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Bitácora realizada por Mª Sol Sánchez, responsable da biblioteca, como 
complemento a visita guiada pola zona de ámbito xudeu de Monforte con 
motivo do Proxecto Documental Integrado de Centro, “Explorando 
Monforte”. 
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VOCABULARIO 
 

Hebreo/a: (lat. hebraeu< gr. hebraios<hebr. hibri< ant. exipcio hapiru ou 
habiru = pastor ou estranxeiro). 1.Nome primitivo do pobo xudeu, recibido 
como alcume baixo a escravitude exipcia antes da liberación dirixida por 
Moisés. 2.Idioma propio deste pobo. 3.Pertencente a este pobo, ó seu idioma, 
raza ou relixión.  
 

Rabino: (hebreo rabbi = o meu mestre). Entre os xudeus, doutor da lei; 
ministro do culto xudaico e cabeza espiritual da comunidade; sacerdote que 
explica a lei e a Biblia. 
 

Sefardí: pertencente ou relativo aos xudeus que habitaron a Península Ibérica 
e especialmente aos seus descendentes desde a expulsión de 1492 ata hoxe. 
 

Semita /s: (de Sem, fillo de Noé, personaxe bíblico). 1.Individuo pertencente 
aos pobos que constitúen unha unidade étnico-lingüístia no SO de Asía, hoxe 
representados fundamentalmente polos árabes e os xudeus. 2.Relativo a estes 
pobos, á súa cultura e lingua. 
 

Sinagoga: (lat. synagoga<gr. synagoaga<synago = xuntar-> lugar de reunión). 
1.Asemblea relixiosa dos xudeus. 2.Templo xudeu. Está orientado cara 
Xerusalén, a Cidade Santa, nel teñen lugar as cerimonias relixiosas, a oración 
comunal, o estudo e o encontro.("miwe" o baño ritual xudeu) 
 

Xudaísmo: (nome derivado de “Xudá”, denominación dunha das 12 tribús de 
Israel) é a relixión do antigo pobo de Israel e dos xudeus actuais, tanto dos que 
viven na diáspora (dispersos por lo mundo) ou dos agrupados no novo Estado 
de Israel, tendo en conta que non todos os israelís practican a relixión xudía, 
tamén hai persoas que se consideran xudías por tradición familiar pero que non 
practican a súa relixión ou son agnósticos e incluso ateos. 
Dende o punto de vista relixioso o Xudaísmo é considerada unha relixión 
revelada polo mesmo Deus a través de manifestacións divinas feitas sobre todo 
a  Abrahán e Moisés e da alianza ou pacto (o sinal físico e sacramental de dita 
alianza é a circuncisión) que Deus establece co pobo de Israel. Os seus libros 
sagrados son a Biblia hebrea está constituída pola Lei ou Torá (composta polos 
5 libros do Pentateuco) +  os Profetas ou Nebi´im  + Libros sapienciais ou 
Ketu), a que hai que engadir as ensinanzas transmitidas oralmente Mishná e os 
comentarios posteriores redactados en Babilonia por rabinos, oTalmud. 
 

Xudeu, xudía: ((lat. iudaeu<hebreo yehudi = da tribu de Xudá. 1. Relativo ou 
pertencente ao xudaísmo ou á nación xudia. 2. Pertencente á etnia xudía, de 
orixe semítica.  
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EXPLORANDO MONFORTE 
  

 
 

 

ESCUDO LOGOTIPO MAPA PARROQUIAS 
RURAIS 

MAPA CONCELLOS 
CALICIA 

 

Monforte de Lemos é unha cidade e municipio de España situado ao sur da provincia de Lugo,. 
É a capital da comarca da Terra de Lemos e da Ribeira Sacra. 
Viviu o seu maior esplendor durante os séculos XVI e XVII como capital do Condado de 
Lemos. A chegada do ferrocarril en 1883 converteuna no nó ferroviario máis importante de 
Galicia e contribuíue ao seu crecemento como cidade. 
Entre os seus monumentos destacan o Mosteiro de San Vicente do Pino, situado no monte que 
dá nome á cidade, e o Colexio da Nosa Señora da Antiga. 
Parroquias: Concello formado por 4 parroquias urbanas (Santa María de A Régoa, San 
Vicente do Pino, San Antonio de Padua e Sagrado Corazón) e 26 parroquias rurais. 
 

Un pouco  de  h i s to r ia  

A orixe de Monforte sitúase no monte de San Vicente. Esta atalaia, que 
aínda hoxe domina a cidade, foi nas súas orixes coñecida polos romanos 
como “Castro Dactonio”. Antes da chegada destes, vivían no castro os 
Lemavos, cuxo nome significaría “habitantes da terra fértil” (Lemos: terra 
húmida e vizosa). 
Aínda que o asentamento foi destruído no século VIII polos musulmáns, 
este rexurdirá con forza ao establecerse nel a comunidade beneditina, 

encargada de repoboar o territorio e espallar o cristianismo. Tamén se establecerá aquí unha 
importante colonia xudía dedicada ao comercio da seda, a prata, o coiro e os panos. 

Monforte será, na época medieval, un singular exemplo 
de cidade-fortaleza, construída arredor dun mosteiro e 
un castelo, situados no alto dun monte e cinguidos por 
unha muralla salpicada de torres defensivas. Aos seus 
pés o río Cabe, fonte de riqueza e de vida. Da muralla 
aínda se conservan amplos tramos, tres torres, unha 

delas a impoñente torre da Homenaxe que aínda hoxe pode visitarse e tres portas de acceso. 
 

O nome de Monforte ten a súa orixe nos vocábulos latinos MonsFortis: Monte Forte. Este 
nome aparece, por primeira vez referido á cidade, nun documento do século XII. Nesta época, 
xa se iniciara a chamada REFUNDACIÓN de Monforte, protagonizada polos señores de 
Lemos: os Castro. No século XV, os Castro conseguirán o Condado de Lemos á perpetuidade, 
quedando vencellados á cidade por séculos. 
Fonte: Concello de Monforte http://www.monfortedelemos.es/index.asp 

 



 QUERO SABER: 
QUEN ERAN
Xudeu, xudia: (lat. 
<hebreo yehudi=da tribu de 
Xudá). israelitas descendentes 
de Xacob (Israel), para 
distinguilos dos pobos xentís. 
Despois do exilio de Babilonia 
(  ) os israelitas reciben o nome 
de xudeus e a comuñón 
relixiosa que sobreviviu a 
destrución da nación xu
polos asirios e babilonios 
coñecese como xudaísmo.
O Clero xudeu chamase 
rabinos. Principal festividade 

xudía e o Shabat (sábado – día sagrado), Sinagoga é a asemblea de fieis xudeus e o lugar de culto e 
estudios. o termo ven do latín sinagoga <grego synagoga –e este do verbo sÿnágain = reunir, 
congregar. Os varóns ao entrar na sinagoga polo xeral poñen o Kipá ou varmulka sobre a cabeza. Os 
rolos da Tora (lei e doutrina do pobo de Israel) e o Talmud ou “aclaración” é unha interpretación da 
lei de Moisés (inclue leis morais e as prácticas que deben regular a vida do créente xudeu)
CANDO E PORQUE VIÑERO. 
Non sabemos con certeza cando chegaron os xudeus a España nin a Monforte, barállanse tres posibles 
datas relacionadas cos tres principais exilios do pobo xudeu:  
- 1º exilio ocorre no ano 586 a.C., cando o rei de Babilonia, Nabucodonosor II, conquistou o Reino de 
Xudá, destruíu o primeiro templo e trasladou aos líderes xudeus a Babilonia. Setenta anos despois 
Ciro II , Rei de Persia, tras conquistar aos babilónicos,  permitiu que os xudeus retornasen a terra de 
Israel  
-2º exilio no ano 70 d.C., cando o xeral romano Tito, futuro emperador; derrotou unha revolta xudía e 
destruíu o segundo templo. 
- un maior número de xudeus foi expulsado despois de aplacar unha rebelión no ano 135 d.C; desde 
entón dispersáronse por todo o Imperio romano e posteriormente polo mundo, encontrándose en case 
todos os países; aínda que houbo xudeus que nunca abandonará a “terra prometida”.
Baixo o dominio do islam, os xudeus do norte de África trasládanse cara o  oeste, chegando a España. 
PORQUE SE FORON 
O feito da dispersión dos xudeus polo mundo convérteos nunha minoría cultural en moitos países, 
provocando en moitas ocasións o rexeitamento por parte da sociedade propia o que provoca 
persecucións e expulsións. 
En España os xudeus  son expulsados polos Reis Católicos en 1492, estes xudeus, coñecidos como 
sefardís (xudeu oriúndo da España medieval), emigran aos Países Baixos, aos Balcáns, Tu
Palestina e América. 
Sefardí (hebr. sefardí= xudeu español < Sefarad, nome co que o xudaísmo designou á España xudía 
medieval) 
ONDE VIVÍAN  
Aínda que os xudeus de Monforte nunca estiveron confinados e vivían mesturados coa poboación, 
probablemente o feito de que moitos foran artesáns e homes de letras, fixo que moitos deles viviran 
nas rúas Zapaterías, Falagueira e Pescadeiras e na actual praza de España antes coñecida como rúa dos 
Ferreiros e da Leña. 
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1º exilio ocorre no ano 586 a.C., cando o rei de Babilonia, Nabucodonosor II, conquistou o Reino de 
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Sefardí (hebr. sefardí= xudeu español < Sefarad, nome co que o xudaísmo designou á España xudía 

Aínda que os xudeus de Monforte nunca estiveron confinados e vivían mesturados coa poboación, 
feito de que moitos foran artesáns e homes de letras, fixo que moitos deles viviran 

nas rúas Zapaterías, Falagueira e Pescadeiras e na actual praza de España antes coñecida como rúa dos 

 
 
OS MEUS POR QUE ? 
 

1.- De onde eran orixinarios os xudeus e por que viñeron a 
España e a Galicia? Indica no mapa de onde eran.

2.- Por que elixen instalarse en Monforte de Lemos?, localidade que xunto con 
Ribadavia son as únicas de Galicia inscritas na rede de xuderías de España.
3. Cando e por que son expulsados os xudeus de Galicia e de Mo
4.- Que diferenza hai entre o asentamento xudeu de Monforte e o de 
Ribadavia? 
5. Localiza no plano da cidade os lugares onde temos constancia que viviron 
os xudeus. 
6.- Dende cando Monforte se integra na rede de xuderías de España?
7.- Existen restos palpables da existencia dos xudeus na cidade. Cítaos e fai un 
pequeno debuxo dalgún deles. 
8.-Un elemento arquitectónico que fai referencia a presenza dos xudeus en 
Monforte son os  trabuleiros, fíxate durante o percorrido para localizalos, 
indica nº de casa e infórmate da súa utilidade (para que servían).
9. Fíxate nalgunha das marcas feitas na pedra polos canteiros a modo de 
sinatura (signos lapidarios). Si é posible fai un calco dalgún signo lapidario. 
Con que signo lapidario se identificaban os c
10. Que lingua falaban os xudeus que chegaron a Monforte?. Conserva o 
castelá algún resto da súa lingua. 
11. Por que hai unha porta chamada da 
12. Por que aos de Monforte se lles coñece co sobrenome de 
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Ribadavia son as únicas de Galicia inscritas na rede de xuderías de España. 
3. Cando e por que son expulsados os xudeus de Galicia e de Monforte? 

Que diferenza hai entre o asentamento xudeu de Monforte e o de 

5. Localiza no plano da cidade os lugares onde temos constancia que viviron 

Dende cando Monforte se integra na rede de xuderías de España? 
restos palpables da existencia dos xudeus na cidade. Cítaos e fai un 

Un elemento arquitectónico que fai referencia a presenza dos xudeus en 
fíxate durante o percorrido para localizalos, 

º de casa e infórmate da súa utilidade (para que servían). 
9. Fíxate nalgunha das marcas feitas na pedra polos canteiros a modo de 
sinatura (signos lapidarios). Si é posible fai un calco dalgún signo lapidario. 
Con que signo lapidario se identificaban os canteiros xudeus? 
10. Que lingua falaban os xudeus que chegaron a Monforte?. Conserva o 

11. Por que hai unha porta chamada da Alcazaba e unha praza do Azougue? 
12. Por que aos de Monforte se lles coñece co sobrenome de rabudos? 



 
PEGADAS DA LINGUA HEBREA NO CASTELÁ 
 

Además de los nombres bíblicos: Abraham, Moisés, Sara, Ruth, Benjamín, 
María y Santiago; los nombres terminados en –EL (=”Deus” en hebreo): 
Daniel, Gabriel, Ismael, Samuel…y palabras como Sábado, Pascua, 
Judío. Busca el significado y la etimología de estas 4 últimas palabras.
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s, Sara, Ruth, Benjamín, 

EL (=”Deus” en hebreo): 
bras como Sábado, Pascua, Maná y 

Judío. Busca el significado y la etimología de estas 4 últimas palabras. 

 
OS XUDEUS EN MONFORTE 
 

A zona de ámbito xudeu estaba situada no entorno do monte de San Vicente 
do Pino, onde se conservan unhas rúas medievais e outros pegadas (a sinagoga 
–lugar de oración-, a casa dos Gaibor, os 
etc) que deixan constancia da súa presenza en Monforte. Pero os xudeus non 
estiveron confinados nunha zoa pechada, senón que viviron integrados entre a 
poboación, si ben, polo feito de ser artesáns e homes de letras, concentráronse 
nas rúas Zapatería, Falagueira e Pescadeiras e na actual Praza de España 
rexentando importantes negocios ata a súa expulsión por parte dos Reis 
Católicos. 
A festa da xudería celébrase todos os anos o 3 de setembro.
 

A MIÑA RUTA EN IMAXES
Recoñezo as imaxes, indico nome, época e algún outro dato de interese.
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