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Sem dúvida a melhor opção para se locomover numa 
ilha que mede apenas 47 quilômetros de comprimento 
por 17 de largura é alugar um carro no aeroporto. 
Menorca, a mais autêntica e mais preservada das ilhas 
Baleares, é também a que melhor reveste o genuíno 
espírito catalão de ser.  
 
Ao longo da única auto‐estrada, que liga o norte ao sul, 
é possível descobrir os inúmeros pontos de interesse, 
como vilarejos adormecidos, portos, praias desertas, 
sítios arqueológicos, além de se deparar com pai‐
sagens espetaculares. O mais prazeroso é poder explo‐
rar todos os encantos desta ilha sem esbarrar em 
multidões, pois como num passe de mágica, Menorca 
permanece imune ao turismo de massa, mesmo no 
período de verão. 
 
Embora pequena, as características topográficas da 
ilha variam: ao norte, o terreno é arenoso e a costa 
árida, exposta aos fortes ventos. Ao sul predominam 
as pedras calcárias e baías protegidas, onde se encon‐
tram as mais belas extensões de areia.  Há praias que, 
de tão exclusivas e de difícil acesso, exigem muita astú‐
cia além do mapa para serem descobertas. É o caso da 
tão falada Cala d´Algaiarens, localizada ao nordeste de  
Ciutadella, e considerada como a praia mais deslum‐

 Para descobrir os segredos de Menorca, a mais catalã das ilhas Baleares, é preciso 
mais do que um mapa na mão 

Na página anterior: Vista sobre o porto de Ciutadella



brante da região, e que sequer está amparada por uma 
sinalização confiável.  
 
O ideal é dispor de pelo menos três longos dias para 
conhecer  Menorca seletivamente, como manda a car‐
tilha do bom turista ecológico. Toda a ilha é uma 
Reserva da Biosfera da Unesco, o que ajudou a manter  
praticamente intactos uma cultura milenar e o dialeto 
local, o menorquín, além de assegurar para sempre o 
estado selvagem das praias e enseadas.  
 
Mas foi graças a leis bem severas que Menorca se 
tornou o destino perfeito para quem despreza a vida 
noturna e preza pelo contato 
com a natureza e atividades ao 
ar livre. Esportes como surfe, 
windsurfe, vela, caminhadas, 
mountain bike e passeios a cavalo 
fazem parte da rotina turística.  
 
Como mencionei antes, as prai‐
as de Menorca são especiais, 
embora em nada se pareçam às 
que estamos acostumados. E 
não deve ser feita comparação,  
pois existem as ultra exclusivas, 
como a Cala Mitjana, uma 
prainha aconchegante, cujo 
acesso pode ser feito a pé por 
uma belíssima trilha na flo‐

resta, ou de carro até chegar quase na areia. O mar é 
translúcido e a vegetação em volta abundante, prote‐
gida do vento. A temperatura da água é sempre morna, 
o fundo é arenoso e não há ondas, o que torna esse pe‐
queno oásis um lugar ideal para nadar.  
 
A menor das ilhas Baleares é também a mais silen‐
ciosa, discreta e, em seu jeito próprio, a mais acolhe‐
dora. Na paisagem bucólica, onde a vida rural 
transparece a cada curva, há rebanhos de carneiros, 
bosques e colinas verdes. O povo é reservado, mas 
acolhe os forasteiros com educação e respeito. Para 
ganhar a confiança de um menorquín, é preciso 
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Praia da Cala Mitjaneta



demonstrar que estamos nessa ilha por acreditar que 
ela é um destino privilegiado. 
 
No itinerário, não pode faltar uma visita aos vilarejos 
de Alaior, onde se encontra o melhor queso de Mahón, 
e Ferreries, cuja principal atração é o outlet de Jaime 
Mascaró, um artesão de Menorca que faz sucesso 
mundo afora com a sua marca de sapatos Pretty  
Ballerinas.  Isso sem falar nas duas cidades mais conhe‐
cidas encravadas em cada extremo,  Maó e Ciutadella, 
que atraem a maioria dos turistas. Ciutadella, com 28 
mil habitantes, é repleta de butiques, lojas de arte‐
sanato e onde se fabricam as famosas sandálias 
menorquinas, exclusivas da ilha. Os modelos podem 
parecer esquisitos à primeira vista, mas são con‐
fortáveis e baratos.  
 
Na praça mais importante, a Plaça des Born, há inú‐
meros cafés e, para almoçar, basta  descer e vagar pelo 
cais, onde há dezenas de pequenos restaurantes e es‐
colher um simpático local para comer frutos do mar. 
Mexilhões, lulas grelhadas, peixe fresco e especialmente 
a lagosta se tornaram a especialidade gastronômica de 
Menorca, sem dúvida, é o que se come de melhor.   
 
Algumas das melhores atrações estão em Ciutadella, a 
antiga capital da ilha, festeira por natureza, por onde cir‐
cula a maioria dos turistas. Deve ser visitada a pé, sem 
pressa, com intenção de se embrenhar no labirinto for‐
mado pelas ruelas estreitas do centro histórico.   
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O festival anual mais popular é o de São João, nos dias 
23 e 24 de junho, quando há procissões, fogos de  
artifício e cavaleiros fantasiados desfilando pelas ruas 
principais. Outro lugar incrivelmente atraente é a Platges 
de Fornells, um vilarejo cravejado de casinhas brancas, 
muitas com um aviso de  aluga‐se para a temporada. 
O cenário agradável se compõe harmoniosamente com 
o pequeno porto com inúmeros bares e restaurantes, 
e decorado pelos barcos coloridos ancorados ao seu 
redor. É o típico lugar para turista se divertir fazendo 
shopping  e perambular pelas ruas de pedestres e ao 
longo do cais. Não deixe de almoçar ( ou jantar) no re‐
putado Es Cranc Pelut (Paseo Marítimo, 971 37 6743 e 
faça reserva!) para degustar a famosa especialidade re‐
gional, a caldedreta de lagosta que, além da comida su‐
culenta, ainda conta com a atenção especial 
dispensada pelo proprietário e a sua família a todos os 

comensais estrangeiros. Localizado em frente à orla, 
tem ambiente agradável e descontraído.   
 
O ideal é completar a exploração da ilha com um giro 
por Mahón (ou Maó, segundo a grafia local). A capital 
de Menorca não apenas emprestou seu nome ao 
queijo mais famoso fabricado na Espanha, como teve 
uma história turbulenta ao longo dos séculos passados.  
 
O seu porto é considerado o segundo maior porto na‐
tural do mundo e um dos mais protegidos do Mediter‐
râneo. A orla abriga dezenas de restaurantes e cafés ao 
ar livre, onde as pessoas sentam para contemplar o 
movimento de barcos e pedestres, diante de uma 
cerveja ou um cappuccino.  
 
Mais informações www.menorca.islasbaleares.com  

http:// www.menorca.islasbaleares.com


COMO CHEGAR: 
De Madrid e várias cidades da Espanha, há vôos diretos 
para Menorca com a Iberia e Spanair.  
 
ONDE FICAR: 
Agroturismo Ca Na Xini 
Cami de Sant Patrici s/n , Ferreries 
www.canaxini.com 
Outrora um palacete, esse hotel rural é também co‐
nhecido como lloc no dialeto local. Faz parte da 
hospedagem de agroturismo, típica de Menorca. A 
construção é um belo contraste do ultra moderno 
high tech inserido no interior de uma autêntica finca. 
Tudo emoldurado por um parque, vinhedos, jardim e 
piscina. Apenas oito suítes luxuosas, todas persona‐
lizadas, com conforto total. Nos fundos, funciona uma 
queijaria artesanal. 

Sandálias menorquinas

Agroturismo Ca Na Xini

http://www.canaxini.com

