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Museo de la Catedral de la Almudena
O museu da catedral de La Almudena de Madrid nasceu com a missão de investigar,
conservar, mostrar e transmitir os testemunhos da história da diocese de Madrid. A
exposição permanente inclui objetos de grande valor religioso, histórico e artístico,
pertencentes à antiga paróquia de Santa María de La Almudena, hoje presidida pela
catedral madrilena.
A visita ao museu começa pelas salas da Catedral: a Sala do Capítulo, e a Sacristia Maior,
decoradas com modernos mosaicos do sacerdote esloveno P. Marko I. Rupnik, onde se expõem
diversos objetos associados à origem e à história da igreja em Madrid, e aos santos padroeiros da
cidade, Santa María la Real de la Almudena e San Isidro Labrador, e onde se pode admirar o
valioso códice de Juan Diácono, o documento mais antigo sobre a vida e os milagres de San
Isidro.
Cúpula de La Almudena
Os visitantes do museu podem desfrutar do privilégio exclusivo de subir à cu?pula da Catedral de
La Almudena, a mais de 70 metros de altura, de onde é possível contemplar o Palácio Real, a
Plaza de Oriente, o viaduto e outra cúpula espetacular, a da basílica de San Francisco el Grande.
A galeria do museu (situada um pouco mais abaixo da cúpula) é o lugar ideal para ver com todos
os detalhes a cerimónia do Render da Guarda Real, que se realiza na primeira quarta-feira de
cada mês, sempre que as condições meteorológicas o permitam, na esplanada do palácio.

Serviços
Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informação de interesse
Endereço

Zona

Plaza de la Almudena, s/n 28013

Austrias

Telefone

Correio electrónico

(+34) 91 559 28 74

museo@catedraldelaalmudena.es

Web

Metro

http://museocatedral.archimadrid.es/

Ópera (L2, L5, R)

Autocarro

Cercanías (Local train)

3, 25, 39, 148

Madrid-Sol

Preço

Tipo

Entrada ao museu, sacristia, sala do Capítulo e
cúpula da catedral: 6 €
Reformados, pensionistas, estudantes, deficientes,
grupos com reserva, desempregados, famílias
numerosas e residentes em Madrid com documento
comprovativo: 4 €
Escolas: 2,50 € por aluno (imprescindível reserva
prévia do centro educativo)
Sacerdotes, religiosos e religiosas, e seminaristas:
entrada livre mediante apresentação de documento
comprovativo.

Instalaciones culturales, Museos

Horário
De segunda-feira a sábado: 10:00-14:30 h
Encerra ao domingo, feriados religiosos e em dias de
culto especiais
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