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DESCUBRA ZACATECAS
Zacatecas é uma joia colonial que se encontra entre o Cerro de la Bufa  e o Cerro del Grillo. Esta 
bonita cidade construída a base de pedra calcária, onde foram edificados importantes conventos, igrejas 
e casarões coloniais que datam do século XVII ao XVIII, conta com uma grande indústria mineira que 
há muitos anos é a atividade mais emblemática desta região.

Na atualidade varias peças históricas, pinturas e objetos são conservados em museus e galerias de 
arte. As estreitas ruas guardam relatos e crônicas que revivem as lendas entre os turistas que diariamente 
se reúnem para aproveitar as noites de “Andanzas”, também conhecidas como “Tamborazos Zacatecanos”, 
que formam parte das famosas “Callejoneadas” (celebração de datas especiais pelas ruas da cidade). 
Cruzar a cidade no teleférico e apreciar a beleza desta cidade colonial desde as alturas é uma 
inesquecível experiência que não se pode perder durante suas férias.

CIDADE MINEIRA E PATRIMÔNIO 
DA HUMANIDADE 
Zacatecas é reconhecida pela mineração, sendo esta 
uma das principais atividades econômicas da região. 
A extração de prata tem impulsionado um acelerado 
crescimento de outras atividades, como a agricultura, 
pecuária e o comércio. Por sua delicada conservação, 
uma impecável limpeza é perceptível em todos os 
cantos, sua riqueza arquitetônica no centro histórico 
e o exaustivo cuidado com templo e monumentos foi 
motivo para que a cidade fosse catalogada como 
Patrimônio da Humanidade desde 1993.

http://www.bestday.com.br/zacatecas/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-zacatecas-por&utm_term=/
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Cidade colonial, rica em história e cultura

Sede de importantes eventos e festivais

Declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO

Destacado centro mineiro

Turismo religioso

Casa de reconhecidos museus

Famosa pelas callejoneadas (celebração de datas espe-
ciais pelas ruas da cidade) com “tamborazos zacatec-
anos”

Arquitetura a base de pedra calcária

Atrativos nas redondezas, como La Quemada, Jerez e 
Guadalupe

PERFIL DE ZACATECAS
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ATRAÇÕES EM ZACATECAS

CERRO DE LA BUFA
Símbolo de Zacatecas, está localizado a uma altura de 2.657 metros e foi testemunha do movimento 
de independência ao presenciar a chegada de Don Miguel Hidalgo. Conta com uma explanada 
onde se localiza A Praça da Revolução Mexicana, onde são feitas homenagens a importantes 
generais revolucionários. Ali também está localizada a Capela do Patrocínio, onde é venerada a 
Virgem padroeira da cidade, o Museu Toma de Zacatecas, onde podem ser admiradas peças de 
artilharia, fotografias e documentos da revolução, um Observatório Meteorológico e o Mausoléu dos 
Homens Ilustres, dedicado a célebres personagens zacatecanos. Oferece uma impressionante 
vista panorâmica da cidade de Zacatecas.

LA CATEDRAL 
A Catedral de Zacatecas é uma imponente 
basílica de estilo barroco com três naves. Data 
de meados do século XVIII, está edificada em 
pedra calcária e dedicada a Virgem de Asunción. 
Ao entrar é impossível não ser atraído por seus 
detalhes, assim como por sua fachada, na qual 
a ornamentação é parecida a um gigantesco 
retábulo de pedra que mostra em geral a história 
do cristianismo.

http://www.bestday.com.br/zacatecas/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-zacatecas-por&utm_term=/
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AS MORISMAS DE BRACHO
São representações teatrais coletivas nas Colinas de Bracho, ao norte da cidade de Zacatecas, realizadas 
por mais de dez mil membros da fraternidade zacatecana de San Juan Bautista, durante o último fim 
de semana de agosto. São encenados episódios históricos, como a decapitação de João o Batista, o 
enfrentamento entre Carlo Magno e o gigante Fierabrás e a Batalha de Lepanto, entre outras. Além 
das obras que duram quatro dias, acontecem celebrações religiosas, serenatas, desfiles até o centro, 
bandas de músicas e arengas, nas quais os participantes com seu entusiasmo contagiam de alegria 
o público.

O TELEFÉRICO
Além de conectar as colinas do Grillo e da Bufa, 
o teleférico é uma inesquecível experiência para 
admirar os becos, observando a conservação 
das fachadas e construções que fizeram com 
que a UNESCO outorgasse a cidade o título de 
Patrimônio da Humanidade. O teleférico foi 
inaugurado em 1979, faz um percurso de 650 
metros em cerca de 7 minutos, chegando a 
alcançar 85 metros de altura sobre o centro, 
oferecendo uma espetacular vista panorâmica 
de zacatecas.
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MINA EL EDÉN
Este lugar é uma excelente forma de conhecer as 
entranhas de uma mina, foi aberta ao público em 
1975 depois de haverem real izado uma 
minuciosa e extenuante adaptação com o intuito 
de transforma-la em um dos principais atrativos 
de Zacatecas. A mina oferece um percurso de 600 
metros em um pequeno trem, através de pontes 
suspensas, túneis e lendas. No interior da Mina 
El Edén também há uma discoteca que ilumina 
as noites de Zacatecas, sem dúvidas, um clube 
noturno único no mundo.

ZONA ARQUEOLÓGICA LA 
QUEMADA 
Para conhecer e aproveitar melhor a cultura e as 
singulares paisagens zacatecanas, vale a pena 
dedicar um dia para visitar esta zona arqueológica 
que está localizada a 50 quilômetros da cidade 
de Zacatecas. Nela existem várias construções 
de pedra natural e barro, edificadas sobre as varandas 
artificiais na ladeira de uma colina. Supõe-se 
que datam do ano de 800 d.C. Além disso, conta 
com um museu que complementa a informação 
deste lugar.

AQUEDUTO DO CUBO
Sua construção teve inicio nos últimos anos da 
colônia e foi finalizada nos primeiros anos depois 
da Independência do México. Este aqueduto fazia 
com que a água chegasse desde a mina “El Cubo” 
até a Praça Colonial, agora conhecida como Jardim 
da Independência, e servia para abastecer de 
água a população. Atualmente é um monumento 
considerado como um dos principais símbolos 
da cidade.
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MUSEU FRANCISCO GOITIA
Foi o primeiro museu de Zacatecas. Encontra-se 
em um singular edifício de belos e amplos jardins, 
construído pelo arquiteto espanhol Máximo de la 
Pedraja, a pedido do então Governador do 
Estado Leonardo Reynoso, para que servisse 
como residência oficial dos governadores. Agora 
é um museu que exibe uma grande seleção de 
obras de arte contemporânea de reconhecidos 
artistas plásticos de Zacatecas, como Julio Ruelas, 
Manuel Felguérez, Francisco Goitia, Pedro Coronel, 
José Kuri e Rafael Coronel.

FESTIVAIS E FEIRAS
No mês de setembro acontece a Festa da Virgem do Patrocínio, onde os fiéis sobem desde o 
centro até o santuário da Virgem no Cerro de la Bufa. Este contexto da lugar a Feira Nacional de 
Zacatecas, com exposições artesanais, pecuárias e outros eventos. Durante a Semana Santa a 
cidade é sede do Festival Cultural, apresentando concertos de música clássica, jazz e trova, entre 
outros. No final de julho se celebra o Festival Zacatecas de Folclore Internacional, com danças e 
ritmos de diversos estados e países.

Nas cidades circunvizinhas, como Jerez, se festeja a Feira da Primavera, que começa com a tradicional 
cavalgada percorrendo o centro para depois queimar dezenas de bonecos de pólvora que representam 
a Judas. Os participantes também aproveitam eventos culturais, esportivos, corridas de touros e 
danças acompanhadas da tambora.
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TEATRO CALDERÓN
Este bonito recinto das artes foi construído e reconstruído no século XIX, uma vez que cinquenta e 
cinco anos depois de sua inauguração em 1834 sofreu um incêndio que o destruiu por completo. Desde 
sua época original tem sido um dos fóruns de expressões culturais mais importantes de Zacatecas 
e é parte, junto com a Catedral e o Mercado Gonçalves Ortega, dos belos edifícios que embelezam a 
rua principal Miguel Hidalgo e o primeiro quadro da cidade. 

BONDE TURÍSTICO
O bonde turístico é ideal para conhecer as ruas e 
vielas de Zacatecas e visitar os museus, templos 
e monumentos mais significativos desta bonita joia 
colonial. Durante o trajeto se oferece a oportunidade 
de escutar a história contida em cada um dos pontos 
de interesses.
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CENTRO INTERATIVO DE CIÊNCIAS ZIGZAG
Este espaço recreativo conseguiu situar-se como um dos mais atrativos da cidade, tanto para crianças, 
jovens e os não tão jovens. Conta com mais de 60 exibições distribuídas em seus 2500 m² e com sala 
de ciências para aprender brincando com diversas máquinas e atividades.

SANTO DOMINGO E SAN 
AGUSTÍN
Ambos templos formam, junto com a Catedral Basílica, 
uma majestosa trilogia de obras arquitetônicas 
construídas com cantera rosa, a pedra calcária 
típica de Zacatecas, que foi percussora, junto com a 
prata, do auge econômico desta cidade. Dentro da 
Igreja de Santo Domingo se observam retábulos 
churriguerescos e impressionantes pinturas do 
século XVIII que representam diversas cenas da 
Paixão de Cristo.

O Antigo Templo de San Agustín sobreviveu a uma 
grande deterioração ocorrida durante o transcurso 
dos séculos XIX e XX. Pela beleza de sua fachada e 
seus arcos exteriores, foi restaurado e convertido em 
espaço para importantes eventos políticos, assim 
como para a exibição de múltiplas disciplinas 
artísticas, deixando para traz a função de recinto 
religioso, propósito original de sua construção.
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PARQUE LA ENCANTADA
Este bonito lugar é perfeito para divertir-se com a família, ideal para os amantes das tranquilas caminhadas 
e para aqueles que querem fazer exercício rodeado de espaços arborizados e da natureza. Oferece uma 
lagoa que cobre a maior parte do parque, um trenzinho, uma enorme biblioteca, um interessante aviário e 
um teatro ao ar livre que funciona como espaço para espetáculos.

JEREZ
Terra de rodeios e tradições folclóricas, 
Jerez encontra-se a somente 55 km de distancia 
da capital. Suas paróquias, edifícios e portais, 
entre os quais de destacam a Paróquia da 
Imaculada Conceição, o Edifício da Torre e o 
Santuário de Nossa Senhora da Soledad, são 
uma mostra da riqueza arquitetônica deste 
pitoresco povoado.

A cidade de Jerez é conhecida por suas lojas de 
artesanatos, onde predominam os “cinturões 
artesanais”, as enormes fivelas metálicas e os 
resistentes objetos de couro relativos à montaria 
e ao rodeio para os cavalheiros, assim como 
os brincos de ouro e prata para as damas. 
Também é recomendável visitar uma de suas 
tradicionais sorveterias, provar uma fresca 
“raspadinha” e curtir a pacifica caminhada das 
pessoas na Praça de Armas, consideradas por 
muitos como a mais colorida do estado.
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SERRA DE ÓRGÃOS
Esta impactante serra nos arredores de Sombrerete, com inumeráveis penhascos gigantescos e com 
um relevo que faz alusão ao “velho oeste” dos filmes, é uma referencia para aqueles viajantes que são 
amantes da natureza. De fato, vários filmes foram gravados nesta região, onde famosos pistoleiros, 
como Jonh Wayne, Anthony Quinn e Kirk Douglas, deram vida a importantes heróis vaqueiros. O nome 
de Serra de Órgãos vem da comparação das fileiras de cactos com os tubos do órgão de uma igreja.

TIROLESA NO CERRO DE LA BUFA
É fascinante “voar” pelos ares, ainda mais se o 
passeio lhe presenteia uma vista espetacular da 
paisagem zacatacana. Esta viagem em tirolesa 
começa no alto do Cerro de La Bufa e é necessários 
somente uma breve inscrição, valor e muita 
vontade de divertir-se. O trajeto é de 440 metros 
no caminho de ida e 400 metros na volta, sendo 
um dos mais longos do centro do México, uma 
excelente opção para sentir a adrenalina vendo o 
panorama semidesértico de Zacatecas.

MUSEU PEDRO CORONEL
Este edifício abrigou no século XVII o colégio maior 
da ordem religiosa dos Jesuitas e mesmo depois de 
uma grande restauração conseguiu conservar sua 
estrutura original, porém agora, abriga a uma extensa 
coleção doada pelo artista zacatecano Pedro Coronel. 
No térreo encontra-se uma biblioteca com mais de 
vinte mil livros com edições que datam do século XVI, 
no piso superior existem objetos que o artista coletou 
ao longo de sua vida e em suas viagens. 
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MUSEU RAFAEL CORONEL
Onde foi um Convento Franciscano, podemos 
encontrar este magnífico museu, o qual podemos 
descrever como uma testemunha do tempo que 
abriga obras de arte. O artista Rafael Coronel doou 
uma coleção de mais de cinco mil máscaras, 
entre outros objetos que representam dignamente a 
arte popular Mexicana. Algumas destas máscaras 
foram feitas no século XVIII e XIX e sua distribuição 
no museu vai de acordo a sua expressão e seu 
uso, uma vez que algumas destas fizeram parte de 
danças e rituais. 

MUSEU COLONIAL DE GUADALUPE
É um edifício de arquitetura barroca onde se pode 
apreciar uma magnifica coleção de arte, do 
mesmo modo que veículos antigos que mostram 
a história e evolução do transporte no México. 
Hoje em dia, ali se encontra o arquivo histórico 
de Zacatecas e conta com um acervo de obras de 
reconhecidos pintores do período colonial, assim 
como cristos feitos com pasta de sabugo de milho 
e peças de arte com penas.

MUSEU TOMA DE ZACATECAS
Encontra-se localizado no Cerro de la Bufa e em 
seu interior abriga inúmeras peças utilizadas na 
Revolução Mexicana. O museu foi inaugurado 
com a finalidade de comemorar os 70 anos da 
batalha de “La Toma de Zacatecas” (A Tomada 
de Zacatecas) e apresenta uma mostra gráfica 
do ocorrido durante este tempo na cidade. São 
exibidas desde cópias de jornais e fotografias da 
época até escopetas e canhões de longo alcance.
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MUSEU MANUEL FELGUÉREZ
Encontra-se no edifício que era a sede do Seminário Conciliar da Puríssima de Zacatecas, no século 

XIX. Em sua reforma se combinou perfeitamente a arquitetura do imóvel com elementos modernos, 

criando um espaço museografico de inigualável originalidade. É um museu de arte abstrata criado pelo 

artista plástico zacatecano Manuel Felguérez, onde são expostas grande parte de suas obras, assim 

como as obras de mais de 120 artistas mexicanos, criadores de pintura e escultura abstrata dos últimos 

50 anos.

MUSEU ZACATECANO
É um pequeno museu com mostras de arte 

huichol. Está formado por mais de 150 peças 

bordadas a mão, destacando um colorido mural 

de 7,2 m² elaborado com mais de dois milhões de 

contas de missanga, da mesma forma que uma 

coleção de retábulos procedentes de diferentes 

centros religiosos e pertencentes a distintas 

épocas. O museu também exibe murais do 

fotógrafo Jalisciense Juan Víctor Aráuz.
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GASTRONOMIA EM ZACATECAS
Na gastronomia zacatecana se mistura uma enorme quantidade de sabores, aromas e especiarias, criando os 
cozidos mais deliciosos que um paladar pode sentir. Basta caminhar por alguma de suas praças e perceber 
no ambiente o tempero característico desta deliciosa cozinha. No principio os habitantes deste lugar tinham 
como base de sua alimentação os feijões e o milho, com os quais, utilizando um engenho, elaboravam tamales 
(comida semelhante à pamonha), atoles (bebida a base de milho) e tortilhas, que por sua vez serviam para 
acompanhar os saborosos perus que eram adereçados com pimenta e quelites (folha típica da região).

Entre os principais tratos de Zacatecas destaca-se o assado de bodas, que é a comida típica nas celebrações 
nupciais da região. Também a birria de borrego (semelhante a um ensopado feito com carne de ovelha), 
as patinhas de porco em escabeche de leite, o menudo (cozido semelhante à dobradinha), a carne adobada 
(carne principalmente de porco temperada com um preparado de pimentas), o pozole zacatecano com 
milho roxo (sopa de grãos de milho roxo) e as gorditas recheadas (semelhante à tortilha, porém maior e 
mais grossa) de saborosos ensopados.

Entre as bebidas, além de seu tradicional mezcal de Huitzila, também é representativo o colonche de tuna 
(bebida fermentada a base de tuna), o aguamiel (bebida extraída do agave) e os vinhos zacatecanos. Os 
doces e sobremesas merecem menção a parte e sobressaem os doces de leite, as melcochas (doce a base 
de mel), as charamuscas (doce a base de melado), as geleias de marmelo e goiaba, jamoncillos (tipo de doce 
de leite), natillas zacatecanas (doce semelhante a um flan), doce de abobrinha com leite, doce de nopal (tipo 
de cacto) e o mel de tuna.

http://www.bestday.com.br/zacatecas/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-zacatecas-por&utm_term=/
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COMPRAS EM ZACATECAS

MERCADO GONZÁLEZ ORTEGA 
Neste mercado se combina a majestosa 
arquitetura neoclássica com a extensa gama 
de produtos que se podem adquirir. Está 
localizado junto a Catedral e sua função como 
mercado durou até 1982, ano em que foi reformado, 
dando lugar ao elegante shopping que é hoje. 
Além de um dos mais populares centro de 
compras em zacatecas este edifício é também 
uma das maiores atrações desta joia colonial 
do México.

CENTRO PRATEIRO DE ZACATECAS
Em Zacatecas existe uma variedade de lugares 
nos quais é possível comprar peças elaboradas 
com prata extraída das minas desta região, porém 
um dos mais populares é sem duvida o Centro 
Prateiro de Zacatecas. Aqui você encontrará peças 
que por sua delicada elaboração e extraordinária 
beleza são verdadeiras obras de arte. Além disso, 
estão respaldadas pela qualidade que a prata 
zacatecana oferece.

DULCERÍA GÜICHITO
É muito comum percorrer as ruas da cidade de 
Zacatecas em busca de artesanatos, prataria 
e outras curiosidades, porém sem duvida, fazer 
uma visita à Doceria Güichito é algo que não pode 
faltar. Aqui há uma grande variedade de deliciosos 
e tradicionais doces zacatecanos, como as 
cocadas jerezanas, as melcochas e charamuscas, 
geleias de goiaba, marmelo ou queijo e o mel 
de tuna.

http://www.bestday.com.br/zacatecas/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-zacatecas-por&utm_term=/
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CASA DOS ARTESANATOS
Marcado pela tranquilidade da Praça Miguel Auza e pela impressionante fachada do Antigo Templo 
de San Agustín, encontra-se este esplendido expositor de mercadorias que representam o magnífico 
trabalho dos artesãos zacatecanos, assim como o excelente aproveitamento dos materiais oriundos da 
região, como prataria ou coloridas peças de huicholas de chaquira (peças cobertas por tecidos) e 
couro, até esculturas de pedras calcárias e fontes elaboradas com desenhos encantadores.

PORTAL DE ROSALES
Ao longo de sua história este portal tem sido uma 
tranquila testemunha de batalhas e parte do 
perfil arquitetônico do centro histórico da cidade 
de Zacatecas. Atualmente é um concorrido centro de 
compras e um popular local de reunião da juventude 
e da classe culta que habita a capital zacatecana. No 
Portal de Rosales encontra-se uma múltipla variedade 
de comércios, como boutiques de roupas, finas 
confeitarias, cafeterias, livrarias, galerias de arte e 
loja de souvenirs.

ARTESANATOS DO PATROCINO
Este sortido mercado de artesanatos encontra-se 
localizado sobre o Cerro de la Bufa, ao lado da praça 
delimitada pelo Museu da Tomada de Zacatecas, 
o Santuário de Nossa Senhora do Patrocínio e os 
monumentos aos grande heróis da Revolução Mexicana. 
Oferece desde camisetas típicas com estampas 
relativas ao nome e atrativos da cidade, até mostra 
de doces, brinquedos, peças esculpidas em materiais 
preciosos e artigos trabalhados em couro tradicional, 
que servem de magníficos presentes ou bonitas 
recordações de uma divertida viagem à Zacatecas.
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VIDA NOTURNA EM ZACATECAS
Zacatecas é conhecido porque há diversão e entretenimento para todos, as opções vão desde uma 
tradicional callejoneada ou tamborazo zacatecano (celebração de datas especiais pelas ruas da 
cidade), até bares boêmios perfeitamente acondicionados em alguma das múltiplas construções de 
estilo colonial no centro, assim como o lugar da moda no interior de uma mina desativada.

O TAMBORAZO ZACATECANO
Seria imperdoável visitar Zacatecas e não viver a 
singular experiência de percorrer suas ruas e vielas 
durante a noite, acompanhado do fulgor que a banda 
emite com sua música nas tradicionais “Callejoneadas” 
ou “Tamborazos Zacatecanos” (celebração de datas 
especiais pelas ruas da cidade), nos quais enquanto 
os instrumentos de sopro e tambores entoam a Marcha 
de Zacatecas, que para este lugar é similar a um 
hino, se pode aproveitar de uma boa dose de mescal 
e ser parte deste bonito costume.

LA MINA CLUB
Este lugar só poderia ser encontrado em Zacatecas. A Mina Club é uma discoteca perfeitamente 
acondicionada no interior da Mina El Edén. As luzes que decoram este peculiar bar, em conjunto com sua 
estrutura original, criam um ambiente místico e muito divertido.

http://www.bestday.com.br/zacatecas/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-zacatecas-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM ZACATECAS

Percorrer o centro histórico de bonde e admirar a beleza da catedral e suas construções de pedra calcária

Admirar a vista panorâmica desde o teleférico e do Cerro de la Bufa 

Participar das callejoneadas e aproveitar as canções ao ritmo da tambora

Conhecer as entranhas da Mina do Edén e visitar seu clube noturno

Visitar os museus Pedro e Rafael Coronel, Francisco Goitia e Toma de Zacatecas

Percorrer seus templos, como Santo Domingo e San Agustín

Comprar os doces típicos, como melcochas, charamuscas, geleias e mel de tuna

Comprar artesanatos no Mercado González Ortega, adquirir recordações de valor no Centro 
Prateiro e bonitos huicholes na Casa dos Artesanatos

Visitar Guadalupe, Jerez, Altavista e La Quemada

Sair em uma excursão a Serra de Órgãos

Provar o mezcal de Huirzila, as gorditas recheadas de deliciosos ensopados nas praças e a suculenta 
birria e o pozole de milho roxo. 

Voar em uma tirolesa desde o alto do Cerro de la Bufa
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