Bem-vindo a Madrid
A casa de Lope de Vega, situada na rua de Cervantes, foi construída no século XVI.
Aquele que foi um dos grandes escritores do Século de Ouro espanhol adiquiriu o
edifício em 1610, e nele viveu até à sua morte, em 1635. Em 1935, ano do terceiro
centenário da morte de Lope de Vega, o edifício foi classificado monumento nacional e
inaugurou-se o museu dedicado ao escritor.
A partir desse momento, e até ao século XIX, o edifício foi alvo de frequentes transformações por
parte dos seus sucessivos proprietários, que praticamente fizeram desaparecer a sua estrutura
original. Depois da aquisição da propriedade pela Real Academia da Língua, iniciou-se uma
cuidadosa reconstrução da casa - no início dos anos 30 do século passado -, que devolveu ao
edifício a sua distribuição original, tal como estava quando nele viveu o ilustre dramaturgo.
Recrearam-se as antigas divisões da casa, incluindo o estúdio, o oratório que o escritor preparou
pouco antes da sua ordenação religiosa, e a horta nas traseiras, " mi güertecillo ", nas palavras do
escritor.
Algumas das peças de mobiliário e das imagens que ocupam atualmente as divisões da casa, hoje
transformada em museu, pertenceram realmente ao escritor, e foram recuperados do convento a
que tinham sido doados por uma filha de Lope de Vega. A casa alberga também obras de arte,
mobiliário, objetos e edições bibliográficas vinculadas ao escritor e à sua época.
A recriação de ambientes, cujo objetivo é permitir ao visitante sentir a presença de Lope de Vega,
evoca a vida quotidiana do Século de Ouro, bem como as representações teatrais que
habitualmente têm lugar durante os meses de verão. As visitas à casa-museu são guiadas (em
espanhol, inglês, italiano e francês), e realizam-se cada meia hora, com uma duração aproximada
de 35 minutos. É imprescindível a reserva prévia.

Serviços
Servicio de visitas guiadas

Informação de interesse

Endereço

Zona

Calle de Cervantes, 11 28014

Barrio de las Letras

Telefone

Correio electrónico

(+34) 91 429 92 16

casamuseolopedevega@madrid.org

Web

Metro

http://casamuseolopedevega.org/es/

Antón Martín (L1)

Autocarro
001, 002, 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45,

Cercanías (Local train)

C03, M1, SE712, N9, N10, N11, N12, N13,

Madrid-Sol

N14, N15, N17, N25, N26
Horário
Terç.-Dom.: 10h00-18h00

Preço
Entrada gratuita. Imprescindível reserva
prévia.

Fecho: segunda e feriados.
Encerra à segunda-feira, e nos dias 1 e 6 de
janeiro, 1 de maio, 9 de novembro e 24, 25 e
31 de dezembro.
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