Bem-vindo a Madrid
Conhecida também como Templo Nacional de Santa Teresa de Jesus e Convento dos
Padres Carmelitas Descalços, esta igreja, situada na Plaza de España, no local
antigamente ocupado pela Casa de Vacas da montanha de Príncipe Pío, foi declarada
Bem de Interesse Cultural, na categoria de monumento, no dia 20 de dezembro de
1995. O edifício destaca-se pela sua fachada, de inspiração medieval, que contrasta
com as construções que o rodeiam.
O templo foi construído no século XIX, como residência dos padres carmelitas descalços, e é
formado pela igreja e pelo convento. De estilo neogótico, com rasgos modernistas e
renascentistas, as ameias que ornam a sua fachada representam uma fortaleza e estão inspiradas
no livro de Las Moradas, escrito por Santa Teresa de Jesus.
O corpo central possui três portas de acesso ao templo, franqueadas por duas torres poligonais.
Em cima do pórtico encontra-se uma escultura da Virgen del Carmen.
A cúpula, situada a 35 metros de altura e de estilo bizantino, está decorada com azulejos
policromados em amarelo, laranja, vermelho e azul, e é rematada por uma coroa real. A obra é da
autoria do ceramista Daniel Zuloaga, e resulta de uma encomenda da marquesa de La Floresta.
O tambor possui dezasseis janelas ogivais, antes decoradas com motivos do “Castelo Interior” de
Santa Teresa e da "Ascensão ao Monte Carmelo", de San Juan de la Cruz, e que foram destruídas
por um incêndio em 1931.
Do seu interior destacam-se a escultura de Santa Teresa, o retábulo e a luz, que penetra através
dos vitrais, obra da casa Maumejean.
O convento e a igreja pertencem atualmente à ordem dos carmelitas descalços, e nele funcionam
uma residência para religiosos e um lar de idosos. O templo funcionou como paróquia de 1965 a 1
de janeiro de 2016. O templo continua a acolher a celebração de missas, confissão e atividades de
oração e de formação, e está atualmente adscrito à Paróquia de São Marcos.

Informação de interesse
Endereço

Zona

Plaza de España, 14 28008

Princesa

Web

Metro

https://bit.ly/2UjpnTC

Plaza de España (L2, L3, L10)

Autocarro
3, 25, 39, 46, 62, 75, 138, 148, C2, N16, N18,
N19, N20
Horário
De segunda-feira a domingo: 8:00- 13:15 h /
17:30 – 20:15 h

Cercanías (Local train)
Madrid-Príncipe Pío
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