Bem-vindo a Madrid
Situado no Palácio de Cibeles, sede do Ayuntamiento de Madrid, este centro cultural do
Paseo del Arte é um espaço de encontro intercultural, uma grande praça pública para o
cidadão e um cenário de participação, ação, ócio e aprendizagem. De maneira
transversal e pluridisciplinar, com propostas que abrangem desde o desenho, a
ilustração, a arquitetura e o urbanismo, a poesia e a literatura, até à moda e às artes, o
centro tem como objetivo dar forma a propostas e reflexões centradas em temas como
a transformação dos hábitos, usos urbanos, fluxos e relações sociais. As atividades
programadas incluem exposições, concertos, ateliês, seminários, encontros, grupos de
leitura, performances, projeções e publicações.
O antigo Pátio de Operações do edifício dos Correios e Telégrafos, no piso 2, continua a ser o
coração funcional do palácio, e mantém a sua função original de comunicação. Além das mais
diversas atividades culturais, o centro alberga um ponto de informação cultural sobre a cidade e
uma cafetaria. A antiga capela do Palácio das Telecomunicações é um espaço singular, onde têm
lugar diversas atividades, como encontros, conferências e ciclos de poesia. As várias áreas
dedicadas a exposições encontram-se distribuídas pelos mais de 8000 m2 dos pisos 1, 3, 4 e 5.
Num piso subterrâneo acrescentado ao antigo edifício existe um novo espaço, situado debaixo da
Galeria de Cristal. Com capacidade para 262 pessoas, e completamente acessível, acolhe
atividades de diferentes formatos, como conferências, apresentações e concertos.
CentroCentro também possui dois estabelecimentos de restauração: a cafetaria-restaurante
Colección Cibeles e o restaurante Palacio de Cibeles, situados ao nível da rua e no sexto andar do
edifício, respetivamente. Ambos estão abertos de segunda a domingo.
O Palácio, inaugurado em 1919 e declarado Bem de Interesse Cultural com categoria de
Monumento em 1993, foi concebido no início do século XX como sede dos Correios de Espanha.
Desenhado pelos arquitetos Antonio Palacios e Joaquín Otamendi, o edifício, de carácter funcional,
destaca-se por ser um dos primeiros exemplos da arquitetura modernista espanhola.
No oitavo piso do edifício é possível desfrutar de algumas das melhores vistas da cidade, desde o
Mirador Madrid.

Acessibilidade
Physical accesibility
Ascensores, plataformas e WC adaptados (pisos -1, 2 e 3) para uso das pessoas com mobilidade reduzida.
Serviço gratuito de cadeiras de rodas. Dirija-se ao balcão de informações (piso 2).

Serviços

Ascensor

Biblioteca

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Wi-Fi gratis

Informação de interesse
Endereço

Zona

Plaza de Cibeles, 1 28014

Paseo del Arte

Telefone

Correio electrónico

(+34) 91 480 00 08

info@centrocentro.org

Web

Metro

http://www.centrocentro.org/

Banco de España (L2)

Autocarro
001, 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45,
51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03, E1, N2, N3,
N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N16, N17, N18,
N19, N25, N27

Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos

Horário
Bilheteira: De terça-feira a domingo: 10:00 13:45 / 15:00 - 19:30 h
Preço

Cafetaria Coleção Cibeles. De segunda-feira a

Acesso ao edifício gratuito. (Imprescindível
recolher a entrada gratuita na bilheteira)
Acesso gratuito ao edifício.
Miradouro: Entrada geral: 3 €. / Entrada
reduzida: 2,40 €. /Pessoas em situação legal
de desemprego: 2,40 € / Crianças dos 2 aos

domingo: 10:00 - 24:00 h.
Restaurante Palácio de Cibeles: De segundafeira a domingo: 13:00 - 24:00 h
Terraço e Bar: Sexta-feira e sábado: 11:30 02:30 / Domingo a quinta-feira: 11:30 - 02:00 h
Exposições:

14 anos, Reformados, Maiores de 65 anos:
2,25 € / Pessoas com deficiência e um
acompanhante: 1:50 € / Menores de 2 anos: 1

Terç.-Dom.: 10h00-20h00

€

Miradouro: de terça-feira a domingo, das

Exposições: consultar programação

horário de abertura pode variar por motivos

10:30 às 14:00 h e das 16:00 às 19:30 h (O
de segurança, ou por condições
meteorológicas adversas).

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

