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* Aforo limitado. Acceso controlado
Limited capacity. Access control

Sala da Real Maestranza de
Cavalaria de Ronda
(Capacidade limitada. Acesso controlado)

Horários das visitas
De novembro a fevereiro: das 10.00 às 18.00 horas
De abril a setembro: das 10.00 às 20.00 horas
Março e outubro: das 10.00 às 19.00 horas
Aberto todos os dias

Serviços
Audioguia (alemão-espanhol-francêsinglês-italiano)
Virgen de la Paz, 15. 29400 Ronda (Málaga)
Teléfono 952 871 539 · Fax 952 870 379
info@realmaestranza.org

www.rmcr.org

DC & JG

Espaço dedicado às
origens e à evolução desta
instituição, cuja trajetória
abrange quatro séculos
de história. Em exposição,
uma cronologia
relacionada com o mundo
da cavalaria e da nobreza.
A Real Maestranza é hoje
uma instituição sem fins lucrativos, presidida
por SM o Rei Felipe VI e dedicada à conservação,
difusão e investigação do seu património histórico
e arquivístico, à promoção cultural e ao ensino
da equitação.

Real Maestranza
de Cavalaria de Ronda
Corporação nobiliária cujas origens
remontam a 1573 e que, no último
quartel do século xviii, iniciou a
construção de uma monumental Praça
de Touros no coração de uma
serrania agreste, na romântica cidade
de Ronda. Na atualidade, a Real
Maestranza mantém um património histórico
e artístico único em Espanha pela sua singularidade
e caráter, relacionado com o mundo da cavalaria,
da equitação e da tauromaquia.

Praça de Touros de Ronda
Declarada Bem de Interesse Cultural do Património
Histórico Espanhol, é reconhecida como uma das mais
antigas e belas que existem. Foi oficialmente inaugurada
em 1785 com uma corrida em que atuaram o rondenho
Pedro Romero (1754-1839),
apogeu da história da
tauromaquia, e o sevilhano
Pepe Hillo (1754-1801).
Erguida em arenito, destaca-se
a nobreza do seu traçado
arquitetónico e a sua dupla
galeria de arcadas de colunas
toscanas, que resguarda
as arquibancadas. Por
iniciativa de dois
outros toureiros
lendários de Ronda
— Cayetano y Antonio Ordóñez — celebra-se
desde 1954 o acontecimento taurino do ano, as
famosas Corridas Goyescas no final do verão.

Coleção de Tauromaquia
Passa em revista a evolução da festa dos
touros. Trajes que pertenceram a figuras
do toureio, gravuras, águas-fortes,
litografias e estampas de Francisco
de Goya, Lake Price e Víctor Adam; óleos
dos séculos xvii, xviii e xix e uma coleção
de cartazes originais das corridas goyescas
realizados desde 1999 por autores
contemporâneos, como Arroyo, Úrculo, Félix de
Cárdenas, Darío Villalba, Pérez Villalta,
Campano, Barceló, Guinovart…

Real Selaria
da Casa de Orleães
(Capacidade limitada. Acesso controlado)

Escola de Equitação

Extraordinária mostra
de arreios e complementos
da mais refinada artesania
que serviam para
enganchar as carruagens
do Duque de Montpensier,
quinto filho do rei Luís
Filipe de França, fixado
na Andaluzia desde 1846. Compreende um duplo
jogo de guarnições, de gala e correntes, com os
elementos metálicos transformados em peças de
ourivesaria, selas de montar mamelucas e orientais,
uniformes e acessórios que se expõem ao público pela
primeira vez.

Junto da Praça de Touros
encontram-se o Picadeiro
— com a sua Galeria
Equestre — e as
cavalariças da atual Escola
de Equitação da Real
Maestranza, dedicada ao
ensino e à formação de
cavaleiros para a doma
clássica, presente nas mais
prestigiadas provas hípicas nacionais e
internacionais. Eventualmente, o visitante pode
assistir a parte do trabalho diário da Escola,
que se realiza com cavalos de pura raça espanhola.

