Bem-vindo a Madrid
O antigo palácio do Marquês de Matallana, construído em 1776, acolhe uma
interessante coleção de pinturas, mobiliário e artes decorativas do século XIX, que nos
ajudam a conhecer melhor a vida cultural, política e quotidiana da Madrid Romântica.
Obras de Goya, Esquivel, Madrazo, Alenza e dos irmãos Bécquer, cerâmica de Sargadelos e
Sèvres, joias de ebonite, lava ou cabelo natural, uma coleção de bonecas de porcelana, 15 pianos,
móveis de estilo império ou isabelino e a pistola com que se suicidou Larra servem para recriar o
ambiente do Romantismo, um movimento cultural que, durante a primeira metade do século XIX,
fez palpitar o coração dos jovens artistas, dos intelectuais e dos políticos.
Um dos recantos mais especiais deste singular museu é o Jardín del Magnolio, que segue a
estrutura de um jardim de modelo francês do século XVIII, organizado em quatro ruas separadas
por canteiros de diferentes tamanhos, e com uma fonte circular na sua interseção. Cada um dos
canteiros possui uma árvore de uma espécie diferente, incluindo o magnólio que dá nome ao
jardim. No café do jardim do museu é possível desfrutar de um bom café e de uma ampla
variedade de doces caseiros.

Acessibilidade
General accesibility
O museu dispõe de uma entrada especial para facilitar o acesso às pessoas com mobilidade reduzida (em
cadeira de rodas), situada na Calle Beneficiencia, 14, e também de um elevador com capacidade para uma
cadeira de rodas. O percurso da exposição pode realizar-se em condições normais, uma vez que as salas

contam com a largura necessária.
Na bilheteira do museu pode solicitar-se o uso das 4 cadeiras de rodas que o museu coloca à disposição dos
visitantes.
Visual accesibility
O museu dispõe de vários dispositivos (de uso gratuito) para facilitar a visita das pessoas com deficiência
visual:
Audioguias com audiodescrição: sistema de informação que permite às pessoas cegas e com deficiência
visual desfrutar plenamente da sua visita ao museu, através das descrições em áudio de cada uma das suas
salas.
Magnificadores: lupas de aumento para facilitar aos visitantes com alguma deficiência visual a leitura de
textos e cartazes durante a visita.
Hearing accesibility
O museu está equipado com vários dispositivos (de uso gratuito) para facilitar a visita do público com
deficiência auditiva:
Signoguias: dispositivos PDA que descrevem os conteúdos do museu aos visitantes com deficiência
auditiva, através da linguagem de signos e/ou de legendagem.
Loop magnético: amplificador que transforma o som em ondas magnéticas, para melhorar a audição dos
visitantes que utilizam aparelhos de ajuda auditiva ou implantes cocleares. O museu dispõe de vários destes
dispositivos nas zonas de atendimento aos visitantes.

Serviços
Ascensor

Audioguías

Biblioteca

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Objetos perdidos

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle de San Mateo, 13 28004

Chueca

Telefone

Fax

(+ 34) 91 448 10 45

(+34) 91 445 69 40

Correio electrónico

Web

informacion.romanticismo@cultura.gob.es

http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/inicio.ht

Metro
Alonso Martínez (L4, L5, L10), Tribunal
(L1, L10)

Autocarro
3, 37, 40, 149
Preço
Bilhete geral: 3 €.
Bilhete reduzido: 1,50 €.
Grupos de mais de 8 pessoas, mediante marcação prévia.
Voluntariado cultural, mediante documento comprovativo
Entrada gratuita: Sábados a partir das 14:00 h e Domingos
(consultar outros dias na página Web oficial)

Café do jardim, loja-livraria: entrada livre (não é necessário
visitar o museu).
Passe anual do Museu do Romantismo: 25 €.
Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos

Passe conjunto dos Museus Estatais: 36,06 €.
Passe para 5 museus(Artes Decorativas, Cerralbo,

Romanticismo, Sorolla e Lázaro Galdiano): 12 euros (permit
visitar os cinco museus num prazo máximo de 10 dias).
Mais informação.
Passe de acesso a 8 Museus de Madrid
(Museu

Arqueológico Nacional, Museu Cerralbo, Museu da América,
Museu do Traje, Centro de Investigação do Património
Etnológico 24, Museu Nacional de Antropologia, Museu
Nacional de Artes Decorativas, Museu Nacional do
Romantismo, Museu Sorolla): 16 euros (válido durante 15
dias)

Passe de acesso a 4 Museus de Madrid
(inclui a visita a
quatro museus dos atrás mencionados): 8 euros (válido
durante 10 dias)

Horário
Horário de inverno (de 1 de
novembro a 30 de abril):
Terç.-Sáb.: 09h30-18h30 / Domingos e
feriados: 10h00-15h00
Horário de verão (de 1 de maio a 31
de outubro):
Terç.-Sáb.: 09h30-20h30 / Domingos e
feriados: 10h00-15h00
Encerra à segunda-feira, e nos dias 1 e 6
de janeiro, 1 e 15 de maio e 24, 25 e 31
de dezembro
Loja:
Horário de verão: De terça-feira a
sábado: 11:00 - 20:30 h / domingos e
feriados: 11:00 - 15:00 h
Horário de inverno: De terça-feira a
sábado: 11:00 - 18:30 h / domingos e
feriados: 11:00 - 15:00 h
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