Bem-vindo a Madrid
O parque poderá encontrar-se temporariamente encerrado, sem aviso prévio, em caso de
condições meteorológicas adversas, ou após as mesmas, para inspeção depois de chuvas intensas
ou ventos fortes.

Estamos perante um dos espaços verdes que confirmam o património artístico-natural
de Madrid. Situado na Alameda de Osuna, é um dos parques mais belos e,
paradoxalmente, dos mais desconhecidos da cidade. Criado em 1784 pelos Duques de
Osuna e especialmente pela duquesa, Dona María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel.
Protetora de artistas, toureiros e intelectuais, a duquesa criou um autêntico paraíso
natural frequentado pelas personalidades mais ilustres e prestigiosas da época e onde
trabalharam artistas, jardineiros e decoradores.
A morte da duquesa marcou o início da sua decadência, que foi constante até que, em 1974, o
Ayuntamiento de Madrid adquiriu o parque e iniciou a sua recuperação, que ficou concluída em
1999. O parque alberga uma rica e importante variedade botânica, escultórica e artística, que
inclui pavilhões, ermidas, fontes, pracetas e o Palácio dos duques, que albergará em breve (depois
de terminadas as obras de restauro) um espaço interativo, com projeções em 3D, salas para
conferências e exposições permanentes, em que a figura da duquesa será a protagonista.
Diante da fachada oeste do palácio estende-se o canteiro, com as sebes recortadas como um
bordado sobre a terra. Na parte baixa situa-se o jardim italiano, no espaço mais antigo da
propriedade, que alia as sebes às árvores, permitindo-lhes apanhar sol no Inverno ou resguardarse deste à sombra durante o Verão. Perto do jardim, o labirinto, concebido para os jogos de amor
e esconderijos, feito de loureiro, respeitando o projeto da época em que foi plantado, quando
ainda vivia a duquesa. Por último, o restante parque está concebido como um típico jardim
paisagista inglês, evocando a natureza no seu estado puro, convidando ao passeio e às paragens
nos recantos mais escondidos.

Visita o Bunker do Parque de El Capricho
O parque de El Capricho esconde um segredo: o famoso bunker da Posición Jaca, um enclave da
Guerra Civil único na Europa pelo seu estado atual de conservação, que foi sede do Quartel

General do Exército Republicano do Centro. O refúgio, com 2000 metros quadrados, situado a uma
profundidade de 15 metros e capaz de resistir a bombas de até 100 kilos, foi construído no parque
por volta de 1937, aproveitando a sua localização, longe da frente de guerra, as suas boas
comunicações e o arvoredo que lhe proporcionava uma boa camuflagem.
O refúgio está composto por um total de sete compartimentos retangulares (quatro à direita e
três à esquerda), e dispõe de quatro saídas para o parque exterior e de uma galeria de escape
para a rua que atravessa o subsolo do Palácio dos Duques de Osuna.
A Direção Geral de Intervenção na Paisagem Urbana e o Património Cultural do Ayuntamiento de
Madrid oferecem visitas guiadas gratuitas (20 pessoas por grupo), com a duração de 30 minutos,
mediante reserva prévia na web de reservas oficial.

Acessibilidade
Global Accesibility

Visita guiada sem condições de acesso especiais

Serviços
Aparcamiento gratuito

Senda botánica

Servicio de visitas guiadas

Informação de interesse
Endereço

Zona

Paseo de la Alameda de Osuna, 25 28042

Aeropuerto / Feria de Madrid

Telefone

Web

(+34) 91 588 01 14

http://bit.ly/1RCZgMR

Metro

Autocarro

El Capricho (L5)

101, 105, 151
Horário
O parque poderá encontrar-se
temporariamente encerrado, sem aviso

Preço
Entrada gratuita. Lotação máxima: 1000
pessoas.

prévio, em caso de condições
meteorológicas adversas, ou após as
mesmas, para inspeção depois de chuvas
intensas ou ventos fortes.

- É rigorosamente interdito o acesso a
animais, mesmo quando presos.
- Não é permitido o acesso com bicicletas e
patins.
- Os jogos com bola estão proibidos nos jardins
- Não é permitido comer no interior dos jardins

Abre exclusivamente aos sábados, domingos
e feriados
De outubro a março: Sábados, domingos e
feriados: 9:00 - 18:30 h
De abril a setembro: Sábados, domingos e
feriados: 9:00 - 21:00 h
Visitas guiadas gratuitas ao Bunker, mediante
reserva prévia (máximo de 20 pessoas por
grupo, duração aproximada de meia hora)
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