Bem-vindo a Madrid
Encerrado por obras

“De Madrid al cielo” (de Madrid ao céu): esta frase, que tão bem reflete o ambiente madrileno, torna-se
realidade nos 92 metros que percorrem os ascensores panorâmicos que transportam os visitantes até
ao grande miradouro do Faro de Moncloa, que emerge no coração da Cidade Universitária de Madrid.
Trata-se de uma antiga torre de iluminação, com 110 metros de altura, construída em 1992, ano em que a
cidade foi designada Capital Europeia da Cultura.
Subir ao miradouro do Faro de Moncloa é toda uma experiência. Basta deixar que a nossa vista se perca
através das suas enormes janelas, para contemplar uma sucessão de monumentos: o Palácio Real, a
Catedral de la Almudena, o edifício de Telefónica em Gran Vía, as Cuatro Torres… E ao fundo, sempre
presentes os cumes da serra de Guadarrama.
O miradouro conta com um parapeito informativo, que aborda o crescimento e a evolução da cidade ao longo da
sua história. O parapeito inclui reproduções à escala de 50 dos principais edifícios e lugares que se podem ver
desde o miradouro, como Torrespaña, o Palácio de Cibeles, o cemitério de San Isidro ou o Centro de
Património Histórico "Corona de Espinas", acompanhados de dados de interesse e de curiosidades, em
espanhol e em inglês.

SEGUNDA-FEIRA (exceto aberturas especiais) ENCERRADO.
Museu da América
Ao lado do Faro de Moncloa encontra-se este interessante museu, que alberga uma impressionante coleção de
peças da América precolombina, e de peças de interesse etnográfico e de origem colonial, com destaque para o
tesouro dos Quimbayas, o conjunto mais completo de ourivesaria americana que se conserva atualmente.

Folheto informativo do Faro de Moncloa (PDF) (Espanhol/Inglês) (2,9 MB)?
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