EXPLORANDO MONFORTE
RUTA DOS
VII CONDES DE LEMOS
E CERVANTES

Explorador:
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OBSERVO E RESPONDO:
Orientación e localización
Unha pista, a ventá da raíña está ao norte.
Dende San Vicente indica a orientación de:
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Museo do Ferrocarril
Parque eólico
Ponte vella
Escolapios – Nosa Señora da Antiga
Colexio Novo
As Clarisas
Estación de autobuses e tren
A Regoa –Convento de Sto. Domingo
Montes do Caurel, ao fondo
Identificación fotográfica:

……………………………………………….
Bitácora realizada pola responsable da biblioteca, Mª Sol Sánchez, como
complemento a visita guiada por Monforte con motivo do 4 centenario da
publicación da 2ª parte de El Quijote, dedicada a o VII Conde de Lemos e
do Proxecto Documental Integrado de Centro,
ro, “Explorando Monforte”.
Biblioforte - Curso 2015-2016
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EXPLORANDO MONFORTE

VOCABULARIO
Arte Sacro: sagrado de tipo relixioso.
Beneditinos: pertencentes á orde de San Bieito.
Clarisas: relixiosas da Orde de Santa Clara.
Conde (lat. comite = compañeiro).Título nobiliario inmediatamente superior
ao de vizconde e inferior ao de marqués.
Idade Media:: a que vai desde o S. V ao S. XV. En Galicia a Idade Media
conclúe coa Revolta Irmandiña.
Mecenado: protección económica dispensada ás artes e ás letras, aos artistas e
á xente da cultura.
Mecenas (de Caio Cilnio Mecenas,, patricio romano protector de artistas e
literatos). Persoa que protexe economicamente aos artistas ou ás persoas que
realizan traballos intelectuais.
Revolta Irmandiña:: un alzamento das clases populares contra a opresión
señorial. Aínda que a revolta foi finalmente derrotada grazas ao apoio da
monarquía castelá, provocou un importante debilitamento dos señores feudais
a favor do poder monárquico.
Vicerrei: (lat. vice rege = en lugar do rei). Persoa que goberna nun territorio
no nome do rei.

ESCUDO

LOGOTIPO

MAPA
PARROQUIAS

MAPA CONCELLOS
CALICIA

Monforte de Lemos é unha cidade e municipio de España situado ao sur da provincia de Lugo,
na Comunidade
Autónoma de Galicia. 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 contribuíu ao seu crecemento
to como cidade.
Entre os seus monumentos destacan o Mosteiro de San Vicente do Pino, no monte que dá
nome á cidade, e o Colexio da Nosa Señora da Antiga.
Parroquias: o concello de Monforte está formado por 4 parroquias urbanas (Santa María de
A Régoa, San Vicente do Pino, San Antonio de Padua e Sagrado Corazón (popularmente, da
Estación) e 26 parroquias rurais
Un pouco de historia
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
ste 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,
cidade
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
cellados á cidade por séculos.
Fonte: Concello de Monforte http://www.monfortedelemos.es/index.asp
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O VII CONDE DE LEMOS

Pedro Fernández de Castro, Andrade e
Portugal (Monforte de Lemos 1576 –
Madrid 1622); VII Conde de Lemos, IV
Marqués de Sarria, V Conde de Vilalba, III
Conde de Andrade e Grande de España de
primeira clase.
Estudou en Monforte e Salamanca e en
1598 casou con dona Catalina.
Entre 1603 e 1610 foi Presidente do
Consello de India
Indias (nome co que se
coñecía América), entre 1610 e 1616 foi
vicerrei de Nápoles, entre 1616 e 1618 foi
presidente do Consello de Italia e entre

1618 e 1622 viviu en Monforte.
Fervente impulsor da cultura (a literatura e as artes); mecenas de grandes escritor
escritores da
época (o século de ouro): Lope de Vega –que
que se convertería no seu secretario persoal
“yo, que tantas veces a sus pies, cual perro fiel, he dormido (Lope de Vega)
Vega)-, Luis de
Góngora –en cuxa obra podemos atopar
par múltiples sonetos e poemas de
dedicados ao
conde e a súa cidade de Monforte-, os imáns Argensola, Quevedo –que o definía
como honra da nosa idade "Viva Vuestra Excelencia para honra de nuestra edad."
(Quevedo)- e Miguel de Cervantes –quen
quen lle dedicou a súa obra
obra: Los trabajos de
Persiles y Segismunda, las Novelas Ejemplares,
jemplares, Comedias y entremeses, a segunda
parte de El Quijote. e a súa última carta.
A el e a súa esposa, Dona Catalina de la Cerda y Sandoval, debéselles a consagración
da igrexa dos Escolapios e a fundación de importantes conventos como o de San
Jacinto e Santa Clara, este último alberga un dos museos de arte sacro máis importantes
de España.
Pero ademais de mecenas don Pedro é autor de escritos de carácter político e técnico e
de numerosas obras literarias. De entre todas as súas producións a que máis resonancia
e agrado do público obtivo foi El búho gallego o Historia del diputado gallego con las
demás provincias de España; escrita en 1620, escrita co fin de que Galicia recuperase o
seu voto nas cortes e no que amosa un profundo coñecemento das realidades galegas.
No eido empresarial manifesta especial empeño en promover e impulsar a manufactura
téxtil e sedeira en Monforte, xa introducida nos séculos XIV-XV
XV polos beneditinos e
apoiada polos Señores e Condes de Lemos e posteriormente no século XVI polos
franciscanos. Como pegadas desta época de impulso do téxtil en Monforte temos a rúa
dos Sedeiros, coñecida popularmente hoxe como rúa do Cardeal estreito, estaba
ocupada na Idade Media por negocios onde se confeccionaba e comerciaba con panos e
sedas (os xudeus entre outras cousas dedicábanse ao comercio da prata, panos e sedas)
e a rúa, o río e o barrio do Morín, que reciben este nome pola abundancia de moreiras
(temos constancia de que Pedro Valcárcel, contador do conde, recibe unha carta na que
se lle manda preparar a terra para cultivar as moreiras (Morus alba) -das que se
alimentaba o verme de seda para sacar a súa produtiva colleitaa- tal como lle indicaba
dende Madrid, Diego Losada por petición do conde).
Don Pedro morre repentinamente en Madrid en setembro de 1622, sete anos máis tarde
os seus restos mortais trasládanse a Monforte onde permanecía a súa dona que tras
quedar viúva ingresa no convento de Santa Clara, ata que falece en 1648.
Como Don Pedro morreu
orreu moi novo dona Catalina foi a que continuo os proxectos que
tiñan entre ambos e a que viu rematados o Convento de Santo Domingo e o Convento
de Santa Clara onde profesou como monxa.
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OS MEUS POR QUE?
1.- O VII Conde de Lemos foi mecenas de grandes escritores da época
(Século de Ouro). Identifícaos:
……………… …………… …………… .……………. ………….

2.-Cal
Cal destes escritores visitou Monforte en 1906?:
1906 …………………..
3.- Identifica os seguintes monumentos:

4.- Con este sinxelo monumento,
un bloque de pedra con un oco que
representa a silueta do helmo de Don
Quijote e unha placa o pobo de
Monforte
quere
honrar
a
…………………………………..,
protexido do VII Conde de Lemos.
5.- Localiza o soneto escrito por Luís de Góngora titulado:
titulado “ Al Conde de
Lemos yéndole
ndole visitar a Monforte”.
Monforte” Nun dos seus versos dun xeito
hiperbólico, “El
El templo vi a Minerva dedicado” alaba o colexio fundado
polo Cardeal Rodrigo de Castro coñecido como: …………………………..
6.-Si
Si queremos visitar un dos museos de arte sacro máis importantes de España
teremos que dirixirnos
nos a …………………………………………………….
7.- O Cristo xacente e a Inmaculada que se atopan no museo de Arte Sacro
son obra de: ………………………………………………………………..
8.- Nome da praza na que se atopa o pazo dos condes e a igrexa de San
Vicente: …………………………………………………………………….
9.- Para ver un dos mellores órganos barrocos de Galicia debemos ir a
……………………………………………………………
10.- A torre que está máis preto da igrexa de A Régoa coñecese como Torre de
…………………………………………………………….
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PEGADAS: PATRIMONIO ARTÍSTICO-CULTURAL
CULTURAL
Praza de Góngora:: Luis de Góngora y Argote, poeta cordobés, que gozou da
protección do conde e visitou Monforte en 1609, deixando un sonet
soneto en
recordo da súa visita.
Praza /rúa Miguel de Cervantes:: protexido do VII conde é considerado a
máxima figura da literatura española, autor de Don Quijote de la Mancha,
considerada a 1ª novela moderna e unha das mellores obras da literatura
universal. En agradecemento ao Conde Cervantes dedícalle 2ª parte de El
Quijote e outras moitas obras,,
Estatua ao VII Conde de
Lemos: o pobo de Monforte
homenaxea a Conde con un
busto situado nna explanada
dos
Escolapios,
edificio
promovido polo tíoabó, o
Cardeal Rodríguez
odríguez de Castro,
e que alberga a igrexa que el
mesmo mandou consagrar.
O convento das Clarisas
Clarisas:
tamén
chamado
das
Franciscanas Descalzas ou de
Santa Clara, foi fundado polo VII Conde de Lemos e a súa esposa Dona
Catalina de la Cerda e Sandoval en 16222 e ao que Dona Catalina se retirará
como viúva en 1633, encargándose de reunir numerosas reliquias e obxectos
sacros (relicarios de ouro e prata traídos de Nápoles, numerosas e valiosas
pezas de ourivería do Renacemento, vestiduras relixiosas, xoias sacra
sacras,
esculturas, pinturas, retablos, etc), entre os que destacan as imaxes do Cristo
xacente e unha Inmaculada de alabastro
alabastro, ambas de
Gregorio Fernández e que fan deste museo o máis
importante museo de Arte Sacro de Galicia e un dos
máis importantes de España. A actual igrexa conventual
data de finais do século XIX e principios do XX.
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PEGADAS: PATRIMONIO ARTÍSTICO-CULTURAL
ARTÍSTICO
A partires do século XII a historia de Monforte está vinculada a figura dos
Condes de Lemos, entre os que destacan, o impulsor dos Escolapios, O
Cardeal Rodrigo de Castro, fillo da III condesa de Lemos e o VII Conde de
Lemos.
Legado dos VII Condes de Lemos e familia atopados na nosa ruta:
A Igrexa de A Régoa:: situada no que fora convento dominico de San Jacinto,
do século XVII. Unha vez abandonado polos dominicos no século XIX
(desamortización) a igrexa conventual pasou a desempeñar as funcións da
desaparecida igrexa parroquial de Sta María de A Régoa e as dependencias do
convento, dende o século XX, son utilizadas polo Pío Instituto das Fillas da
Divina Pastora, dedicadas a ensinanza. A nivel artístico destaca o seu altar e un
órgano considerado dos mellores de Galicia; ambos de factura barroca.
O pazo condal: situado na praza de Góngara, fronte a igrexa de San Vicente.
Mais que pazo é unha casona que levantou
no século XVI a III condesa de lemos e
que substitúe ao antigo pazo medieval,
pero que no 1672 foi arrasado por un
incendio no que se destruíron importantes
obras pictóricas (do Greco, Tiziano,
Rafael…), tapices e documentos. Mantense
Ma
na fachada, sobre a porta o escudo dos
Lemos-Enríquez,
Enríquez, sostido por anxos. Dende
o ano 2000, xunto co mosteiro beneditino de San Vicente, forma parte das
instalacións do Parador Nacional de Turismo de Monforte.
A torre da homenaxe e a muralla:
muralla destruídas, en parte, durante a Revolta
Irmandiña (1467-1469).. Unha vez sufocada a rebelión o Conde de Lemos
abstívose de practicar execucións castigando aos rebeldes a reconstruír o
destruído. A torre da Homenaxe, datada nos séculos XII e XV, con muros dun
grosor de ata 3,50m, de planta case cadrada (12 x13 m) , cunha altura de 30m,
4 plantas, rematada en ameas…, é un emblema de Monforte e dos Lemos.
Da muralla do (S. XIII –XV)
XV) consérvanse bos panos, e as tres portas de acceso
a vila, coñecidas como Alcazaba, Nova e do Cárcere Vello.
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Ruta dos VII Condes
de Lemos e Cervantes
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Identifica os lugares de interese da nosa ruta nos que
están situados os puntos:
B: ……………………………………………………
E: ……………………………………………………
F: ……………………………………………………
Mª Sol Sánchez, Biblioforte – CEIP Monforte

G: …………………………………………………….
H: …………………………………………………...

