Bem-vindo a Madrid
O museu foi criado em abril de 1941 para concretizar uma ideia que ganhava forma há
muito sob várias denominações: Museu Biblioteca de Ultramar, Museu Arqueológico
das Índias, etc. Em 1943 o projeto da sede atual do Museu foi encomendado aos
arquitetos Luis Moya e Luis Martínez Feduchi, tendo as obras sido iniciadas no mesmo
ano e concluídas em 1954.
Os fundos custodiados no Museu da América são constituídos pelas antigas coleções de
Arqueologia e Etnografia Americana do Museu Arqueológico Nacional e que antes tinham
pertencido ao Museu de Ciências Naturais, bem como pelos donativos, depósitos e aquisições de
obras novas. A temática abrange um período alargado que vai desde a pré-história americana até
à atualidade, com especial ênfase na arqueologia pré-colombiana, na etnografia e na arte colonial.
A coleção é formada por mais de 25 000 objetos. As coleções mais antigas pertencem ao Real
Gabinete de História Natural, fundado em meados do século XVIII. Em 1868 estas coleções
passaram para o então recém-fundado Museu Arqueológico Nacional. A partir desse momento, as
aquisições e os donativos contribuíram para aumentar estas coleções americanas. Na segunda
metade do século XX, as coleções de arte colonial aumentaram significativamente, ao mesmo
tempo que iam sendo adquiridos vários materiais pré-colombianos e etnográficos.
As coleções permitem não só admirar peças únicas, mas também avaliar a capacidade do homem
americano para desenvolver diferentes estratégias vitais que se manifestam em diversos
universos simbólicos, carregados frequentemente de uma forte mestiçagem.

Acessibilidade
Physical Accesibility
Dispõe de rampas de acesso ao edifício e de elevador de acesso aos diferentes pisos
da exposição permanente, bem como de cadeiras de rodas, mediante solicitação
prévia.
Hearing Accesibility
Conta com meios de apoio para as pessoas com capacidade auditiva reduzida,
mediante recursos tecnológicos para pessoas hipoacústicas, graças ao apoio da
Fundação Orange e à colaboração de FEAM.

Psychic accesibility
Dispõe de plano e folheto de visita de leitura fácil, dirigidos a todas as pessoas, e em
especial às que têm dificuldades, transitórias ou permanentes, de compreensão da
leitura.

Serviços
Aparcamiento gratuito

Ascensor

Audioguías

Biblioteca

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Wi-Fi gratis

Informação de interesse
Endereço

Zona

Avenida de los Reyes Católicos, 6 28040

Princesa

Telefone

Fax

(+34) 91 549 26 41

(+34) 91 544 67 42

Correio electrónico
museo.america@mecd.es

Metro
Islas Filipinas (L7), Moncloa (L3, L6)

Web

http://www.culturaydeporte.gob.es/museodeamerica/e
-museo.html
Autocarro
001, 1, 12, 16, 44, 46, 61, 62, 82, 83, 132, 133, 138,
160, 161, 162, C1, C2, G, U

Preço
Entrada gratuita até 31 de dezembro de
2021

Bilhete geral: 3 €.
Bilhete reduzido: 1,50 €.
Entrada gratuita: domingos, 18 de abril, 18 de
maio, 12 de outubro e 6 de dezembro.

Horário
Ter-sáb: 09:30-15:00 h (quinta-feira: 9:30-19:00 h)
Domingos e feriados: 10:00-15:00 h
Encerra à segunda-feira, e nos dias 1 de janeiro, 1 de
maio, 24, 25 e 31 de dezembro, 6 de janeiro e um
feriado local
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