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Parque do Oeste
Com uma superfície de aproximadamente 100 hectares, este importante espaço verde situase entre a via de saída de Madrid em direção a A Coruña, a Cidade Universitária e a zona de
Moncloa. O parque nasceu por iniciativa do alcaide de Madrid Alberto Aguilera, em 1906, e
foi desenhado por Celedonio Rodrigáñez, engenheiro agrónomo e diretor de Jardins e
Plantios do Município de Madrid. Depois da guerra civil, o seu sucessor no cargo, Cecilio
Rodríguez, dirigiu os trabalhos de reconstrução do parque.
O espaço tem lugares tão singulares como o Teleférico, a Escola de Cerâmica, a Rosaleda, onde
se celebra anualmente um concurso internacional de rosas, ou o Templo de Debod, perto da
Praça de Espanha, templo egípcio do século II a.C., presente do Governo do Egito ao espanhol
durante a construção da barragem de Assuão. Neste lugar encontrava-se o Quartel da Montanha,
famoso pelos acontecimentos de 1936, quando foi assaltado pelos madrilenos que buscavam
armas para se defenderem do exército sublevado.
No extremo sul do parque encontra-se a Rosaleda Ramón Ortiz, com 15 000 metros quadrados,
que acolhe o Concurso Internacional de Rosas Novas da Cidade de Madrid, que conta com 47
edições. O parque tem carácter monumental e paisagista com um traçado geral de jardim inglês,
com desníveis vincados e caminhos curvilíneos de inspiração naturalista.

Serviços
Aparcamiento de pago

Cafetería

Circuito de running

Senda botánica

Zona de picnic

Zona deportiva

Informação de interesse
Endereço

Zona

Paseo Moret, 2 28008

Princesa

Telefone

Fax

(+34) 91 548 95 12

(+34) 91 548 95 12

Web

Metro

http://bit.ly/2ntr2Bs

Moncloa (L3, L6), Plaza de España (L2, L3, L10),
Príncipe Pío (L6, L10, R)

Autocarro

Cercanías (Local train)

21, 46, 74, 160, 161, A

Madrid-Príncipe Pío

Preço

Tipo

Acesso livre.

Parques y jardines

Horário
Rosaleda de Ramón Ortiz: seg. – dom.: 10h00 –
21h00.
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