
Sant Pau Recinto Art Noveau Português – Visitas



 Descubra o Recinto Art Nouveau neste passeio virtual

O recinto  
Art Nouveau

O Recinto Art Nouveau de Sant Pau, declarado 
Património Mundial pela UNESCO pela sua 
singularidade construtiva e beleza artística é um dos 
conjuntos  Art Nouveau mais importantes na Europa.

Construído entre os anos 1905 e 1930, Sant Pau foi 
projetado pelo arquiteto Lluís Domenech i Montaner.

Depois de acolher durante mais de oito décadas 
o Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, em 2009 
iniciou-se a restauração dos antigos pavilhões, um 
processo que permitiu valorizar uma das obras mais 
destacadas do Art Nouveau catalão.

https://www.youtube.com/watch?v=rhFuUP9GCss


A visita começa pelo espaço expositivo do pavilhão de 
Sant Salvador, onde se encontra resumida a trajetória 
do Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, desde a sua 
fundação em 1401 até ao século XXI. No piso superior 
os visitantes podem contemplar uma instalação 
contemporânea que simboliza um dragrão rendendo 
homenagem à figura e à obra de Lluís Domenech i 
Montaner, personagem capital do Art Nouveau.

O percurso recomendado continua pelos espaços 
exteriores do Recinto Art Nouveau, jardins que 
reproduzem o modelo de cidade-jardim idealizado nos 
inícios do século XX.  Percorrendo estes jardins pode-
se admirar e fruir da beleza exterior das edificações. 

Pavilhão de 
Sant Salvador



Pode visitar-se, igualmente, o Pavilhão de Sant 
Rafael onde se inicia uma viagem no tempo 
através da recriação histórica que mostra como 
era um pavilhão de doentes nos anos 20. O espaço 
expositivo explica como funcionava o Hospital nos 
seus começos, a medicina que se praticava nessa 
época e como era Barcelona nos primeiros anos do 
século XX. 

É bem interessante percorrer os túneis que 
comunicam os diferentes edifícios ao nível do 
subsolo onde se desenvolvia uma frenética 
atividade sanitária. A visita termina nos espaços 
patrimoniais mais representativos do Pavilhão de 
l’Administració os quais mostram a mais ostentosa 
e rica ornamentação.

O itinerário recomendado pode variar de acordo 
com a disponibilidade dos espaços.

Pavilhão de 
Sant Rafael



Construído entre 1902 e 1905, o Pabellón de 
la Administración (Pavilhão da Administração) 
é o edifício mais notável do antigo complexo 
hospitalar. O passeio permitir-lhe-á o acesso à Sala 
Hipostila, ao átrio principal e a alguns dos espaços 
patrimoniais de maior valor artístico.

Deixe-se surpreender pela beleza das salas, pela 
sua riqueza cromática e pelo uso de múltiplos 
materiais e técnicas artísticas. Destaca-se, 
especialmente, a Sala Lluís Domènech i Montaner, 
antigo salão de atos do Hospital, local majestoso 
de onde, além disso, se pode desfrutar de uma 
vista panorâmica única sobre a cidade e o resto do 
complexo modernista.

Pabellón de la 
Administración



O conjunto Art Nouveau do Hospital de Sant Pau 
pode ser visitado livremente ou com guia.

Visitas livres
As visitas livres são realizadas respeitando o 
percurso recomendado. No caso de o visitante 
preferir informação mais detalhada existe um 
serviço de audio-guia disponível em catalão, 
espanhol, inglês, francês, alemão e japonês.

Visitas guiadas
Visitas realizadas por guias especializados. As 
visitas guiadas têm uma duração de 1h30 minutos. 
Existe a possibilidade de organizar visitas para 
grupos sob solicitação prévia.

Como visitar  
o Recinto Art Nouveau



Horário de funcionamento
De segunda a sexta-feira: 10h00-14h30
Fins-de-semana e feriados: 10h00-17h00

Último acesso: 30 minutos antes do encerramento

Visitas guiadas
Consulte os horários e grupos disponíveis por idioma 
na página web do Recinto Modernista 
(www.santpau.barcelona). 

Recinto Art Noveau fechado
Segunda-feira, dia útil - 25 de dezembro

Dias de acesso gratuito
23 de abril, Noite dos Museus, 24 de setembro. 

Horário



Tarifas

Bilhetes
Visita livre: 15€ 
Visita guiada: 20€
App Audio-guia: 2 €

Bilhetes reduzidos
30% de desconto:
Residentes, 
jovens de 12 a 29 anos, 
pessoas maiores de 65 anos.

Visita gratuita
Menores de 12 anos, 
(acompanhados por um adulto) 
desempregados, 
pessoas com deficiência 
com grau superior a 65 % 
ou com grau 3 de dependência 
(inclui o seu acompanhante).

Descontos
20 % de desconto:
BCN Card, Bus Turístic, City Tours

Grupos (máximo 30 pessoas)
Geral: 250€
Reduzida (reformados 
e grupos especiais):180€

Visitas escolares

Visita livre (acompanhada por docentes)
Estudantes menores de 12 anos: 
acesso gratuito
Estudantes dos 12 aos 18 anos: 3€

Visita guiada (máximo 30 pessoas)
Estudantes menores de 18 anos: 125€
Estudantes maiores de 18 anos:140€

Informações e reservas 
visites@fundaciosantpau.cat



Metro 
L5 Sant Pau/ Dos de Maig

Autocarro
H8, 19, 47, 117, 192

Informações
+ 34 93 553 78 01
visites@fundaciosantpau.cat

Sant Pau Recinto Art Nouveau
Rua Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
www.santpau.barcelona
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