Bem-vindo a Madrid
De aspeto sóbrio, a ermida de San Antonio de la Florida surpreende pelo grandioso
conjunto pictórico que Goya pintou em finais do século XVIII. Nesta obra-prima da arte
espanhola, o artista aragonês teve sempre presente que estava a decorar um dos
templos mais populares de Madrid, famoso pela sua romaria de 13 de junho.
A ermida original, dedicada a Santo António de Pádua, foi construída em frente da fonte Del
Abanico por ordem de Carlos IV. Obra de Francisco de Fontana (1792 - 1798) a planta é em cruz
grega com braços muito curtos e abside semicircular na cabeceira, na qual tem origem um espaço
central dominado por uma grande cúpula iluminada por lanterna. A ermida é rodeada de
aposentos que dão para o exterior, formando um retângulo. Destacam-se as bases que marcam a
fachada principal, construída segundo o cânone barroco.
Devido à preocupação especial que sempre existiu em garantir a sua conservação, foi declarada
Monumento Nacional em 1905, e em 1928 foi construído, ao seu lado, um templo idêntico para
mudar o culto de lugar e manter o monumento original como museu de Goya. Apesar de ser um
dos melhores exemplos do neoclássico madrileno, são os frescos de Goya que fazem da ermida de
San Antonio um lugar de visita imprescindível, onde desde 1919 repousam os restos mortais do
genial artista. Goya decorou a cúpula com frescos que representam o transe do Santo perante o
povo de Lisboa. Os retábulos foram pintados posteriormente por Jacinto Gómez Pastor.

Serviços
Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informação de interesse

Endereço

Zona

Glorieta San Antonio de la Florida, 5 28008

Princesa

Telefone

Fax

(+34) 915 420 722

(+34) 91 542 95 32

Correio electrónico

Web

sanantonio@madrid.es

http://www.madrid.es/ermita

Metro

Autocarro

Príncipe Pío (L6, L10, R)

41, 46, 75, N20
Preço

Cercanías (Local train)
Madrid-Príncipe Pío

Entrada gratuita.

Horário
Horário de visita à Ermida
: Ter. – Dom.
09h30 – 20h00.
Horário de verão (de 15 de junho a 15 de
setembro):
Terça a sexta: 09:30 - 14:00 h
Sábados, domingos e feriados: 09:30 - 19:00 h
Visitas guiadas (em espanhol e em inglês,
mediante inscrição prévia):
Fechado às segunda-feiras, incluídos feriados,
e os dias 1 e 6 de janeiro, 1 de maio e 24, 25
e 31 de dezembro.
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