Web oficial de Turismo Madrid

Real Academia de Belas Artes de San
Fernando
A proposta para a fundação de uma Real Academia de Belas Artes em Espanha deve-se ao
pintor Antonio Meléndez, que, em 1726, propôs a Felipe V erigir una Academia das Artes de
desenho, pintura, escultura e arquitetura.
O Museu da Real Academia de Belas Artes de San Fernando, muito perto de Sol, conta
atualmente com mais de 1.400 pinturas, 600 esculturas e 15.000 desenhos, além de uma
excelente coleção de artes decorativas formada por tapetes, pratos, cerâmicas, porcelanas,
relógios, móveis e medalhas.
A coleção permanente da Academia inclui obras-primas da arte espanhola, italiana e flamenga.
De Francisco de Goya, a que pertenceu desde 1780, o museu conserva 13 das suas pinturas,
entre elas dois autorretratos, a Corrida de Touros, os retratos de Moratín, Juan de Villanueva, a
atriz La Tirana e a cena do Carnaval conhecida como Enterro da Sardinha.
O edifício da Academia alberga o Museu, o Arquivo e Biblioteca, o Atelier de Moldes e a
Calcografia Nacional, que reúne um extraordinário conjunto de gravuras dos mais importantes
artistas espanhóis, entre as quais se destacam as placas de cobre das gravuras em água-forte de
Francisco de Goya, obras cimeiras da história universal da gravura.

Serviços
Ascensor

Biblioteca

Servicio de visitas guiadas

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle de Alcalá, 13 28014

Sol / Gran Vía

Telefone

Fax

(+34) 91 524 08 64

(+34) 91 524 10 34

Web

Metro

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com

Sevilla (L2), Sol (L1, L2, L3)

Autocarro

Cercanías (Local train)

1, 2, 3, 5, 9, 15, 20, 46, 52, 53, 74, 146, 150, M2

Madrid-Sol

Preço

Tipo

Geral: 8 €
Com desconto: 4 €

Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones

Horário
Coleção permanente:
Terça-feira a domingo: 10:00-15:00 h (incluindo
feriados).
Segunda-feira e mês de agosto: encerrado
Exposições temporárias: consultar a página Web
oficial
Nota: Estes horários podem sofrer alterações
durante os períodos de férias (mais informação
através do tel. 91 524 08 64).
Encerra à segunda-feira, e nos dias 1 e 6 de janeiro,
1 e 30 de maio, 9 de novembro, 24, 25 e 31 de
dezembro.

Web oficial de Turismo Madrid

