
CONHEÇA PALMA DE MALLORCA

HISTÓRIA

A cidade de Palma foi fundada pelos Romanos, a partir de reminiscências de um povoado
Talaiótico da idade do bronze. Depois do período Romano, a cidade ficou primeiramente
sob o domínio dos bizantinos e, depois, dos mouros. Em 1229, a cidade foi conquistada por
Jaime I de Aragão.

Foi então que passou a se chamar Palma, tornando-se a capital do Reino de Mallorca.
Durante o reinado do filho de Aragão, Jaime II de Mallorca, foi concluída a construção do
Castelo de Belver, das igrejas de São Francisco e de Santo Domingo e a reforma do Palácio
Real da Almudaina. Também neste período foi atribuído o início da construção da Seu, que
é a catedral de Palma e o lugar mais emblemático da cidade atualmente.

No ano de 1714, depois da queda de Barcelona, deu-se o fim da Guerra de Sucessão e da
Coroa de Aragão. Foi então que a cidade foi separada do governo da ilha e oficialmente
reconhecida como Palma.

Em 1833, Palma foi nomeada capital da nova província conhecida como Ilhas Baleares.
No século 19, a cidade viveu um notável aumento econômico graças à expansão das
empresas de transporte e ao crescimento da população.

Juntamente com o turismo em massa dos anos 1950 chegaram também mudanças
drásticas. Mallorca tornou-se um dos melhores destinos turísticos da Espanha. O auge
turístico trouxe um forte crescimento econômico e mais possibilidades de emprego na
ilha.

No ano 1983, as Ilhas Baleares tornaram-se uma das comunidades autônomas da Espanha,
com Palma como capital. Todos os anos, milhões de turistas visitam a cidade de Palma,
que é considerada uma das cidades mais bonitas da Europa.
Em 2015, a publicação britânica "The Sunday Times" elegeu Palma como o melhor lugar do
mundo para se viver.
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Sant Antoni

Em 17 de janeiro Palma celebra Sant Antoni, 
o patrono dos animais, quando em uma longa 

passarela na rua Sant Miquel e também na Seu, 
os animais recebem a bênção.

Por muitos séculos, os maiorquinos acendem 
fogueiras nas ruas e queimam figuras do 

demônio que tentou o monge egípcio Santo 
Antônio no deserto. A festa é celebrada em 

todos os povoados de Mallorca, ocasião em que 
os maiorquinos se reúnem na rua e acendem 

fogueiras, comumente conhecidas como 
"torrades", onde torram e assam embutidos da 

ilha e outros tipos de carnes.

Sant Sebastià

O dia de Sant Sebastià, santo patrono de
Palma é 20 de janeiro, embora as celebrações
sejam realizadas durante toda a metade
do mês de janeiro com diferentes atividades
e eventos.
Na noite de 19 de janeiro, é realizada uma das
maiores festas, entre o Passeio do Borne
e a Avenida Jaime III. Ao anoitecer, as chamas
lançadas por um dragão abrem caminho para
os típicos demônios, que agitam tridentes
acompanhados por fogos de artifício.
A impressionante pirotecnia segue o ritmo dos
tambores.

Sa Rua e Sa Rueta 

Em fevereiro, Palma celebra com entusiasmo o 
carnaval, que em Mallorca recebe o nome de 

Sa Rua. As crianças têm seu próprio desfile, Sa 
Rueta, pela manhã. 

À tarde, o restante da cidade pode aproveitar a 
colorida procissão e os concertos organizados 

nas ruas.

Dia das Ilhas Baleares

Em 1º de março se comemora o Dia das Ilhas
Baleares. Sob o Es Baluard, é montada uma
feira de artesanato com o melhor de
Mallorca, enquanto as barracas ambulantes
de comidas atraem uma multidão de pessoas
nas imediações do parque de Sa Feixina.

Há mostras de cavalos, danças populares e
tambores para festejar esse dia tão especial.

San Juan (Nit do Foc)

A noite de San Juan (Nit do Foc) é no dia 23 de 

junho. Com a impressionante Catedral de Palma 

ao fundo, os tambores, demônios e fogos de 

artifícios aceleram o ritmo dos participantes. 

Nas praias de Palma, as pessoas acendem suas 

próprias fogueiras e a festa segue

até a madrugada.

A Virgem da Saúde

A Virgem da Saúde (é a patrona de Palma e é

celebrada no dia 8 de setembro com uma

missa na igreja de Sant Miquel.

Na véspera, há procissões, oferendas florais

e atividades de lazer nas ruas.
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A CATEDRAL DE MALLORCA começou sua construção
no século 13 e tem o estilo gótico mediterrâneo, mas
incorporou formas culturais das épocas moderna
e contemporânea.

VISITAS: De segunda-feira a sábado das 10h00 às 14h15.

LA LONJA. Destinada como uma praça de comércio e local
de reunião de mercadores para a realização de trocas,
devido à grande atividade do comércio desenvolvida nos
portos.

VISITAS: Entrada gratuita. Horários de 1/4 a 30/10:
De terça-feira a domingo das 10h30 às 13h30 e das 17h30
às 23h00. Segunda-feira fechado.

CASTELO DE BELVER de Mallorca foi construído entre os
anos 1300 e 1311 sob o reinado de Jaime II para se tornar
um palácio-fortaleza que funcionaria como residência real
e refúgio inabalável.

VISITAS: De abril a setembro, de terça-feira a sábado, das
10h00 às 19h00. Domingos e feriados das 10h00
às 15h00. Segunda-feira fechado.

S'HORT DO REI significa em castelhano "Jardins do Rei".
Este jardim localiza-se sob o Palácio da Almudaina.
No século 14 esta área era de acesso restrito e repleto
de árvores frutíferas, plantas, hortaliças e flores coloridas.

VISITAS: Entrada livre e gratuita.

O PALÁCIO REAL DA ALMUDAINA, datado do século XIV,
é a Residência Oficial da Família Real durante suas estâncias
em Mallorca, para celebração da Recepção Anual aos
representantes da sociedade balear.

VISITAS: Horário: 10h00- 18h00 (Acesso até as 17h00).
Fechamento semanal: segunda-feira durante todo o ano
Acesso gratuito: quarta-feira e domingo das 15h00 às 18h00
(último acesso às 17:00).

ROSÁCEA. A Festa da Luz é um evento único e breve. Todo
dia 2 de fevereiro e dia 11 de novembro, a luz do sol que
entra pela maior rosácea da Seu — uma das maiores
rosáceas das catedrais góticas europeias, também
conhecida como o olho do gótico — é projetado bem
embaixo da rosácea da fachada interna do maior portal.

O QUE VER EM PALMA DE MALLORCA



CIDADE ANTIGA E JUDAÍSMO. Palma foi uma
importante cidade medieval. E como tal, contou
com seu próprio judaísmo. De fato, o bairro
judeu de Palma, conhecido como “Call Maior”,
formava uma espécie de cidade independente,
também murada e com entradas próprias para
seu interior.

PORTO DE PALMA. É o maior dos cinco que
gerencia a Autoridade Portuária de Baleares e
está situado no meio da cidade, bem em frente
da antiga cidade repleta de labirintos.

Na PLAZA CORT encontra-se a histórica
prefeitura de Palma. O edifício foi
construído em meados do século 17 e sua
ornamentada fachada resume inspiração e
história. Na véspera do Ano Novo, os
palmenses reúnem-se nesta praça para dar
as boas-vindas ao ano novo.

Os BANHOS ÁRABES estão localizados na cidade
histórica de Palma de Mallorca e são a construção
mais bem conservada do período islâmico. Fiel
reflexo do passado da cidade, oferecem a
possibilidade de conhecer um aspecto da cultura
que viria a fazer parte da história de Mallorca.

VISITAS: De abril a novembro: das 9h30 às 20h00.
Entrada 2€.

O CALÇADÃO MARÍTIMO DE PALMA
estende-se ao longo de mais de cinco
quilômetros, percorrendo edificações
emblemáticas da cidade, de um lado, iates
espetaculares, do outro. Trata-se de um
espaço privilegiado no qual pode-se praticar
esporte, passear ou saborear deliciosos
pratos em frente ao mar.

LA PLAZA MAYOR é uma enorme praça
localizada no local do antigo convento
de San Felipe Nerí, em Palma. La plaza
Mayor foi a sede da Inquisição Espanhola
até 1838, onde depois o regime entrou em
declínio progressivo.
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A Ensaimada de Mallorca faz parte do acervo

cultural e histórico de Mallorca, constituindo

uma referência na culinária própria da ilha.

A sobrasada de Mallorca é um embutido cru

curado de carne de porco e condimentada

com sal, pimenta-preta e pimentão. É um

prato típico e tradicional das Ilhas Baleares.

Trata-se do principal ingrediente do delicioso

e tradicional "gató d'ametlles". A floração rosa

e branca da amendoeira, sutilmente

perfumada, é um deleite para o turista.

Ensaimada Sobrasada 

AmêndoasVinho de Mallorca  

Laranjas de Mallorca  Azeite de oliva extra virgem

As variedades de uvas locais incluem Manto

Negro, Callet e Premsal Blanc. De maneira

crescente, os vinhos maiorquinos são exportados

e premiados como melhores vinhos.

O azeite de oliva extra virgem de Mallorca é

reconhecido pelo DO e elaborado com as

variedades arbequina ou picual.

A produção de laranjas é importante para

a economia da ilha, especialmente no "Vale

do Ouro" de Sóller.
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Uma resistente cesta de palha de produção

local, tecida com as folhas da palmeira

autóctone das Baleares. A região de

Capdepera e Artà é conhecida por suas artesãs

de cestas.

As pérolas de imitação de alta qualidade foi

o que deu a Mallorca sua grande fama

internacional. Por mais de um século, foram

elaboradas artesanalmente a partir de

elementos orgânicos, marinhos e naturais.

A cerâmica artesanal tem uma longa tradição

nas Baleares e utiliza um processo artístico

único, desde que a peça não é mais que barro

líquido até a aplicação de padrões que

a transformam em objeto único.

Cestas tecidas Pérolas de Mallorca 

Cerâmica de MallorcaVidro Soprado

Telas de Línguas: Ikat MediterrâneoXeremía

O processo artesanal utilizado para fabricar

objetos de vidro em Mallorca, ou pelo menos

o mais utilizado, é o soprado, cujas origens

remontam ao século 2 a.C.

Esta gaita de fole é composta basicamente de

um recipiente de pele (atualmente são

utilizados outros tipos de materiais) onde o ar

é acumulado, denominado Saco ou Zurrón, e

dele saem três orifícios.

A técnica de ikat forma os desenhos nas telas

com o sistema de tintura por reserva: parte

dos fios ficam protegidos durante o processo

de tingimento, a fim de não receberem cor.
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A FERROVIA DE SÓLLER caracteriza-se, entre outras coisas, por ser uma estrada de ferro de trilho
estreito, com uma largura de 914 mm (jarda inglesa) pouco comum atualmente e por apresentar um
material móvel antigo muito variado, bem detalhista e de manutenção artesanal.

As GRUTAS DO DRACH já eram conhecidas durante a Idade Média, e foram exploradas no ano 1880 por
M.F. Will e em 1896 por E.A. Martel, que descobriu a gruta onde encontra o lago que leva seu nome.

Horários: 10h30, 12h00, 14h00, 15h30

O QUE FAZER EM PALMA DE MALLORCA

As Grutas do Drach

A Ferrovia De Sóller 
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RESTAURANTES ESTRELA MICHELÍN E OUTROS PRÊMIOS

DINS: chef Santi Taura. Uma Estrela 
Michelín e dois Sóis Repsol
www.dinssantitaura.com
Plaça de Llorenç Villalonga, 4, Palma (hotel 
boutique El Llorenç 
Parc da Mar).

Adrián Quetglas: 
2016 melhor cozinheiro do ano na Rússia
http://adrianquetglas.es/
Paseo Mallorca, 20. Palma. 

Marc Fosh Palma: 
Uma Estrela Michelín
http://www.marcfosh.com/
Carrer da Missió, 7A, 
Palma de Mallorca.

Es Fum: 
Uma Estrela Michelín
https://www.restaurant-esfum.com/es/contact-
location
Carretera Palma-Andratx, 19, Costa d’en Blanes. 
(Hotel 5 estrelas St Regis Mardavall Mallorca 
Resort).

The Boat House
www.theboathouse.es
Av. Gabriel Roca 33, Palma.

Arrels by Marga Coll
https://www.restaurantearrels.com
Paseo de las Illetas, 7, 
Palma de Mallorca.

La Sal del Port de Sóller
https://la-sal.com/
C/ Marina 36, Port de Sóller.

Suculenta, en Port de Sóller
https://suculentaportdesoller.com/
C/ de la Marina, 62, Port Sóller.

Latitud 39
https://www.restaurantlatitud39.com/
Av. Almirante Risse Alemany, 21, Port d'Andratx.

RESTAURANTES EM FRENTE AO MAR

The Merchants
https://merchantspalma.com/
Carrer dels Apuntadors, 15, Palma.

Mar de Nodos
www.mardenudos.com
C/ Muelle 6, Local 1, Moll Vell, Palma.

Ikatza
https://www.melia.com/es/hoteles
/espana/mallorca/vitória-grande-
melia/restaurante-ikatza.htm
Hotel Gran Meliá Victoria - Av. Joan Miro 21, 
Palma.

Pesquero: 
https://www.restaurantpesquero.com/es
Muelle de la Lonja, s/n, 
07012 Palma.

De Tokio a Lima
https://www.canalomarhotel.com/es/de-tokio-
a-lima/
Calle Sant Feliu, 1 Palma de Mallorca.

RESTAURANTES COM EXCELENTES TERRAÇOS
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RESTAURANTES PALMA DE MALLORCA

RESTAURANTES BAIRRO LA LONJA

La Paloma: 
www.lapaloma.es
C/ Apuntadores 16, La Lonja. Palma.

La Caña: 
www.lacanapalma.com
Passeig de Sagrera, 3, Palma.

Beatnik
https://www.purohotel.com/es/boutique-
hotel-palma/restaurante/
C/ Montenegro 12, Puro Hotel
Palma de Mallorca.

La Tapería
http://www.la-taperia.es
C/ Montenegro, 10. Palma.

Sadrassana Restaurant & Coctelería
https://www.thefork.es/restaurante/sadrassan
a-r442591
15 Plaça Drassanes, Palma.

El Txoko de Martín
https://www.eltxokodemartin.com/
Plaza del Pont, Palma.

Duke Restaurant
www.dukepalma.com
Calle Soler, 36. Santa Catalina, Palma.

Isaan Thai Cuisine
www.isaanthaicuisine.com
Carrer da Pursiana, 14, Palma.

Cor, Barra i Taula
www.corbarraitaula.com
Comptat de Rosselló, S/N. 
Edifício ORISBA, Local F.
07002 Palma de Mallorca.

Tast Clube
https://tast.com/es/restaurant/tast-club/
Carrer de Sant Jaume, 6, 
07012 Palma, Illes Balears.

Raw&Grill The Brasserie
www.hotelcort.com
Plaça de Cort 11, Palma.

Mercat 1930
https://www.mercat1930.net/
Av. de Gabriel Roca, 33, 
07014 Palma, Illes. 

El mercado de Santa Catalina 
http://www.mercatdesantacatalina.com/
Plaça de la Navegació, s/n, 
07013 Palma, Illes Balear.

El mercado del Olivar
https://www.mercatolivar.com/es/inicio/
Plaça de l'Olivar, 4 
07002 Palma, Illes Balears.
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RESTAURANTES EM SANTA CATALINA

TAMPAS MERCADOS
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LAZER NOTURNO PALMA DE MALLORCA

BRASS CLUBE 
Passeig Mallorca 34 (Palma de Mallorca).

https://brassclub.com/

ABACO COCKTAIL BAR PALMA
C/ San Juan, 1, Palma de Mallorca.

www.bar-abaco.es

HOTEL ALMUDAINA (SKYBAR)
Avd. Jaime III, 9

https://www.hotelalmudaina.com/sky-area

RESTAURANT & COCKTAIL BAR NICOLAS
Plaça Mercat, 19, bajos Palma de Mallorca.

https://barnicolas.com/

GIBSON BAR
Plaça del Mercat, 18, 07001 Palma, Illes Balears.

https://gibsonbar.es/

HOTEL HOSTAL CUBA (SKYBAR)
Calle San Magín número 1. Palma.

https://www.hotelhostalcuba.com/es/skybar.html

LA VERMUTERÍA ROSA 
Carrer Rosa, 5.

http://www.larosavermuteria.com/es/restaurante/la-rosa-vermuteria

GINBO 
Paseo Mallorca 14A Bajos. 

https://www.tripadvisor.es/restaurant_review-g187463-d3511704-reviews-ginbo-
palma_de_mallorca_majorca_balearic_islands.html

CHAPEAU 1987
Paseo Mallorca 24.

https://es-es.facebook.com/chapeau1987/
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