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1. Prezentare generala 
 Cetatea din Malaga (din limba arabă Al-Kasbah, قصبة, Kasbah, 

„cetate“) este o cetate somptuasa a erei musulmane, construita pe o 
veche  fortificație de origine feniciano-púnică. 

 Este situata la poalele Muntelui Gibralfaro, într-o poziție ridicată, dar 
atașata la centrul istoric al orașului, care a fost vechiul Madina Mālaqa 
și a cărui varf este Castelul Gibralfaro. 



 Ocupa capătul estic 
al orașului. Pereții au 
dispărut, astfel încât 
fronturile la sud, la 
vest și nord erau 
intramurale. 

 Aria sa actuală de 
15.000 de metri 
pătrați nu ajunge 
chiar jumătate din 
dimensiunea pe care 
o avea în zilele sale 
de glorie, după cum 
reiese din nivelurile 
istorice conservate. 



 Alcazaba astăzi este rezultatul unui proces istoric lung, care ar 
putea fi împărțit în patru etape: perioada arabă, secolul al X-lea, 
din secolul al XV-lea, după recucerire, până în secolul al XVIII-lea, 
cand a fost abandonata structura sa militara și perioada de 
deteriorare, care ar acoperi secolul al XIX-lea pana la începutul 
secolului al XX-lea. Recuperarea sa ca monument istoric a inceput 
in anii 1930 și continua până în prezent. 



 Deși există dovezi ale unei 
bune stari de conservare 
pana in 1675, de-a lungul 
anilor, cetatea a suferit un 
proces îndelungat de 
deteriorare, in special 
dramaticul cutremur 
din1680 și bombardarea 
orașului Málaga. 

 În timpul războiului din 
Pirinei în 1794 a fost 
închisoare pentru 479 
francezi, apoi s-a ridicat la 
fața locului, prin ordin al 
secretarului de stat, Duce 
de Alcudia, Spitalul Regal 
din San Luis.  



 Nu a fost folosita până în 
primele decenii ale 
secolului al XX-lea, atunci 
când încep lucrările de 
reabilitare, mai ales in anii 
'30 ai secolului al XX-lea. 



 Principalii responsabili pentru aceste sarcini au fost, printre 
altele, criticul de artă Ricardo de Orueta, arhitecții 
González Edo, Leopoldo Torres Balbas, Fernando Guerrero-
Strachan Rosado și Prieto Moreno și cercetătorul și 
profesorul universitar Juan Temboury, toate sub auspiciile 
guvernatorului civil la momentul respectiv, Emilio Lamo de 
Espinosa. 



2. Plaza de Armas (Piata Armelor) 
 Aceasta este una dintre cele mai 

interesante elemente conservate, 
este o zonă plană care domină 
cea mai mare parte a orașului, 
unde, după cucerire, artileria s-a  
stabilit si a fost botezată ca Plaza 
de Armas.  

 Lângă aceasta este Torre de la Vela 
și Puerta de la Coracha, o cale de 
comunicare cu Castelul Gibralfaro. 

 În Torre de la Vela, un clopot a fost 
instalat după cucerirea orașului. 
Lucrările arheologice efectuate de 
profesorul Manuel Acién au localizat 
în această enclavă vestigiile unei 
moschei din secolul VIII. 
 





3. Puerta de los Arcos (Poarta Arcurilor) 

 Introducerea ultimei incinte se face prin Puerta de los Arcos și 
Torre del Tinel. Odată intrat, Puerta de los Arcos se unduieste spre 
stânga pentru a ajunge la platforma superioară.  

 Săpăturile din această parte au gasit doar un siloz sau temnita, 
unde se țineau peste noapte captivi creștini ce lucrau ziua.  





4. Cuartos de Granada (Camerele din Granada) 

 În partea centrală a incintei superioare sunt „Cuartos de 
Granada“, unde au trăit regii și guvernatorii. 

 Arhitectura de aici este de stil maur, încercand sa obțina un 
cadru neutru în care zonele de lumină și umbră alterneaza. 

 Pe pereții sălilor și camere, refăcute, există dulapuri mici pentru 
a afișa fragmente de ceramică musulmane găsite în săpături.  



 Palatul a fost organizat în curti rectangulare. Există trei curți 
interioare. 

 Din prima, cea mai mică, este reconstruită numai partea de sud, 
cu trei arcade-potcoavă. Acest portal aparține reconstrucției 
efectuate în timpul XIII sau XIV. 

 La vest de aceasta si in comunicare cu ea, se afla un mic pavilion 
de asemenea reconstruit, deschis pe cele patru laturi ale sale prin 
arcuri lobate. 



5. Barrio de viviendas o castrense si Torre del  
    Homenaje 

 În partea de est a ultimei 
incinte, au fost gasite ruinele 
unui cartier de case mici, 
format din trei blocuri între 
străzile pavate. 

 O baie mică și două case 
foarte mici,  

 Mai mari au fost cele trei case 
ce se găsesc în blocul de sud. 

 Înălțimea maximă a pereților, 
care s-au păstrat este de un 
metru. Ușile caselor au fost 
compuse din două foi de 
lemn.  





 În partea de nord a districtului era o baie, unde apa urca 
printr-o roată dintr-un puț adânc pe care l-au numit Airon. 

 Cartierul a avut, de asemenea, un sistem de canalizare 
pentru eliminarea apelor uzate, și aproape toate casele au 
avut latrine, care atestă nivelul ridicat de civilizație care a 
existat. 

 La iesire, se află Torre del Homenaje aproape pătrat, 
proiectat in secolul al XIV-lea.  



6. Teatro Romano (Teatrul Roman) 
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