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Teatro Real
O Teatro Real de Madrid, projeto do arquiteto municipal Antonio López Aguado, foi
inaugurado em 1850 (apesar de que a primera pedra foi colocada em 23 de abril de 1818),
durante o reinado de Isabel I. Situado muito perto de Sol, o edifício foi declarado
Monumento Nacional em 1977 e com o decorrer dos anos foi reconsiderada a possibilidade
de devolver ao teatro a sua atividade original. Assim, em 1997, voltou a ser a sede
madrilena das atividades do bel canto.
Quanto ao edifício, é uma mescla arquitetónica que possui uma caixa cénica que é a joia do
teatro, com os seus 1472 m². Esta caixa permite mudanças complexas de decoração cénica
graças às suas 18 plataformas articuladas, que possibilitam múltiplas combinações no cenário e
no fosso da orquestra. Com uma capacidade que oscila entre 1748 e 1854 lugares, em função
das necessidades da montagem, o teatro dispõe de 28 palcos nos diferentes pisos, além de oito
proscénios e do Palco Real de altura dupla.
O único piso dedicado exclusivamente ao público é ‘La Rotonda’, que rodeia por completo o
edifício. Neste, situam-se quatro salões grandes decorados em diferentes tonalidades e com
elementos do Património Nacional e do Museu do Prado. Da mesma forma, os holofotes foram
fabricados para o teatro na Real Fábrica de la Granja.
O teatro organiza visitas guiadas, em várias línguas, que inclui um percurso pelos espaços
públicos e pelos bastidores do Teatro Real.

Serviços
Aparcamiento de pago

Ascensor

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Zona comercial

Informação de interesse
Endereço

Zona

Plaza de Isabel II, s/n 28013

Austrias

Telefone

Fax

(+34) 91 516 06 60

(+34) 91 516 06 51

Correio electrónico

Web

info@teatroreal.es

https://www.teatro-real.com/es

Metro

Autocarro

Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3)

3, 25, 39, 148

Cercanías (Local train)

Preço

Madrid-Sol

Consultar tipos de visitas guiadas e preços na Web
oficial.

Tipo

Horário

Edificios y monumentos, Instalaciones culturales,
Centros culturales, salas exposiciones,fundaciones,
Salas de música y conciertos, Teatros

Horário das visitas guiadas: Consultar o tipo de visita
na Web oficial.
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