
Ocio, cultura e depor te en

Monforte de Lemos
Divírtete!



3 mércores
11 DE AG OSTO

Benvidos
a Monforte

   en festas
23:00 h CONCERTO da BANDA DE MÚSICA DE SOBER 

que realizará un percorrido polo 
mundo do cine a través das 

bandas sonoras máis coñecidas e 
populares da sétima arte. 

Na praza de España.

20:30 h PREGÓN DAS FESTAS PATRONAIS 2010
No Concello de Monforte darase 

lectura ao pregón das Festas 
Patronais do ano 2010.

21:00 h LANZAMENTO DO FOGUETE
que anuncia o inicio das Festas dende o Campo de Santo Antonio. 

21:00 h INAUGURACIÓN DA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA



12 DE AG OSTO 4 5xoves

23:00 h NOITE DE ORQUESTRAS  
Dúas orquestras 

actuarán na praza 
da Compañía 
nunha xornada 

dedicada ás 
GRANDES  

ORQUESTRAS 
GALEGAS.

11:00 h XOGOS INFANTÍS 
Dende as 11:00 h e ata as 13:00 h 
monitores da Cruz Vermella de Monforte 
de Lemos formarán grupos de nenos que 
participarán en diferentes xogos no par-
que dos Condes.

11:30 h
Sairán dende a praza de España Grupos de Gaiteiros tocando alboradas 
de inicio da festa por diferentes rúas da cidade. Rematarán ás 13:00 h xuntán-
dose na rúa Cardeal cos Cabezudos para o gozo dos máis nenos.

12:00 h A BANDA DE MÚSICA DO CONCELLO DE MONFORTE 
xuntarase na Praza de España e realizará un pasacalle cara ao centro da cidade. 

18:30 h OBRADOIRO DE XOGOS MUSICAIS 
Na Casa da Cultura e ata as 
20:00 h farase un obradoiro onde 
os nenos xogarán con instrumen-
tos realizados por eles mesmos e a 
continuación terá lugar a actuación 
de CÉ ORQUESTRA PAN-
TASMA. A orquestra debe de ser 
pantasma porque nunca chega a 
tempo. O que si está é Cesar Frei-
ría, un home orquestra animoso 
e polivalente. “Poli” porque toca 
unha chea de instrumentos e “va-
lente” porque se atreve con todo: 
música tradicional, rock’n’roll, 
cantautores, tralla verbeneira… e 
nesta ocasión coa súa versión para 
os máis pequenos.

20:00 h CONTACONTOS 
Na praza de España o contacontos 

CELSO FERNÁNDEZ SANMARTÍN  
deleitaranos cos seus contos, historias e 

memorias.

23:00 h CONCERTO
BANDA DE MÚSICA DO CONCELLO DE MONFORTE 

na praza de España.



6 7venres
13 DE AG OSTO

11:00 h XOGOS INFANTÍS 
Dende as 11:00 h e ata as 13:00 h 
monitores da Cruz Vermella de 
Monforte de Lemos formarán 
grupos de nenos que participarán 
en diferentes xogos no parque dos 
Condes.

11:30 h 
Sairán dende a praza de España 
Grupos de Gaiteiros tocando 
alboradas de inicio da festa por 
diferentes rúas da cidade. Rematarán 
ás 13:00 h xuntándose na rúa Cardeal 
cos Cabezudos para o gozo dos 
máis nenos.

12:00 h 
A Banda de Música do Con-

cello de Monforte xuntarase na praza da Estación onde interpretará unha 
serie de pezas. A continuación realizará un pasacalle cara ao centro da cidade.

18:30 h SESIÓN DE MAXIA INFANTIL
Na Casa da Cultura e ata as 20:00 h  o mago e 
clown  KAYTO realizará unha sesión de maxia 
dirixida ao público infantil.

20:00 h ESPECTÁCULO DE RÚA
No parque dos Condes a Compañía MUNDO 
MANDARINA co seu espectáculo Laboratorio 
Máxico fará que grandes e pequenos se sorprendan e 
rían con xogos de maxia cómica, improvisación, humor e 
a aparición do seu malhumorado paxaro. 

23:00 h V FESTIVAL DE MAXIA DE MONFORTE DE LEMOS 
co MAGO KAYTO e CONVIDADOS 

na praza de España.

Participantes:

23:00 h VERBENA 
na praza da Compañía cunha orquestra espectáculo.

00:30 h CONCERTO de  MIGUEL COSTAS
no campo da Compañía.

PATRI
ZENNER
Estremadura

VÍCTOR 
CERRO
Plasencia

MAGO 
RAFA

Lugo

MAGO
TETO

Viana do Bolo

KAYTO
Madrid

02:00 h
Continuación da VERBENA.



8 9sábado
14 DE AG OSTO

11:00 h XOGOS INFANTÍS 
Dende as 11:00 
h e ata as 13:00 
h monitores da 
Cruz Vermella de 
Monforte de Lemos 
formarán grupos de 
nenos que partici-
parán en diferentes 
xogos  
no parque dos 
Condes.

11:30 h
Sairán dende a praza de España Grupos de Gaiteiros facendo 
alboradas de inicio da festa por diferentes rúas da cidade e logo ás 13:00 xunta-
ranse na rúa Cardeal cos Cabezudos para o gozo dos máis nenos.

18:30 h OBRADOIRO DE PERCUSIÓN
Na Casa da Cultura ata as 20:00 h 
farase un obradoiro dirixido por com-
poñentes do grupo musical ODAIKO 
PERCUSSION GROUP.

20:00 h ESPECTÁCULO DE RÚA
No parque dos Condes a Compañía 
OS 7 MAGNÍFICOS + 1  
representará o seu espectáculo  
Dous pallasos en apuros, 
comedia que pretende achegar ao 
público infantil e familiar as aventuras 
e desventuras dunha atípica parella de 
clowns co humor, a comicidade e a 
ilusión herdadas dos números clásicos 
dos pallasos do circo.

23:00 h VERBENA
na praza da Compañía  

coa orquestra  POCEIRO.

22:30 h NOITE MUSICAL
na praza de España con  ODAIKO 
PERCUSSION GROUP  que fará 
un concerto no que a improvisación 
e a complicidade co público formará 
parte do espectáculo. O grupo invita 

a descubrir como a percusión pode 
reunir ritmo e melodía, transportando 

ao público por unha viaxe arredor do 
mundo a través dunha variada gama de 
cores e olores, sabores e timbres que 

a percusión posúe.

00:30 h CONCERTO de UXÍA 
no campo da Compañía

02:00 h
Continuación  

da VERBENA  coa 
orquestra POCEIRO.



10 11domingo
15 DE AG OSTO

9:30 h LANZAMENTO DE 21 BOMBAS DE PALENQUE 
anunciando o día grande das Festas Patronais.

10:00 h DÍA DA PATROA 
Na praza de Santo Antonio xuntaranse 
toda as persoas que queiran participar na 
Homenaxe á Patroa do Val de Lemos, a 
Virxe de Monserrat. Dende alí acompa-
ñarán ás autoridades, que previamente 
se terán reunido no Salón de Plenos do 
Concello. A comitiva sairá acompañada 
pola Banda de Gaitas do Concello de 
Monforte de Lemos. Todos eles farán a 
Ofrenda Floral á Virxe de Monserrat, Pa-
troa da Cidade, na Igrexa de San Vicente 
do Pino.

11:00 h MISA e OFRENDA FLORAL Á VIRXE DE MONSERRAT
Misa na honra da Virxe de Monserrat cantada pola Coral Polifónica do Concello de Mon-
forte de Lemos. Á saída actuará a Banda de Gaitas do Concello de Monforte de Lemos e 
Alcalde, autoridades e asistentes ao acto farán a Ofrenda Floral á Virxe de Monserrat.

12:30 h CONCERTO
da Banda de Gaitas do 
Concello de Monforte  
na rúa do Cardeal.

DÍA DO GAITEIRO
O Concello de Monforte pretende no 

Día do Gaiteiro amosar e dignificar 
a riqueza cultural galega a través das 

súas diferentes expresións. Dez grupos 
de gaiteiros con cuartetos e quinte-

tos, solistas, regueifeiros e charangas 
populares amosarán a enorme variedade 

musical de estilos e instrumentos.

11:30 h
Sairán dende a praza de España 10 

Grupos de Gaiteiros por diferen-
tes rúas da cidade facendo alboradas e 

rematarán no centro ás 13:00 h.
Participantes:  

OS ALVARIÑOS Quinteto 

de Monforte • TRÍO LIRO 
Regueifeiros de Vigo • XARÍN 

Quinteto do Incio • OS CAM-
PANTES DA BAÑA Murga da 

Baña • TRIMUÍÑOS Quinteto  de 

Melide • LUDOVAINA Cuarteto 

de Cangas do Morrazo • SAÍÑAS 
Quinteto  de Xove • O TEAR 

DE LLERENA Pandeireteiros de 

Pontevedra • XUNTANZA DE 
LEMOS Cuarteto de Monforte • O 
CEGO DA VENEIRA Cantos de 

Cego de Salcedo    

13:00 h
Concentración dos grupos tradicionais no centro urbano de Monforte onde 

divulgarán as súas músicas ata as 15:00 h.
20:00 h

PASACALLE dos grupos partici-
pantes na Mostra de Danza e 
Música Tradicional dende o 

campo da Compañía ata a praza de 
España.



na praza de España. 
 Actuarán os seguintes grupos: 
·GRUPO DE GAITAS DO CON-
CELLO DE MONFORTE
·GRUPO DE CANTAREIRAS E 
PANDEIRETEIRAS DO CONCE-
LLO DE MONFORTE
·GRUPO DA ESCOLA INFANTIL 
DE INICIACIÓN Á PANDEIRETA 
DO CONCELLO DE MONFORTE
·ASOCIACIÓN CULTURAL 
AMIGOS DA PANDEIRETA DE 
MONFORTE
·AGRUPACIÓN ABERTAL DA 
RÚA

12 13domingo
15 DE AG OSTO

23:00 h VERBENA
na praza da Compañía 

a cargo da orquestra ATLANTA.

23:00 h CONCERTO 
na praza de España.
-BANDA DE MÚSICA DE VILANOVA 
DOS INFANTES
     Ourense.

00:30 h ACTUACIÓN de HOMBRES G 
na praza da Compañía.

20:30 h MOSTRA DE DANZA  E MÚSICA TRADICIONAL 

00:00 h FOGOS ARTIFICIAIS DE AIRE
Dende o monte de San Vicente 

sesión de fogos de artificio.

2:00 h Continuación da VERBENA 
coa  orquestra  ATLANTA.



14 1516 DE AG OSTO
luns

11:00 h XOGOS INFANTÍS•CONCURSO DE PINTURA NO CHAN
na rúa do Cardeal ata as 13:00 h. O tema 
será libre. Premiarase a creatividade, a ex-
presividade e os valores representados. O 
concurso non competitivo está organizado 
pola Cruz Vermella de Monforte de Lemos.

11:30 h
Sairán dende a praza de España Grupos 
de Gaiteiros facendo alboradas de inicio 
da festa por diferentes rúas da cidade e 
logo ás 13:00 xuntaranse na rúa Cardeal 
cos Cabezudos para o gozo dos máis 
nenos.

20:00 h XOGOS E ACTIVIDADES INFANTÍS 
No parque dos Condes desenvolverase 
A XINCANA DA BIODIVERSIDA-
DE organizada por Trasnadas na que os 
cativos poderán gozar de divertidos xogos 
relacionados coa protección da diversidade 
biolóxica: 
-XOGOS DO MUNDO Diversidade cultural

-XOGOS DA NATUREZA O transporte de auga

-XOGOS MEDIOAMBIENTAIS Xogo dos ecosistemas

-XOGOS TRADICIONAIS Birlos, buxaina, ...

Actividade deseñada para rapaces de 4 a 12 anos.

21:00 h FESTA-BAILE 
dedicada aos maiores na 
praza de España co trío 
musical FIN DE SEMA-
NA. Tamén actuará durante 
este acto o monfortino José 
Varela Docampo. O concello 
encargarase de servir a bebida 
aos asistentes.

22:30 h BARCAS ENGALANADAS 
No malecón do río Cabe farase un 

percorrido de barcas tradicionais 
engalanadas. A actividade, a cargo 

da Asociación Barcas do Minho, ten 
como fin a recuperación desta fermosa 

tradición local. 

23:00 h CONCERTO  do grupo MITOCONDRIAS 
na praza da Compañía. Invitámolos a coñecer 
unha banda de “estropajosos rockeros” que leva 
moitos anos dando todo o que teñen en concer-

tos nos que aínda se pode escoitar R´N´R´.

00:30 h 
ACTUACIÓN de LOS SUAVES 

no campo da Compañía.

23:30 h ESPECTÁCULO MULTIMEDIA 
No Malecón do río Cabe, á altura da antiga presa do Recanto, terá lugar un gran 
espectáculo caracterizado por unha multiplicidade de chorros de auga proxecta-
dos verticalmente e oblicuamente en combinación con xogos de luz e música. 

O resultado é unha obra de enxeñería que asocia a iluminación, as cores e a 
música, asociación que non deixa indiferente a ninguén.
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R A M B E R D E

A B E L E D O S

A  C O M PA Ñ I A
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R E B O R E D O

S A N  V I C E N T E

OS ALVARIÑOS - quinteto

XARÍN - quinteto

TRIMUÍÑOS - quinteto

LUDOVAINA - cuarteto

O CEGO DA VENEIRA - cantos de cego

O TEAR DE LLERENA - pandereteiras

OS CAMPANTES DA BAÑA - murga

SAÍÑAS - quinteto

XUNTANZA DE LEMOS - cuarteto

TRÍO LIRO - regueifeiros

distribución dos grupos no día do gaiteiro

Rú
a  Ca
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alRú

a 
da

s  H
or

tas

Ponte Ve llo

Rúa
 

Roberto
 

Baamonde

Rúa
 

do
 

Conde

Rúa
 

Dr.
            

Teijeiro

Rúa
 do

 Comercio

Pza.
de  España

Rúa das Flores

Verán Cultural 
c o n c e l l o  d e  m o n fo r t e  d e  l e m o s 

VERÁN NO CABE
xullo-agosto  Río Cabe    

Organiza e patrOcina: Delegación De cultura Do concello De Mon-
forte De leMos, excMa. Deputación provincial De lugo vicepresiDen-
cia priMeira e  Barcas Do Minho.

· Paseos en barca Polo río cabe
Durante os meses de xullo, agosto e setembro po-
deranse alugar barcas de paseo no embarcadoiro 
do parque dos Condes.

· carta do barqueiro
xoves e venres de xullo e agosto de 11:30 a 13:00 h 
para nenos ata os 13 anos. Inscrición gratuíta na 
oficina municipal de turismo.

· descubre o cabe
Percorrido polo Río Cabe para aventureiros de 11 
a 13 anos. Inscrición gratuíta na oficina municipal 
de turismo.

· 6ª Festa do río MonForte de leMos
31 de xullo  Río Cabe

· barcas engalanadas
16 de agosto 22:30 h 

Recuperación das barcas engalanadas e Ilumina-
das, tradición de mediados do século xx.

PENELA ROCK
24 de xullo

• ANGER
• MEDoMEDA
Organiza: asociación De ve-
ciños peneDo santa María 
Da penela

cOlabOra: concello De Mon-
forte De leMos
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Verán Cultural 

c o n c e l l o  d e  m o n fo r t e  d e  l e m o s 
Verán Cultural 

c o n c e l l o  d e  m o n fo r t e  d e  l e m o s 

ExPOsiCióN dE 
ARtEsANíA EN mAdEiRA 
dE  JEsÚs AiRA GONZÁLEZ 
(traballos de talla e Maquetería) 
dO 3 aO 16 de agosto casa da cultura

CONCERtOs diVERsONs  
– MÚsica Para a integraciÓn
praza de españa ás 22:30 h

Organiza e patrOcina:
oBra social “la caixa” e Delegación De cultura Do concello De 
Monforte De leMos

ruMba Vella    –ruMba–
venRes 6 de agosto

lusoFonías –Portugal–
sábaDo 7 de agosto

xV mOstRA  
dE ARtEsANíA –arteleMos–
Do 6 aO 10 de agosto rúa dO cardeal

Organiza: funDación coMarcal terra De leMos

CONCERtO dE BERROGÜEtO  
DoMIngo 8 agosto praza de españa ás 22:30 h

Organiza e patrOcina: deputación prOvincial de lugO vicepresidencia 
primeira e concello De Monforte De leMos

xxVii xORNAdAs dE 
FOLCLORE iNtERNACiONAL
MaRtes 10 agosto praza da cOmpañía ás 22:30 h

gruPos FolclÓricos de:
INDoNEsIA, ARxENtINA, CubA E QuENIA
Organiza e patrOcina: Deputación De ourense e Delegación De cultura 
Do concello Monforte 

FEstAs PAtRONAis
dO 11 aO 16 de agOstO

Organiza e patrOcina: concello De Monforte

díA dO GAitEiRO
DoMIngo 15 agosto rúas e prazas de mOnfOrte 

a PaRtIR Das 11:30 h

Organiza e patrOcina: Deputación provincial De lugo vicepresiDencia 
priMeira e concello De Monforte De leMos  Delegación De cultura

exPosiciÓn de Pintura e Manualidades 
da  AsOCiACióN mULLEREs
RURAis VAL dE LEmOs

dO 17 aO 31 de agosto casa da cultura 

Vi sEmiNARiO dE mÚsiCA 
mOdERNA E imPROVisACióN 
dE mONFORtE dE LEmOs

dO 23 aO 28 de agosto edificiO multiusOs

Organiza e patrOcina: concello De Monforte De leMos Delegación De 
cultura, Deputación provincial De lugo vicepresiDencia priMeira, a 
teMpo escola De estuDos Musicais

V Festival NOVAs mÚsiCAs
Organiza e patrOcina: Deputación provincial De lugo vicepresiDencia 
terceira, concello De Monforte De leMos Delegación De cultura, a 
teMpo escola De estuDos Musicais

ConCertos

concerto de gorKa beníteZ quartet 
MaRtes 24 agosto praza de españa ás 22:30 h 

concerto de Polo ortí trío
MéRCoRes 25 agosto praza de españa ás 22:30 h 

concerto de leMos JaZZ exPeriencia
xoves 26 agosto praza de españa ás 22:30 h
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Verán Cultural 

c o n c e l l o  d e  m o n fo r t e  d e  l e m o s 
Verán Cultural 

c o n c e l l o  d e  m o n fo r t e  d e  l e m o s 

concerto de  cHristian HoWes trío
venRes 27 agosto praza de españa ás 22:30 h

concertos JaZZ x barrios
V FestiVal noVas MÚsicas
luns 23 agosto barriO da estación ás 22:30 h

MaRtes 24 agosto barriO de san vicente - 
restaurante O grelO ás 00:00 h 

MéRCoRes 25 agosto barriO de carude -  
           restaurante  lOs gOYa ás 00:00 h

venRes 27 agosto barriO das casas baratas - 
               bOdegón ribeira sacra ás 00:00 h

de ViÑos  JaZZ
V FestiVal noVas MÚsicas
MaRtes 24 agosto bar Katanga ás 14:00 h

MéRCoRes 25 agosto bar O espía ás 14:00 h 

xoves 26 agosto bar dO lechu ás 14:00 h

venRes 27 agosto bar rabenO ás 14:00 h

ix  QUEimAdA POPULAR 
sábaDo 21 agosto praza da cOmpañía ás 20:00 h

Organiza e patrOcina: asociación o tizón e concello De Monforte 

FEstA dA EmPANAdA  
Festa gastronÓMica PoPular
DoMIngo 22 agosto Área de recreO de ribas altas

Organiza e patrOcina: asociación De veciños De riBas altas, concello 
De Monforte De leMos

tEAtRO  
gruPo de teatro Zarabanda da 
agruPaciÓn cultural galega saudade 
coa obra a FicciÓn taMÉn atraPa
DoMIngo 22 agosto casa da cultura ás 19:00 h

xiii FEiRA dO LiBRO dE 
mONFORtE

dO 25 aO 28 de agosto rúa dO cardeal

Organiza e patrOcina: feDeración De liBreiros De galicia, xunta De 
galicia e Delegación De cultura Do concello De Monforte De leMos

xi FEstiVAL de HABANEiRAs  
sábaDo 28 agosto praza de españa ás 21:00 h

•ORFEÓN dE MIERES – AStuRIAS

•CORAL XuNtANZA dE MEIS – PONtEvEdRA

•CORAL POLIFÓNICA CONCELLO dE MON-
Forte

Organiza e patrOcina: Delegación De cultura Do concello De Mon-
forte 

xi xORNAdA EUROPEA dA 
CULtURA xUdíA

4 e 5 de seteMbRo rúa da falagueira

Organiza e patrOcina: reD De JuDerías De españa / caMinos De sefa-
raD - concello De Monforte De leMos – Deputación provincial De 
lugo vicepresiDencia terceira/turisMo

cOlabOra: asociación De artesáns terra De leMos, asoc. provin-
cial eMpresarios hostelería De lugo/Delegación zona sur, centro 
coMercial urBano

CURsO dA UNiVERsidAdE 
iNtERNACiONAL 
mENÉNdEZ PELAYO   

dO 22 aO 24 de seteMbRo paradOr de mOnfOrte

iV centenario del Virreinato  
del Vii conde de leMos en náPoles

Organiza: universiDaDe internacional MenénDez pelayo

cOlabOra: concello De Monforte De leMos
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filla do duque de Lerma o gran valido de 
Felipe III. En 1601, ao falecer o seu pai, 
herdou os títulos que levaba consigo a 
primoxenitura. Foi nomeado Presidente 
do Consello de Indias en 1603, cargo que 
desempeñou ata finais de 1609. A pesar 
da súa temperá idade para un cargo de 
tanta responsabilidade, levou a cabo o 
seu labor con gran brillantez, Felipe III 
premiou os seus servizos concedendo a 
el e á súa muller, por real cédula expe-
dida en Madrid o 7 de decembro de 1607, 
trece mil ducados de renda en Perú, polos 
“muchos servicios que el conde le había 
prestado y por los que esperaba conti-
nuase haciendo”. Este nomeamento foi 
o comezo dunha ascendente carreira na 
súa vida política e social, que só se vería 
truncada, en 1618, polas intrigas pala-
cianas dos seus adversarios. Entre 1610 
e 1616 desempeñou o cargo de Vicerrei 
de Nápoles. Regresou a España para des-
empeñar o cargo de Presidente do Con-
sello de Italia; permaneceu neste cargo 
soamente dous anos.

Datos biográficos

Neste ano en que se cumpre o IV cen-
tenario do Vicerreinado do VII conde de 
Lemos en Nápoles, propoñémonos facer 
unha recensión biográfica en homenaxe 
a este nobre tan pouco recoñecido polos 
monfortinos e a quen tanto debemos.

Don Pedro Fernández de Castro, 
Andrade e Portugal, VII conde de Lemos, 
conde de Andrade, de Vilalba e marqués 
de Sarria era fillo primoxénito de don Fer-
nando Ruiz de Castro, VI conde de Lemos, 
e tamén vicerrei de Nápoles entre 1599 
e 1601, data en que faleceu, e de dona 
Catalina de Zúñiga e Sandoval, camareira 
maior da Raíña dona Margarita. Naceu 
don Pedro probablemente en Monforte de 
Lemos (non se sabe con certeza se nesta 
localidade ou en Madrid) en 1576 e na 
nosa cidade pasou a súa nenez, educado 
nun ambiente culto, continuou os seus 
estudos en Salamanca.

Don Pedro descende da familia nobre 
máis importante de Galicia. O título de 
condes de Lemos con carácter heredi-
tario foilles concedido por Enrique IV 
en 1456 a don Pedro Álvarez Osorio 
(I conde de Lemos), viúvo de dona 
Beatriz de Castro, irmá do duque 
de Arjona e herdeira da casa de 
Lemos. 

Aos vinte e dous anos 
casou o VII conde con 
dona Catalina de Cerda 
e Sandoval, a súa prima, 

Desde a súa xuventude amosou 
don Pedro predilección polas letras e 
rodeouse dos máis destacados eruditos. 
Sendo marqués de Sarria, (título que lle 
cedeu o seu pai pouco antes de contraer 
matrimonio), tivo por secretario a Lope 
de Vega, que xa o fora do seu proxenitor. 
Outro dos seus secretarios foi Juan Ramí-
rez de Arellano e á morte deste ocupou o 
cargo Lupercio Leonardo Argensola que o 
acompañou a Nápoles. 

Lupercio faleceu en 1613 e o seu fillo, 
Gabriel Leonardo de Albión, fíxose cargo 
da secretaría. Ao seu regreso a España, 
entre 1616 e 1617 foi o seu secretario 
Pedro Mantuano. O último en desempeñar 
este cargo foi Juan Valero Díaz que per-
maneceu ao lado de don Pedro ata a súa 
morte e despois foi secretario do Rei. Don 
Juan Valero nunca esqueceu Monforte e 
continuou en contacto con dona Catalina. 
O seu amor por esta cidade reflíctese nun 
escrito á condesa rogándolle que lle bus-
case unha casa en Monforte para vivir os 
últimos anos da súa vida.

Vida no vicerreinado

O conde de Lemos partiu de Madrid 
con destino a Nápoles o 17 de maio de 

1610, acompañado da súa esposa, 
familiares, amigos e 
servidores. Dez días 
máis tarde encon-
trábase en Valencia 

e o 31 en Vinaroz. 
Permane-

ceron 
u n s 
d í a s 
nes t a 

localidade e continuaron viaxe a Barce-
lona, e desde esta cidade embarcaron 
para a cidade partenopea.

Quedou don Pedro gratamente sorpren-
dido do aparello e fastosidade con que se 
levaba a cabo a cerimonia de entrada na 
cidade polos vicerreis. Comenta á súa nai 
nunha misiva: “... Con bravo lucimiento y 
ostentación emos entrado en Nápoles. La 
carroça de Miguelillo es famosa máchina, 
prometo a vuestra excelencia que es linda 
y rica. La guarda está bestida a las mil 
maravillas, yo entré en el alaçanejo, y el 
día del juramento me puse en él. Tiene 
muertos de amores a los napolitanos, y 
con razón, porque es linda bestia. El día 
de la entrada nos pusimos la Condesa y 
yo sendos bestidos de camino que se 
hizieron aquí ligeros y galanes, y ansí 
metí los pajes de camino. El día siguiente 
me puse el bestido bordado del bautismo 
del Príncipe y saqué vna tropa de pajes 
con la librea parda en cuerpo, y al lado 
derecho, porque el sindico yba a la mano 
yzquierda. Y creame vuestra excelencia 
que me salió el diablo de la invención 
luzida y fanfarronamente. O señora, 
quien tuviera a vuestra excelencia en vna 
ventanica acechando todas estas fanfu-
rrias...”.

O vicerrei Lemos tivo moito empeño en 
sanear a economía do reino, que logrou 
coa axuda e consellos de Michele Vaaz 
(conde de Mola), de orixe portuguesa. 
Nunha carta que don Pedro escribe á 
súa nai, coméntalle sobre este aspecto 
“no ay cosa como oyrle razonar al pro-
posito, es una perla y no tiene Principe 
tal criado. Mucho me pienso servir del 
y ya traemos las manos en la massa”. 
Expón á súa nai a mala situación en que 
se encontraba Nápoles, “Dios nos ayude 
que harto es menester porque este Reyno 

está abrasado, desencuadernado, 
perdido a remate finalmente y yo no 
se como estos pobres vasallos no 
se han lebantado, puede ser que yo 
me engañe y que se engañen todos 
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pero oy comiençan a levantar cabeça ...”. 
Pide á súa nai que para levar a cabo a 
empresa de desempeñar a facenda real, 
o deixen actuar con liberdade, “Suplico 
a vuestra excelencia (el) Duque mi señor 
que me dexen obrar libremente porque de 
otra manera yo no me atreveré a resucitar 
este cuerpo muerto. Y desta manera tiene 
harta dificultad, pero haré lo que pudiere 
hasta rebentar”.

Tamén se preocupou de sanear as 
lagoas que rodeaban a Nápoles. Con-
tinuou a construción do Palacio Real, 
comezado polo seu pai e mandou cons-
truír a Universidade, situada nas antigas 
cortes do seu antecesor, o conde de 
Benavente. Hoxe sede do Museo Arqueo-
lóxico Nacional. Outro dos seus logros 
foi concluír as criptas das catedrais de 
Salerno e Amalfi que comezara o seu pai.

O seu sabio xuízo e o feito de ser un 
gran político e home dialogante fixeron 
posible os éxitos das moitas empresas 
que realizou. Mantivo boas relacións co 
estamento eclesiástico. Relata á súa nai, 
nunha das súas cartas, os acordos a que 
chegara co cardeal Aquaviva ao chegar a 
Nápoles, de darse unha tregua “... para 
asentar la diferencia de las sillas y el 
espediente que se toma que nos salió a 
pedir de boca, y prometo a vuestra exce-
lencia que emos ganado tanta opinión, y 
dispuesto los ánimos de los eclesiásti-
cos de tal manera, que no les falta sino 
hecharse a mis pies y todos dizen que tal 
prudencia y tal piedad no se vio jamás...”.

Ademais da política que levou a cabo 
con gran acerto, o VII conde fomentou 
as representacións teatrais en palacio, 
para o seu gozo e o dos seus amigos, 
contratando unha recoñecida compañía 
de actores napolitanos, composta polos 
chamados Gracian y Covielo que interpre-
taban entremeses, comedias, etc. Esta 
compañía acudía a deleitar aos condes e 
acompañantes ás localidades de recreo 
onde se desprazaban: Caserta, Puzzuoli, 
Posillipo, etc.

A colección artística do 
Conde

Durante a súa estancia en Nápoles, o 
conde adquiriu unha importante colección 
pictórica e escultórica. Á súa chegada á 
cidade interesouse polos cadros que 
Caravaggio puidera deixar á súa morte. 
Encargou obra aos pintores que naquel 
momento se encontraban na cidade 
partenopea: Gian Bernardino Azzolino 
(sogro de Ribera), Fabrizio Santafede, 
Carlo Sellito, Giambattista Caracciolo, 
chamado Battistello, etc. Do primeiro 
consérvanse obras en Monforte e noutras 
igrexas da bisbarra da Terra de Lemos. 
Azzolino era un pintor moi do “gusto” tri-
dentino do conde, pintaba cadros devotos 
e relixiosos. Na almoeda de don Pedro 
saen á venda obras de prestixiosos mes-
tres, tanto orixinais coma copias: Tadeo 
Zuccaro, Tiziano, Tintoretto, Bassano, 
Rafael, o Parmesano, etc. Na súa colec-
ción figuraban pinturas relixiosas, de 
historia, pero ningunha mitolóxica.

No referente á escultura, encargaron 
bustos relicarios a Pietro Quadrado e a 
Giovan Battista Ortega, para albergar as 
reliquias que os condes e a súa nai obtive-
ron. Parte desta escultura encóntrase no 
Museo e Convento das Madres Clarisas de 
Monforte. Outros escultores que traballaron 
para os condes foron Tommaso Montani, 
Antonio Montano, Michelangelo Naccharino, 
Francesco Vannelli, Pompilio Giliberto, etc.

Mecenas de escritores e 
interese polas letras

Foi o VII conde de Lemos un personaxe 
moi vinculado ás letras. Amigo e mecenas 
dos escritores da época (Lope de Vega, 
Cervantes, Quevedo, Góngora etc.), el 
mesmo aventurouse nesta faceta da arte. 
Cando partiu para Nápoles acompañárono 
destacados eruditos: os irmáns Argen-
sola (Lupercio e Bartolomé), o primeiro 

foi nomeado o seu secretario, como xa 
comentamos; o padre Diego de Arce, o seu 
confesor e gran bibliófilo; Mira de Ames-
cua, a quen encontramos ao seu servizo 
como capelán; Jerónimo Barrionuevo e 
tamén probablemente María de Zayas, filla 
de Fernando de Zayas, este desempeñou 
varios cargos ao servizo do conde e foi 
destinado a ocupar cargos “en el gobierno 
”. Cremos que esta escritora acompañou ao 
seu pai, pois nunha das súas novelas, “La 
fuerza del amor ”, fai alusión aos costumes 
napolitanos e describe algúns dos lugares 
da cidade con moita precisión. O conde de 
Villamediana encontrábase en Nápoles na 
época do vicerreinado de don Pedro. En 
1612 preparou os festexos da celebración 
do matrimonio do príncipe Felipe, e segundo 
documentación atopada podémolo situar na 
cidade partenopea en maio de 1613. 

Durante o seu vicerreinado impulsou 
os faladoiros literarios na Academia “dos 
Ociosos”, dándolle un novo espírito. As 
sesións tiñan lugar no claustro de Santa 
María da Graza e despois foron traslada-
das ao claustro de Santo Domingo Maior, 
onde fora sede da Universidade. Esta 
trasladouse en 1615 a un novo edificio 
que mandou construír para este fin, hoxe 
convertido en Museo Arqueolóxico Nacio-
nal como xa comentamos.

O seu amor polos libros foi un dos moti-
vos polos que o conde decidiu formar unha 
espléndida biblioteca en Nápoles, encar-
gando ao gran bibliófilo, Diego de Arce, a 
compra de todos os libros raros e antigos 
que encontrase. Os libros eran pagados co 
diñeiro particular do conde, segundo se 
desprende polos apuntamentos contables 
do seu diario de gastos que consultamos.

Regreso a España, caída en 
desgraza e morte

En 1616 regresou a España para des-
empeñar o cargo de Presidente do Con-
sello de Italia. Dous anos máis tarde, coa 

caída en desgraza do duque de Lerma, o 
conde de Lemos, que tomou partido polo 
seu sogro, ten que ausentarse da Corte 
e retirouse ás súas terras de Monforte. 
Aínda que nun principio o retiro foi volun-
tario, pronto se converteu en forzoso. 
Felipe III nunca lle concedeu o perdón, 
influído polos inimigos de don Pedro, 
temerosos de que novamente recobrase a 
amizade do Rei e se convertese en home 
influente na Corte.

En Monforte ambos os dous esposos 
fundaron o convento dominicano de San 
Xacinto e o da Purísima Concepción de 
monxas franciscanas, hoxe coñecido co 
nome de Madres Clarisas. Neste convento 
entrou monxa a condesa viúva. Nun prin-
cipio ocupou un lugar provisional na rúa 
da Falagueira e en 1634, días despois de 
profesar a condesa, comézase o actual. 
En 1646, as monxas trasládanse ao novo 
edificio. Nel consérvanse importantes 
obras de arte, que tanto o conde como 
a súa esposa doaron, a maioría de pro-
cedencia italiana que se conservan no 
Museo e convento, grazas ao labor rea-
lizado polas Madres Clarisas, polo que 
podemos considerar este Museo como 
o máis importante de arte italiana do 
século XVII en Galicia.

O conde faleceu en Madrid o 19 de 
outubro de 1622. Obtivo autorización 
para visitar á súa nai na corte, onde se 
encontraba enferma de gravidade. Á súa 
chegada, a súa nai recupérase, pero el 
morre.

Foi o noso conde un dos vicerreis 
máis honrados que tivo Nápoles. Del di 
o mestre Gil González Davila, cronista 
de Felipe IV, no Teatro de las Grande-
zas de la Villa de Madrid, “...el tiempo 
que governó el Reyno de Napoles, goza-
ron sus naturales de los abundantes 
frutos de su parayso; se augmentaron 
las letras, y el bien publico....”. No seu 
funeral dixo o padre Gerónimo Florencia 
“VIVIÓ BIEN, GOVERNÓ BIEN, Y MURIÓ 
BIEN” (pp. 467-468).



Jose Antonio Peña e á súa consulta a 
diferentes especialistas que se puxo de 
manifesto a importancia e interese da 
ocupación prehistórica na comarca, ase-
made posibilitando o inicio dun proxecto 
de investigación sistemático nunha zona 
practicamente inédita para o Paleolítico 
galego.

Pero estes feitos non son casuais xa 
que a Depresión de Monforte de Lemos 
reúne unha serie de características xeo-
lóxicas, paleoambientais e xeográficas 
que a converten nunha zona de especial 
interese. En primeiro lugar, a comarca 
monfortina atópase entre os dous prin-
cipais ríos de Galicia: o Miño e o Sil. 
Estes actuaban, como o seguen a facer 
no presente, como vías de tránsito natu-
ral comunicándoa por unha banda coas 
zonas costeira e ourensá (con impor-
tantes xacementos paleolíticos como As 
Gándaras de Budiño ou A Piteira); e pola 
outra coa Meseta castelá, tamén con 
numerosos xacementos paleolíticos. A 
súa vez a depresión localízase no hinter-
land galego, unha área intermedia entre 
as penechairas graníticas do interior 
lucense (onde sitúase o xacemento de 
Pedras, O Saviñao) e as Serras orientais, 
onde atopamos as cavidades calcáreas 
que serviron de hábitat para as ocupa-
cións do Paleolítico medio (Cova Eirós e 
A Valiña) e do Paleolítico superior (Val-
davara e Cova Eirós).  Asemade, o seu 
carácter deprimido convértea nunha 

área refuxio durante as glaciacións, os 
períodos de máxima rigurosidade climá-
tica, sendo a única rexión do interior de 
Galicia que mantiña unhas condicións cli-
máticas benignas semellantes ás que se 
daban nese momento na franxa costeira.

Todos estes factores poderían explicar 
a intensidade do poboamento antigo da 
Depresión de Monforte e, especialmente, 
a súa continuidade durante as diferen-
tes etapas do Paleolítico, xa que mesmo 
durante ás épocas máis frías e rigurosas 
puido funcionar coma área de acobillo 
para as especies animais e as comunida-
des de cazadores recolectores nos tem-
pos en que as cavidades da parte oriental 
atopábanse baixo a influencia directa dos 
xeos glaciais.  

Finalmente, goza dunhas caracterís-
ticas xeolóxicas especiais: a Depresión 
de Monforte de Lemos é unha das maio-
res bacias sedimentarias de Galicia e 
está subdividida en dúas subconcas. Ó 
Noreste atópase a Depresión de Bóveda-
Brollón coñecida como “Somoza Maior de 
Lemos” e ó Suroeste a Depresión de Mon-
forte sensu stricto. Durante o Terciario a 
bacía foi rechea con aportes de arxilas 
e areas pero fai uns 2 millóns de anos, 
no Cuaternario, comezan a formarse os 
primeiros cursos fluviais que atrave-
san as arxilas terciarias, deixando unha 
capa de cantos rodados que testemuñan 
as antigas veigas e ribeiras dos ríos. A 
medida que cambiaba o clima e se alter-

Fendedor e bifaces en 
cuarcita do xacemento 

de As Lamas
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O  P A L E O L Í T I C O
Ramón Fábregas Valcarce, Alicia Ameijenda Iglesias, 

Talía Lazuén Fernández, Arturo de Lombera Hermida, 
Xosé Pedro Rodríguez Álvarez

As intervencións arqueolóxicas leva-
das a cabo dende o ano 2006 descubri-
ron a Depresión de Monforte de Lemos 
coma un dos principais referentes para 
o estudo do poboamento máis antigo do 
Noroeste peninsular. A única referencia 

que se tiña ata a data do poboamento 
arcaico da bacia monfortina era o bifaz, 
hoxe en dia desaparecido, atopado a 
mediados do século XX por unha rapaza 
na parroquia de Vilaescura (Sober). 
Foi grazas ós achados realizados por 

Situación dos xacementos da Depresión de Monforte de Lemos



naban os períodos fríos (glaciais) e tem-
perados como o actual (interglaciais) o 
cauce do río ía mudando de percorrido e 
de altitude, incidíndose cada vez máis na 
depresión. Deste xeito atopamos os restos 
arqueolóxicos máis antigos nas superfi-
cies máis elevadas (vg. Parroquia de 
Chao de Fabeiro), mentres que os perío-
dos máis recentes os temos documenta-
dos nas superficies de cantos das cotas 
baixas (O Casar, Mañente, etc). É nestas 
camadas de cantos onde atopamos os 
restos das ocupacións paleolíticas e, 
deste xeito, podemos coñecer a antigüi-
dade relativa dos diferentes xacementos 
segundo se atopen nos puntos de maior 
ou menor altitude.

Esta asociación entre ocupacións 
humanas e terrazas fluviais non é casual. 
Os ríos funcionaban como vías de trán-
sito polo territorio e tamén como focos 
atractores de biomasa, é dicir, eran 
puntos onde abundaba a vexetación e os 
animais acudían a beber ou comer, o que 
aproveitaban os carnívoros e homínidos 
para cazar ou carroñear aqueles animais 
mortos de maneira natural. Á súa vez, os 
cantos do río servían de materias pri-
mas para a fabricación das ferramentas 
líticas do Paleolítico. Por desgracia, a 
acedume dos solos non permite a conser-
vación dos restos óseos da fauna, o que 

nos impide coñecer directamente os tipos 
de especies animais e, mesmo, os homíni-
dos que habitaron a depresión. Os únicos 
vestixios que temos sobre as ocupacións 
humanas, entón, son as súas ferramen-
tas feitas en pedra. É mediante o estudo 
das características tecnolóxicas destes 
artefactos como podemos adscribilos ós 
diferentes períodos do Paleolítico.

As evidencias máis antigas que temos 
na depresión de Monforte datan do Pale-
olítico inferior e poderían remontarse a 
fai uns 400.000 anos. As industrias en 
pedra dos xacementos deste período, o 
Acheulense, presentan unas caracterís-
ticas moi semellantes: grandes lascas e 
instrumentos configurados cunha morfo-
loxía moi estandarizada coñecidos como 
bifaces (tallados polas dúas caras e con 
forma apuntada), fendedores, así como 
pequenas ferramentas como raspadeiras 
ou raedeiras. Os xacementos máis anti-
gos deste período, en Chao de Fabeiro, 
presentan tamén cantos tallados coñe-
cidos como choppers ou chopping-tools. 
O sitio máis importante que atopamos na 
depresión é o de As Lamas, que ofreceu 
máis de 250 artefactos en superficie e 
que foi escavado no ano 2008. A grande 
cantidade de material atopado nesta 
ampla superficie indícanos a importancia 
e recurrencia das ocupacións desta zona.  

Outras evidencias adscritas ó Paleolítico 
inferior témolas nos lugares de Chao 
Vilar, As Gándaras, Outeiriño, Baamorto, 
Nabalbón, o Bao, etc. lugares extendidos 
por tódolos marxes da Depresión.

No Paleolítico medio, fai uns 200.000 
anos, temos tamén evidencias das ocupa-
cións do Home de Neandertal. Neste caso, 
os conxuntos líticos presentan grandes 
semellanzas entre eles: as súas ferra-
mentas xa no son de grande formato e a 
tecnoloxía é máis complexa. Os métodos 
Levallois e discoidal, cun xeito moi deter-
mianado de tallar os núcleos, permiten 
a obtención de lascas con morfoloxías e 
formatos moi estandarizados pero para 
elo son precisas materias primas de boa 
calidade, como é o caso das cuarcitas 
de grao fino. Evidencias deste período 
témolas nos xacementos de O Regueiral 
(datado en 69.000 anos), Mañente, As 
Gandariñas de Abaixo, Gullade. Nas esca-
vacións feitas o ano pasado no lugar de 
As Lamas descubriuse unha ocupación 
de 39.000 anos de antigüidade, o que 
redunda na importancia destes lugares 
durante a Prehistoria antiga.

Pero fai uns 35.000 anos entra en 
acción outra especie de homínido na 
Península Ibérica, o Homo sapiens, cunha 
maior intelixencia e unha tecnoloxía moito 
máis complexa, baseada na obtención de 
pequenas folliñas xunto ás que atopamos 
puntas de proxectís, raspadeiras, ele-
mentos de dorso, etc. En Monforte temos 
evidencias de momentos avanzados deste 
período nos lugares de Valverde, Áspera 
ou Costa Grande, entre fai uns 20.000 e 
10.000 anos. Esta nova tecnoloxía, moito 
máis complexa e exixente, provoca que os 
humanos se sirvan das mellores materias 
primas para a talla como é o sílex, aínda 
que é un material que non se atopa nos 
aredores e que deben traer de lugares 
lonxanos. En cambio, dentro da depresión 
sí que atopan outras rochas de boa cali-
dade como o cristal de rocha e a cuarcita 
de grao fino, que se tallan cáseque tan 

ben coma o sílex. No lugar de Valverde 
atopamos este tipo de materiais, onde 
para a procura das cuarcitas de grao 
fino recurren ós afloramentos de Costa 
Grande, situados a unha distancia de uns 
7 quilómetros. 

Pero as diferenzas entre os humanos 
modernos e as especies de homínidos que 
viviron nos períodos anteriores non só as 
atopamos na súa tecnoloxía e estratexias 
de abastecemento de materias primas, 
senón tamén no seu patrón de asenta-
mento. Se ben as ocupacións do Paleo-
lítico inferior e medio están relacionadas 
cos cursos fluviais, os asentamentos do 
Paleolítico superior da bacia monfortina 
atópanse en lugares estratéxicos e ele-
vados que controlan visualmente ás vías 
de entrada á depresión dende a zona de 
Bóveda, caso dos lugares de Áspera ou 
de Valverve, ou ben da parte SE, caso do 
sitio de Costa Grande. Desde estes puntos 
poderían controlar o tránsito das mana-
das de animais por toda a depresión.

A Depresión de Monforte de Lemos 
convírtese entón nun lugar único en 
Galicia, onde non só podemos estudar a 
evolución tecnolóxica e conductual das 
diferentes especies de homínidos que 
poboaron o Noroeste peninsular, senón 
tamén observar as súas diferentes capa-
cidades e estratexias de adaptación a un 
mesmo medio xeográfico e cuns mesmos 
condicionantes. Monforte de Lemos é 
posuidor dun patrimonio único que debe 
ser estudado de cara á súa posta en valor 
para a sociedade e ás xeracións vindei-
ras e que sen dúbida se convertirá nun 
referente para o estudo dos primeiros 
poboadores de Galicia.

Puntas de frecha de Valverde
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A chegada do ferrocarril a Monforte o 1 
de setembro de 1883 ten tal transcenden-
cia que marca o comezo dunha nova etapa 
histórica na localidade cuxa economía se 
baseaba ata entón na agricultura e nunha 
modesta actividade comercial e artesa-
nal. O rei Afonso XII, a testemuña máis 
relevante deste feito, concedía en 1885 a 
través dun Real decreto con data de 27 de 
xaneiro o título de cidade a Monforte. 

No ano 1916, a pedimento de correos 
para distinguila doutras poboacións 
co mesmo nome, a cidade pasa a deno-
minarse definitivamente Monforte de 
Lemos.

En 1895 instálase en Monforte a ener-
xía eléctrica e un ano máis tarde a ilumi-
nación pública.

Ademais do movemento que xera o 
ferrocarril, outras actividades econó-
micas que cabe destacar a finais do 
século XIX na cidade son as fábricas de 
chocolates e de xabóns. Por outra parte a 
comercialización de gando a toda España 
será un feito doado grazas ó transporte 
ferroviario e xerará unha cantidade 
importante de negocio.

En 1899 créase a primeira fábrica de 
calzado, sector que acadará posterior-
mente unha relevancia notable na econo-

mía local, especialmente a mediados do 
século XX.

En 1900 Monforte ten unha poboación 
de 12912 habitantes e vivirá dende entón 
e ata a década dos cincuenta un crece-
mento notable e continuado en todos 
os censos. En 1950 a cidade conta con 
21682 habitantes.

A comezos do século XX segue rexis-
trando un importante crecemento 
demográfico, económico e urbanístico 
derivado do dinamismo provocado polo 
ferrocarril. O auxe deste medio de trans-
porte propicia a aparición dun bo número 
de cafés e outros locais de ocio que 
atraen incluso a clientes de localidades 
distantes.

No relativo ó urbanismo destaca espe-
cialmente o rápido crecemento de rúas 
arredor da estación: Afonso XIII (hoxe 
Concepción Arenal), Ascensión (hoxe 
Rosalía de Castro), Progreso (hoxe rúa 
da Coruña)...

En 1902 inaugúrase o Teatro Principal 
na rúa Roberto Baamonde no lugar que 
máis tarde, dende finais da década dos 
corenta ata finais da década dos noventa 
do século XX, ocuparía o Teatro Lemos.

En 1903 inaugurábase o cemiterio 
municipal actual que substitúe a outros 
existentes previamente como o da Régoa 
(situado na actual  Praza de España) e 
o da á dereita do Colexio da Compañía, 
inmediato ó seu campo de deportes.

En 1904, seguindo ó investigador 
Felipe Aira, entra en servizo a Ponte de 
Ferro sobre o río Cabe. Será un emblema 
da cidade ata a súa caída en 1952. 

Nos anos 1908, 1909 e 1911 des-
envólvense en Monforte as Asembleas 

Agrarias. Nelas plasmouse toda a proble-
mática e as esperanzas da daquela nume-
rosa poboación labrega galega.

De 1907 son as primeiras noticias da 
práctica do fútbol en Monforte por parte 
de alumnos do Colexio dos Escolapios no 
Campo da Compañía. En 1909 xorde o pri-
meiro club de fútbol da cidade: o Sport 
Club. Tamén ten lugar o desbordamento 
máis importante do Cabe ó longo dos 125 
anos en que Monforte é cidade.

En 1912 inaugúrase na rúa do Cardeal a 
primeira central telefónica de Monforte. En 
1935 trasladaríase a outro lugar da mesma 
rúa do Cardeal e en 1971 á rúa Roberto 
Baamonde xunto ó Teatro Lemos. En 1975 
automatízase o servizo telefónico na 
comarca e a central pecha definitivamente.

En 1914 consúmase a venda a Alemaña 
do cadro A Adoración dos Reis Magos de 
Hugo Van der Goes que se atopaba no 
Colexio do Cardeal. A cantidade pagada 
1.262.800 pesetas serviría para realizar 
importantes reparacións no centro edu-
cativo e concluír a súa construción.

En 1915 ábrese o Colexio da Divina 
Pastora no Convento de Santo Domingo 
o cal solucionaba o futuro deste monu-
mento, fundado polos VII condes de 
Lemos no século XVII, trala desamortiza-
ción e o abandono do mesmo por parte 
dos dominicos no s. XIX. A denominación 
actual do centro é Fundación Educativa 
Torre de Lemos. 

Na década dos anos dez do século XX 
tamén se abren outros dos centros educa-
tivos nas rúas que actualmente reciben os 
nomes de Avenida de Galicia e Leopoldo 
Calvo Sotelo. O primeiro deles é hoxe en 
día sede dos Xulgados e o segundo da 
Escola de Idiomas.

En 1914 inaugúrase a primeira sala 
fixa de cine de Monforte no Campo de 
Santo Antonio: o Cine Moderno Barba-
gelata. A esta sala sucederíana outras, 
entre elas o Cine Capitol, o Teatro Lemos, 
e actualmente Multicines Hollywood.

En 1919 constitúese o Círculo Victoria. 
Outras sociedades recreativas existentes 
na época son o Casino de Monforte na rúa 
do Cardeal, o Liceo Artístico nun fermoso 
edificio do comezo da rúa doutor Casa-
res e A Fraternal que tiña a súa sede na 

rúa que actualmente se denomina Calvo 
Sotelo.

Tamén en 1919 é inaugurado o novo 
asilo na estrada do Viveiro, actual rúa 
Benito Vicetto. Nos anos setenta deste 
século trasladaríanse ó actual edificio na 
rúa Doutor Casares.

En 1922 os beneditinos regresan ó 
Mosteiro de S. Vicente do Pino, edificio 
que fora ocupado ata 1919 polas Irmanci-
ñas dos Anciáns Desamparados.

En 1922 tamén se celebra en Monforte 
a IV Asemblea das Irmandades da Fala á 
que asisten os principais intelectuais e 
escritores galegos da época.

En 1924 dá o Lemos Club (actual-
mente Club Lemos) os primeiros pasos  
coa aprobación do  seu regulamento. 
Con anterioridade á guerra civil xogaría 
os partidos no Stadium Lemos na rúa 
Ourense. 

Na década dos anos vinte ábrense en 
Monforte numerosos cafés cantantes que 
conseguen atraer visitantes de Ourense, 
Lugo e outras localidades. 

No ámbito deportivo nesta década, ade-
mais do Lemos, tamén se crea o Arenas. 
Polo que respecta ó C. P. Calasancio na 
década dos cincuenta nace o actual Cala-
sancio baixo a batuta do desaparecido P. 
Francisco, o “alma mater” do club.

Así mesmo nos anos vinte tamén 
comeza a explotación das Minas de 
Freixo, unha importante actividade eco-
nómica no concello ata a década dos 
sesenta do século XX.

Durante a alcaldía de Antonio Dacal 
Rodríguez (1924-1930) a cidade benefí-
ciase de importantes cambios: ábrese a 
actual Praza de Abastos, amplíase a Esta-
ción de Tren e constrúense as escolas 
graduadas no Campo de Santo Antonio. 
Tamén se abre un novo cárcere na Pin-
guela.

FELIZ 125 ANIVERSARIO
RJM

Coincidindo coa celebración en 2010 do 125 aniversario da concesión do título de 
cidade a Monforte as liñas que seguen teñen como obxectivo ofrecer un breve ache-
gamento a algúns dos feitos máis destacados acontecidos na localidade nos últimos 
cento vinte e cinco anos.

O carácter sintético deste escrito obriga a omitir referencias  a feitos e persoas dig-
nos de estar nel e do que somos conscientes polo que pedimos desculpas anticipadas 
que desexamos que saiban comprender.
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En 1929 fúndase a Agrupación Artís-
tico-Musical, coñecida popularmente 
como A Rondalla.

En 1930 convócase unha manifes-
tación para solicitar a construción dun 
aeródromo en Monforte. No mesmo ano 
existen na cidade cinco fábricas de cal-
zado. Por outra parte un ano máis tarde 
celébrase na localidade un congreso do 
PSOE.

Monforte segue amosando durante a 
segunda república española (1931-1936) 
signos de desenvolvemento. 

Segundo o investigador Felipe Aira en 
xullo de 1931 celébranse festexos por 
mor da inauguración do Colexio Ferro-
viario.

En 1932 ábrese un instituto de ensino 
medio no que será máis tarde Colexio S. 
Antonio. 

Debido á guerra civil cesa rapidamente 
a súa actividade e ata os anos sesenta 
coa creación do denominado actualmente 
IES Río Cabe non haberá ningún centro 
público dedicado ó ensino medio co cal 
os alumnos monfortinos terán que cursar 
os estudos medios en prestixiosas acade-
mias da cidade como a Balmes, a Saco ou 
a Academia Monforte.

Na tempada 1935-1936 o Club Lemos 
ascende a Segunda División. En 1939 o 
club non puido militar nesta categoría por 
mor de carecer de terreo de xogo.

Entre 1936 e 1939 Monforte, ó igual 
que outros lugares, sofre a guerra civil 
cunha longa represión especialmente 
intensa nos primeiros momentos da con-
tenda: paseos, torturas, malleiras e mor-
tes.  Segundo o historiador Felipe Aira o 
último alcalde republicano de Monforte, 
o socialista Juan Tizón Herreros, logra 
fuxir da cidade e acaba os seus días exi-
liado en Portugal.

Unha longa etapa trala guerra estará 
marcada pola penuria, o racionamento 
e unha forte represión por parte do 
goberno da ditadura.

Na década dos corenta comeza a cons-
trución do depósito municipal de augas e 
da rede de sumidoiros.

Nesta década segue sendo o principal 
núcleo ferroviario de Galicia e a creación 
de Renfe proporciona un gran número de 
empregos. As industrias locais do cal-
zado xeran 188 postos de traballo. Por 
estes anos comeza a funcionar a industria 
cárnica Chacinera que tamén dá traballo 
a un número notable de persoas.

En 1943 inaugúrase o Campo de 
Deportes de San Lázaro (actualmente 
denominado Luis Bodegas). O Stadium 
Lemos, na rúa Ourense, fora anterior-
mente o escenario dos partidos do Lemos.

En 1946 a Fraternal pasa a ocupar a 
súa sede actual na rúa Concepción Are-
nal, vía coñecida popularmente como rúa 
dos Gardas. O Casino trasládase á Praza 
de España. A mediados de século inicia 
ademais a súa andaina a Sociedad Filar-
mónica de Monforte, que aínda se mantén 
activa actualmente, e o Teatro Lemos que 
se instala na rúa Roberto Baamonde.

Monforte chega no ano 1950 á súa 
máxima poboación con 21682 habitantes. 
A partir dese momento o número de habi-
tantes manterase estable con pequenos 
altibaixos.  En 2009 Monforte tiña 19546 
habitantes.

En 1953 constrúese a actual Ponte 
Nova que viña substituír á de ferro caída 
o ano anterior. Tamén este ano se pro-
duce o derrubamento parcial do depósito 
de máquinas da Estación de RENFE con 
importantes perdas materiais e de tres 
vidas humanas.

En 1952 nace a radio en Monforte. 
Radio Monforte, con diferentes denomi-
nacións, permanecerá aberta ata 1991. 
Outras emisoras desaparecidas e actuais 
contribúen a presenza permanente de 
Monforte no mundo das ondas.

O periódico quincenal En común, 
nacido en 2006 e que chegou hai pouco 
ós cen números, toma o relevo na prensa 
local de numerosas publicacións exis-
tentes con anterioridade ás que se refire 

Miguel Ángel Baamonde Hermida no seu 
libro Medio siglo de periodismo monfor-
tino. Ademais de neste xornal as noticias 
locais tamén se difunden noutros de 
ámbito galego como El Correo Gallego, El 
Progreso, Galicia Hoxe ou La Voz de Gali-
cia. Todas estas publicacións ademais de 
dar conta da realidade actual tamén fan 
achegas divulgativas frecuentes e valio-
sas para coñecer a historia local dende a 
prehistoria ata a actualidade. Por outra 
parte nos anos noventa do século vinte 
botaron a andar as televisións locais; 
hoxe contamos coa denominada A7TV 
(anteriormente TV7).

A década dos sesenta está marcada en 
Monforte e na súa zona por unha impor-
tante emigración, principalmente a países 
europeos e grandes cidades españolas.

O ferrocarril segue proporcionando 
grande número de postos de traballo, 
pero perde importancia de modo apre-
ciable. A fabricación de calzado tamén 
experimentará axiña unha crise debido ós 
cambios no gusto do consumidor.

En 1960 o Xefe do Estado Franco visita 
Monforte para inaugurar o regadío do Val 
de Lemos. A necesidade de actuacións 
complementarias que non chegaron a 
realizarse motivaron que o aproveita-
mento desta infraestrutura non sexa 
aínda o desexado.

En 1960 nace tamén a coral Renfe que 
en 2010 cumpre 50 anos.

En 1965 inaugúrase o Club Fluvial. 
Mentres o ano 1964-1965 foi o primeiro 
curso no Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza de Monforte (actualmente IES 
Río Cabe). A cidade tras moitos anos vol-
vía ter ensino medio de carácter público 
o que evitaría desprazamentos para exa-
mes a Lugo e a Ourense.

Na década dos sesenta increméntase 
a oposición política, cultural e obreira 
contra o réxime de Franco.

En 1968 inaugúrase a Escola de Mes-
tría Industrial na rúa Doutor Casares 
(hoxe IES Daviña Rei).

No segundo lustro dos anos sesenta 
continúa a decadencia industrial e a 
perda de poboación. 

Nos anos setenta a emigración segue 
sendo a saída laboral elixida por moitas 

xentes da cidade e da súa contorna. Nesa 
época reinicia a súa actividade a Chaci-
nera, importante industria cárnica que 
pechara temporalmente, e inaugúrase a 
planta de butano.

No relativo ás obras destaca o comezo 
nesta época da reforma do Campo da 
Compañía coa conversión do espazo 
arborado nunha extensa praza pavimen-
tada. Esta actuación, que tardaría anos 
en ser rematada, obriga a trasladar a 
feira á Pinguela.

En 1972 o conxunto de S. Vicente e os 
seus accesos viven importantes transfor-
macións. Un ano máis tarde a zona histó-
rica de Monforte é  declarada conxunto 
histórico-artístico.

En 1977 inaugúrase o Museo de Arte 
sacra situado no Convento de Santa 
Clara, un dos máis importantes do seu 
xénero en España.

En 1979 celébranse as primeiras 
eleccións municipais trala ditadura fran-
quista. En Monforte sae elixido alcalde 
Celestino Torres Rodríguez que perma-
necerá no posto ata 1995 con breves 
intervalos en que a alcaldía é ocupada 
por José Castiñeira Puente. Os seguintes 
alcaldes serán Nazario Pin Fernández (de 
1995 ata 2003) e Severino Rodríguez 
Díaz, mandatario municipal dende 2003 
ata os nosos días.

A comezos do reinicio da democra-
cia na vida local iníciase a construción 
do Polígono Industrial do Reboredo que 
aínda na actualidade non conseguiu o 
desenvolvemento desexado. 

En 1979 entra en funcionamento o 
vertedoiro das Barrioncas selado na pri-
meira década do século XXI por mor das 
novas formas de tratamento de residuos.

Algo máis tarde constrúese unha depu-
radora de auga potable en Ribas Altas e 
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tres depósitos no monte de S. Vicente, no 
Cornao e en Piñeira. Actualmente están 
definidas actuacións para renovar o sis-
tema de potabilización de auga na cidade. 
Nestas actuacións haberá achegas eco-
nómicas das administracións estatal, 
autonómica e local.

Nos anos oitenta continua o declive de 
RENFE que se reflicte no feito de que só 
xere uns centos de empregos o que dará 
lugar a moitas polémicas debates, peti-
cións e queixas. Monforte é un concello 
no que xa predominan os servizos (50,2% 
da poboación activa) fronte á agricultura 
(26,8 % da poboación activa) e á indus-
tria (13,5 % da poboación activa).

Varias infraestruturas e servizos teñen 
a súa orixe na década dos oitenta: o Pavi-
llón Polideportivo Municipal da Pinguela, 
o Instituto de Formación Profesional 
denominado do mesmo xeito, o Colexio 
da Gándara, o Centro da Terceira Idade 
no Paseo do Malecón, a habilitación do 
actual edificio dos Xulgados na rúa deno-
minada dende 1989 Avenida de Galicia e a 
apertura da sede en Monforte da Axencia 
Tributaria na rúa Veiguiña así como as  
creación das instalacións deportivas do 
Parque López Suárez.

No plano cultural rememóranse dous 
feitos que marcan o nacemento de Mon-
forte como cidade: en 1983 o centenario 
da chegada do ferrocarril e en 1985 
o centenario da concesión do título de 
cidade a Monforte. 

En 1981 bota a andar o Cine Club 
Monte Forte. No seu labor a prol da sétima 
arte tomou o relevo o actual Cine Club A 
Calexa. 

En 1982 abren os primeiros locais de 
ocio na rúa Duquesa de Alba. 

En 1987 nace a Agrupación Deportiva 
A Pinguela dedicada ó voleibol feminino. 

É o club da cidade cos títulos máis impor-
tantes a nivel deportivo.

Mentres monfortinos como o poeta 
Lois Pereiro e os pintores Antón Patiño 
e Roberto González acadan un merecido 
prestixio no mundo das artes e das letras.

Iniciativas públicas tentan paliar na 
década dos oitenta as perdas de emprego 
que se veñen dando dende hai tempo en 
sectores que outrora tiveran un impor-
tante peso na economía local: ferrocarril, 
calzado...Dentro desas iniciativas cabe 
destacar a apertura do Hospital Comarcal 
e as inauguracións da Estación de Auto-
buses e da Oficina Municipal de Turismo.

En 1991 pecha a Chacinera, industria 
que durante moito tempo xerara moitos 
empregos en Monforte. Tamén pecha ese 
ano Radio Nacional de España- Radio 5 e 
comeza a súa andaina Radio Principal.

En 1993 inaugúrase a reforma do 
Paseo do Malecón e un ano máis tarde o 
Parque dos Condes en terreos ocupados 
anteriormente pola horta dos Escolapios.

Actividades que provocaran outrora en 
gran medida o desenvolvemento de Mon-
forte seguen dando malas novas: a esta-
ción de tren continúa decrecendo e o seu 
posto de mando é suprimido. Desaparece 
tamén a planta embotelladora de butano. 
Ó mesmo tempo que unhas industrias 
pechan ou continúan en franco declive, 
búscase promocionar outros sectores 
como o do viño, a agricultura ecolóxica, o 
calzado, a artesanía ou o turismo.

En 1996 os viños da Ribeira Sacra aca-
dan a súa denominación de orixe. O Con-
sello Regulador da Denominación de Orixe 
Ribeira Sacra terá dende entón a súa sede 
en Monforte de Lemos. Tamén a cidade 
monfortina é sede do Consello Regulador 
da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

A fins dos anos 90 prodúcese a aper-
tura da variante urbana. En 1999 inau-
gúrase o CEIP Monforte e o Edificio Mul-
tiusos. A oferta cultural na actualidade é 
moi variada cunha programación conti-
nua por parte da Delegación de Cultura e 
doutras áreas municipais complementada 
coa actividade sociocultural que desen-
volven outros moitos colectivos.

En 1999 nace o proxecto do porto 
seco que camiña moi amodo con avances 

pouco perceptibles para a cidadanía e 
sobre o cal hai a día de hoxe unha incer-
teza moi xeneralizada. 

No ano 2000 comeza a materializarse 
o Museo do Ferrocarril de Galicia que tivo 
unha traxectoria positiva e continuada 
dende as súas orixes ata agora.

No 2001 inaugúrase a actual Casa 
do Concello no Campo de Santo Antonio, 
no edificio ocupado anteriormente polo 
Colexio San Antonio. De 1821 a 2001 
a Casa do Concello estivera na rúa do 
Comercio e con anterioridade na rúa Fala-
gueira, unha das rúas que se atopan no 
interior da muralla medieval monfortina.

No ámbito económico a situación nesta 
década é similar ás precedentes cunha 
cidade en que predomina amplamente o 
sector servizos fronte ás débiles porcen-
taxes de emprego na industria e na agri-
cultura. Os servizos públicos son incluso 
en moitos casos de carácter supramuni-
cipal como nos eidos do ensino, a sani-
dade ou a xustiza. Esta situación motiva 
que Monforte non sexa só capital do seu 
concello senón a principal poboación do 
sur de Lugo e a segunda localidade máis 
habitada da provincia despois da capital 
da mesma.

En 2003 ten lugar a inauguración 
do Parador Nacional de Monforte no 
Mosteiro de S. Vicente tralo acordo coa 
igrexa e o traslado da comunidade bene-
ditina. As obras comezaran no ano 2000.

Nesta etapa seguiron as lembranzas 
de feitos históricos: en 2000 lémbrase 
o cuarto centenario da morte do Cardeal 
Rodrigo de Castro, en 2004 os mil anos 
da refundación de Monforte, en 2008 o 
centenario da primeira asemblea agraria 
en Monforte e tamén os 125 anos da che-
gada do e en 2009 o bicentenario da che-
gada a Monforte dos franceses durante a 
guerra da Independencia. 

En 2004 a apertura da Oficina de 
Rehabilitación supuxo dende aquela 
importantes esforzos na rehabilitación 
e embelecemento da zona histórica da 
cidade.

En 2006 comeza as súa andaina a sede 
da UNED en Monforte na rúa S. Pedro no 
edificio que antes ocupara o Colexio 
Sagrado Corazón.

En 2009 inaugúrase o Centro do Viño 
da Ribeira Sacra no edificio da rúa do 
Comercio que ocupara ata 2001 a Casa 
do Concello.

Nesta década seguiron realizándose 
moitas transformacións na cidade. Unha 
das máis salientables é a do río Cabe e 
a das súas marxes ó paso da cidade, río 
que agora se pretende potenciar como 
espazo de lecer e de cultura coa celebra-
ción dende hai uns anos de actividades 
como Verán no Cabe. 

Tamén nos últimos anos se fixeron 
reformas importantes en numerosas rúas 
da cidade tanto na zona histórica como 
noutros lugares. Podemos salientar, entre 
outras, a intervención na rúa Falagueira. 

En canto ó deporte na cidade é impor-
tante o número de clubs e entidades 
deportivas o que se traduce na posibili-
dade da práctica de moitas modalidades 
deportivas.

A tan ansiada materialización da che-
gada das autovías, da mellora das comu-
nicacións ferroviarias e o funcionamento 
do porto seco son necesidades presentes 
de carácter urxente que esixen esforzos 
políticos e poboacionais conxuntos para 
facer posible o aproveitamento da situa-
ción xeográfica estratéxica de Monforte 
con fin de desenvolver actividades que 
devolvan a Monforte o peso económico 
que tivo noutras épocas.

En definitiva todas as monfortinas e 
monfortinos que podemos celebrar os 125 
anos da nosa cidade debemos conservar e 
mellorar as moitas cousas boas que temos, 
entre elas a nosa rica historia e o valioso 
patrimonio artístico e loitar por conseguir 
aquelas que precisamos para mellorar. Ao 
mesmo tempo tamén debemos inculcarlles 
ás xeracións máis novas o cariño e a fideli-
dade que lle deben ter a esta cidade que 
merece cumprir moitos anos máis.
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O DEPORTE MONFORTINO 
CUMPRIU CON NOTA

Luís Conde Carnero

gos entre outros. Ben dirixidas por Hugo 
Gotuzzo, o equipo local despregou o seu 
mellor voleibol ante unha afección que 
volveu a encher as bancadas do pavillón 
da Pinguela. As monfortinas escribiron 
unha nova páxina no libro de ouro da súa 
historia, xa que estiveron a un só punto 
de xogar a final da Copa da Raíña, que se 
disputou en Monforte, cun gran éxito de 
público. Non obstante, as grandes triun-
fadoras foron as categorías inferiores. 
Xuvenís, cadetes e infantís participaron 
nos respectivos campionatos de España, 
logrando as cadetes o terceiro posto;  as 
xuvenís o sexto e as infantís o vixésimo 
primeiro. O protagonismo do voleibol 
monfortino completouse coa presenza 
unha vez máis de Noelia Sánchez na 
selección española absoluta. O voleibol 
local segue apuntando alto para a vin-
deira tempada.

O mellor club da provincia no seu tra-
ballo coa base é o Calasancio. A entidade 
que preside Juan Carlos Díaz sumou un 
éxito tras outro. Por segunda vez na súa 
historia, a entidade estudantil logrou o 
ascenso do seu equipo xuvenil a División 
de Honra, grazas ao excelente traballo 
dun dos mellores adestra-
dores da comarca, Julio 
Corral. A vindeira tem-
pada o Calasancio verase 
as caras con equipos da 
categoría do Xixón, Celta, 
Santander, entre outros. 
A guinda ao pastel púxoa 
o equipo afeccionado 
que acadou o ascenso a 
Primeira Autonómica e a 
Copa Deputación. O resto 
dos conxuntos inferiores 
do club cumpriron á per-
fección. A nivel individual merece unha 
mención especial o deportivista Richi. A 
pesar de ser aínda xuvenil, o futbolista 
monfortino xogou con asiduidade no 
Fabril. De continuar por este excelente 
camiño, o xogador, formado no Cala-

sancio, ten moitas posibilidades de che-
gar algún día ao primeiro equipo e de 
xogar en Riazor. Precisamente ao equipo 
cadete do Deportivo incorporouse outro 
monfortino, o porteiro Álex López Lugo, 
que tratará de certificar unha boa cam-
paña, ao igual que fixo Sergio Cabanelas 
no Real Madrid. O Calasancio, grazas ao 
seu traballo de base, segue nutrindo aos 
grandes do fútbol español de novas pro-
mesas.

O fútbol monfortino está de parabéns 
polo que respecta a instalacións. Dende 
este ano a cidade do Cabe conta cun 
campo Luís Bodegas totalmente reno-
vado que dará máis oportunidades para 
practicar o deporte rei non só aos equi-
pos federados, senón tamén ás asocia-
cións, aos veciños dos distintos barrios, 
tomando forza unha idea do Concelleiro 
de Deportes,  Xosé Lois Losada, de 
recuperar nos veráns esa competición 
doméstica por barrios. A primeira pedra 
púxose este ano coa disputa de varios 
torneos de fútbol 7. O Arenas tamén 
tivo o seu protagonismo, aínda que este 
ano non realizou a súa mellor tempada. 
A aposta do club de Carude foi por fut-

bolistas locais, que ao final loitaron por 
non abandonar a Segunda Autonómica.

Outra das modalidades deportivas 
que brillou esta tempada foi o atletismo. 
Merece unha mención especial o Club A 
Gándara que con máis dun centenar de 

Chegadas estas datas é hora de facer 
balance do noso deporte. Cualificalo 
non é difícil porque todas as disciplinas 
raiaron a un óptimo nivel. Monforte pode 
presumir de ser unha das cidades gale-
gas punteiras no deporte, tanto a nivel 
colectivo como a nivel individual. Empe-
zarei polo club histórico da zona sur de 
Lugo, o Club Lemos. O máis importante 
non foi só a súa traxectoria na liga, 
que podemos cualificar de inmaculada, 
senón que saíse a competir. Houbo que 
esperar a finais de agosto do 2009 para 
ter a certeza de que o equipo participa-
ría na Preferente Autonómica, espan-
tando así as pantasmas da desaparición. 
O empresario galego afincado en Barce-
lona Antonio Feijoo asumiu a dirección 
da entidade confiando a parcela técnica 
a Albert Stroni. O traballo conxunto da 

directiva e do técnico albanés deu os 
seus froitos e o cadro de xogadores, que 
sufriu cambios ao longo da temporada, 
acadou o seu obxectivo, a permanencia 
na Preferente Autonómica. O futuro pre-
séntase cheo de ilusión, xa que ademais 
de competir na Preferente Autonómica, 
o club recuperará o fútbol base. Este 
ano creará o equipo xuvenil, que dirixirá 
José Manuel Martínez.

Falar do deporte de elite en Monforte 
é facelo do Xacobeo 2010. A entidade 
que preside José Ramón Martínez Mare-
que, que regresou á Superliga Española 
de Voleibol, cumpriu o cometido que 
tiña, a permanencia. É verdade que non 
foi nada doado, xa que as monfortinas, 
cun orzamento de 400.000 euros, tive-
ron que verse as caras cos grandes do 
voleibol español, como o Murcia e o Bur-
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deportistas competindo logrou varios 
títulos autonómicos e algún nacional, 
como foi o caso de Fernando González, 
que gañou o campionato de España de 
Veteranos en Zaragoza. Tamén destaca-

ron varios atletas locais que corren co 
Academia Postal de Ourense. O Quixós 
consolidou a súa posición no piragüismo 
galego conquistando distintos títulos 
autonómicos. A nivel individual o pira-
güista Marcos González estreouse no 
Mundial o pasado mes de xuño.

A clara aposta pola base hai que 
relacionala coa Agrupación Deportiva 
Río Cabe que xestionou as competicións 
escolares que organiza a Secretaría 
Xeral para o Deporte. Merecen un gran 
recoñecemento os colexios Fundación 
Torre de Lemos, Escolapios, Ferroviario, 
A Gándara, Colexio Novo, A Pinguela, 

Daviña Rei, Infanta Elena e Río Cabe pola 
súa atención ao deporte escolar. Sen a 
dedicación dos seus docentes non sería 
posible sacar adiante esta actividade, 
que busca fundamentalmente a partici-

pación por enriba dos títu-
los. A súa filosofía dálle 
unha gran importancia ao 
deporte como elemento 
básico na educación inte-
gral dos rapaces.

Un estupendo labor 
social fan dúas entidades 
deportivas da nosa cidade 
como son a Agrupación de 
Veteráns de Monforte e a 
Agrupación Cultural Cas-
telao. Os dous colectivos 
organizaron un ano máis 

as competicións locais de fútbol sala 
que reuniron a máis dun millar de depor-
tistas que ven no deporte unha maneira 
de gozar, de intensificar as relacións 
sociais e de manter unha vida saudable. 
Ademais a Agrupación de Veteráns de 
Monforte segue competindo na Primeira 
División de Ourense.

Non podemos esquecer o Club Río 
Cabe de golf, que segue formando a 
novas promesas nesta modalidade ade-
mais de ofertar todas as fins de semana 
distintas competicións tanto no eido 
masculino como no feminino. Outras 
modalidades deportivas consolidáronse 

na derradeira tempada. Este foi o caso 
de Quicela, que segue achegando novas 
promesas á ximnasia rítmica provincial 
ou do Gimnasio Neka, que con máis dun 
centenar de licenzas suma co paso das 
competicións máis títulos provincias 
e galegos no taekwondo. De novo a 
federación galega recoñeceu ao club 
monfortino como o mellor da provincia 
de Lugo. En squash, Dorleta López man-
tivo o pavillón monfortino alto en todas 
as competicións deportivas nas que 
participou. O Club Ciclista Monforte e 
A Agrupación Deportiva A Ponte 
Vella consolidáronse. Destacada 
foi a traxectoria de Saúl López, 
que tivo presenza nos campio-
natos de España e no Mundial de 
bicicleta de montaña. En Galicia, 
o monfortino conquistou varios 
podios, presentándose como un 
deportista que dará moito que 
falar no futuro do BTT galego.

Os resultados seguen che-
gando á natación local. Se pri-
meiro foi Juanjo Rodríguez o que 
se estreou no campionato de España, 
tócalle agora a Javier Rodríguez Argiz, 
que conquistou o campionato galego o 
pasado mes de xuño. Estes triunfos son o 
mellor estímulo para as novas promesas 
que traballan día a día nas categorías 
inferiores do CN Monforte.

Todas estas actividades deportivas 
non serían posibles sen o respaldo das 
institucións. O Concello de Monforte 
destinou uns 120.000 euros en axudas 
aos clubs locais, primando sobre todo a 
maior contía aos clubs que se inclinan 
polo traballo coa canteira. Así mesmo a 
entidade local mellorou as instalacións 
deportivas como o Luís Bodegas, o esta-
dio de A Pinguela e o pavillón municipal. 
Ademais a pista da Compañía foi remo-
delada, o que permitirá que se poidan 
xogar varios partidos de fútbol 7, fútbol 
sala e básquet á vez. A Concellería de 
Deportes non escatimou esforzos na 

organización do Maratón do Estudante, 
no que participaron uns 1.200 atletas, 

notándose nesta proba a total implica-
ción dos centros de ensino locais.

Quixera facer unha mención espe-
cial ás distintas firmas comerciais 
polo respaldo que prestan aos clubs e 
ao deporte en xeral, así como a contri-
bución dos socios, que non escatiman 
esforzos a pesar da actual crise econó-
mica en apoiar a actividade deportiva, 
porque entenden que deporte é sinónimo 
de saúde, educación e socialización, 
valores tan necesarios no mundo actual. 
Parabéns a todos os deportistas e aos 
clubs locais pola súa entrega e pola 
ilusión coa que defenden o pavillón de 
Monforte. Rematou unha tempada, pero 
todos quentan motores para a vindeira 
que está a punto de comezar.

 ¡Boas festas 
a todos os deportistas!



EVENTOS DEPORTIVOS

AGOSTO 2010

MOD. EVENTO INSTALACIÓN DATA

BALONCES-
TO 3X3 TORNEO DE BALONCESTO 3X3 PISTA DEPORTIVA 

DA COMPAÑÍA
14 de agosto

FÚTBOL IV CAMPUS DE FÚTBOL 
CIDADE DE MONFORTE ESTADIO A PINGUELA

2 – 6 
de agosto

TAICHI TAICHI NA RÚA PARQUE 
DOS CONDES

Do 15 de xullo ó 15 de 
agosto Martes e Xoves de 

10 h a 11 h

FÚTBOL

TROFEO DE FÚTBOL FESTAS 
PATRONAIS CLUB LEMOS

ESTADIO A PINGUELA

15 de agosto

TROFEO DE FÚTBOL FESTAS 
PATRONAIS CLUB ARENAS 

14 de agosto

FÚTBOL VETERANO 22 de agosto

TIRO OLÍM-
PICO TIRADA FESTAS PATRONAIS

INSTALACIÓNS CLUB 
DE TIRO OLÍMPICO CABE 
(AS LAMAS)

7 – 8 
de agosto

PESCA
CONCURSO DE PESCA DE 

CIPRÍNIDOS E SALMÓNIDOS 
FESTAS DE AGOSTO

RÍO CABE, ZONA MALE-
CÓN E O COTO

8 de agosto

BTT I RUTA RIBEIRA SACRA BTT 1 de agosto

NATACIÓN XIII DESCENSO A NADO  
DO RÍO CABE

RÍO CABE (ZONA MA-
LECÓN E PARQUE DOS 
CONDES)

31 de xullo

BILLAR TORNEO DE BILLAR FESTAS 
PATRONAIS TEMPLARIOS POOL

INSTALACIÓNS CLUB BI-
LLAR TEMPLARIOS POOL

7,8,14 e 15 
de agosto

FÚTBOL 
XUVENIL

MEMORIAL  
XACOBO DÍAZ CAMINO ESTADIO A PINGUELA 7 de agosto

TENIS DE 
MESA

TORNEO TENIS DE MESA  
FESTAS DE AGOSTO PAVILLÓN INSTITUTOS

7 – 8 
de agosto

KAIAK POLO 3ª COPA GALEGA  
DE KAIAK POLO RÍO CABE 

(PARQUE DOS CONDES)

31 de xullo

PIRAGÜISMO 
(SLÁLOM)

CAMPIONATO GALEGO  
DE PROMOCIÓN SLÁLOM

28 de agosto

TENIS TORNEO DE TENIS  
CIDADE DE MONFORTE

PISTAS DE TENIS MUNICI-
PAIS DE A PINGUELA

Do 19 ó 29 
de agosto

TIRO CON 
ARCO

CAMPIONATO PROVINCIAL  
DE PERCORRIDOS  

DE CAZA CON ARCO

INSTALACIÓNS CLUB DE 
TIRO CON ARCO ARCOLE-
MOS (AS LAMAS)

8 de Agosto


