OS NOSOS CASTELOS
DA RIBEIRA SACRA
INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS PADRE SARMIENTO
CSIC-XUNTA DE GALICIA

Os nosos castelos da Ribeira Sacra: Castro Caldelas
e Monforte*
OBXECTIVOS XERAIS
Son varios os obxectivos xerais desta actividade:
Colaborar coas institucións locais no labor de difusión do patrimonio histórico e
monumental dos castelos desde o propio lugar de asentamento, especialmente en zonas
que habitualmente quedan ao marxe dos circuítos académico-divulgativos polo seu
afastamento respecto dos principais centros de investigación.
Insistir na necesidade de que os veciños e veciñas de todas as idades aumenten a súa
concienciación sobre a necesidade de conservar e valorar un patrimonio de gran
significación como é o castelo. Ademais, facer partícipes da actividade divulgadora a
persoas que, sen estar vinculadas a centros de investigación ou de ensinanza, poidan
aportar información, fotografías, debuxos, etc., sobre o castelo.
Potenciar a divulgación histórica nos concellos seleccionados e na súa área
xeográfica, a Ribeira Sacra, importante motor do turismo de Galicia.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Divulgación do patrimonio histórico dos castelos de Castro Caldelas e Monforte de
Lemos, así como dos seus señores para, desta maneira, complementar o coñecemento
sobre o patrimonio da Ribeira Sacra, máis visible e divulgado na súa vertente monástica.

RAZÓNS DA ELECCIÓN
En primeiro lugar, ambas as fortalezas están en bo estado de conservación e é posible
visitalas. A de Castro Caldelas dispón de salas para a instalación da exposición no propio
castelo. A de Monforte de Lemos, situada ao lado do mosteiro de San Vicente do Pino,
actualmente Parador de Turismo, tamén dispón de salas de exposición e reunión.
En segundo lugar, foron fortaleza dos Castro, unha das liñaxes máis importantes da
Galicia dos séculos XIV e XV. Diferentes membros desta familia destacaron na historia
de Galicia e na do conxunto peninsular, ocupando a cúspide da pirámide nobiliaria da
época.
Ademais, desde o campo da historia das mulleres, figuras como dona Xoana, dona
Inés o dona Beatriz de Castro son relevantes para exemplificar o activo papel das mulleres
no entorno señorial, político e familiar da época.
Por outro lado, dispoñemos dun amplo caudal documental para realizar os paneis
divulgativos e unha web complementaria que seguirá activa unha vez finalice a
actividade. Contamos ademais coa reconstrución xenealóxica da liñaxe, así como dos
emblemas heráldicos utilizados.

*

As actividades previstas nesta xornada estarán suxeitas ás medidas sanitarias vixentes no momento.
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Finalmente, tanto o castelo de Castro Caldelas como o de Monforte foron analizados
desde o punto de vista artístico por historiadoras e historiadores da arte, o que nos permite
ampliar e profundar no seu coñecemento histórico, máis alá dos rexistros documentais
explorados no marco das investigacións desenvoltas no Instituto de Estudios Gallegos
Padre (IEGPS).

DESTINATARIOS
Público interesado en xeral, particularmente a veciñanza de Castro Caldelas e
Monforte de Lemos, e o alumnado de educación primaria e secundaria.

EQUIPO DE TRABALLO
Membros do IEGPS (CSIC-Xunta de Galicia) e persoal investigador para o
desenvolvemento de actividades concretas.
Integrantes do grupo:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.
Pablo S. Otero Piñeyro Maseda.
María Gloria de Antonio Rubio.
Rosario Valdés Blanco-Rajoy.
Miguel García-Fernández.
Jeniffer Fernández González.
María Rivo Vázquez.
Carlos Andrés Gonzalez-Paz.
Álvaro Solano Fernández-Sordo.

EXPERIENCIA INVESTIGADORA DO IEGPS
Ao longo das últimas décadas o IEGPS desenvolveu numerosos proxectos de
investigación relacionados co patrimonio histórico e documental de Galicia que permiten
abordar, sen dificultades, o proxecto Os nosos castelos da Ribeira Sacra. Entre outros:
‒ Inventario documental y gráfico de las fortalezas medievales de Galicia (I), (II),
(III), (IV).
‒ Diccionario Biográfico de la Galicia de los Trastámara (1369-1480).
‒ Corpus de Epigrafía, Heráldica y Escultura Funeraria Medieval Gallega (I), (II),
(III).
‒ Mulleres con poder ao final da Idade Media: colección de documentos.
‒ Mulleres con poder ao final da Idade Media: o testamento, a morte e a memoria.
‒ Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega (siglos XIII al XV) (I),
(II).
‒ La casa señorial en Galicia (siglos XIII-XVI). Materiales para su estudio.
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ACTIVIDADES
1. Exposición.
-

Duración: 15 días.
‒ Castro Caldelas. Do 5 ao 19 de novembro.
‒ Monforte de Lemos. Do 26 de novembro ao 10 de decembro.

-

Lugar de celebración:
-

-

Castro Caldelas. Salón Nobre do castelo.
Monforte de Lemos. Casa da Cultura.

Contido:
‒ Vídeo documental con explicacións sobre os castelos e os homes e
mulleres que os señorearon por medio de fotografías, imaxes aéreas
e entrevistas a investigadores.
‒ 8 paneis (ver Anexo 1).
‒ Paneis cos debuxos presentados ao concurso.

-

Xornada inaugural:
-

Conferencia inaugural impartida por Eduardo Pardo de Guevara y
Valdés.
o Datas: 5 de novembro (Castro Caldelas) e 26 de
novembro (Monforte de Lemos).
o Hora: 17:00 h.
o Título: Los Señores de la Casa de Lemos.

-

Entrega de premios do concurso de debuxo (autoridades locais,
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés e Pablo E. Vázquez Leal).
o Hora: 18:30 h.

2. Obradoiros de Heráldica para alumnado de Primaria.
-

Lugar:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

-

CPI Virxe dos Remedios (Castro Caldelas)
CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos
CPR Ferroviario (Monforte de Lemos)
IES Río Cabe (Monforte de Lemos)
CPR Fundación Educativa Torre De Lemos
Colegio de los PP. Escolapios de Monforte de Lemos
IES A Pinguela (Monforte de Lemos)

Cursos: 1º a 6º de Primaria
Data: 5 de novembro (Castro Caldelas) e 26 de novembro (Monforte de
Lemos)
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-

Hora: horario escolar.
Obxectivo: achegarlles a nenos e nenas algunhas das ferramentas ás que os
historiadores recorren na súa actividade investigadora, neste caso, os
emblemas heráldicos. O IEGPS proporcionou ao alumnado o material
necesario para realizar o obradoiro (recortables, modelos con deseños).

3. Concurso Debuxando os nosos castelos da Ribeira Sacra: Castro Caldelas/Monforte
de Lemos.
-

Dirixido a: alumnado de Educación Primaria e Educación Secundaria
agrupado por ciclos.
Premios: un lote de libros de divulgación científica adaptado ao nivel dos
participantes en cada un dos ciclos.

4. Desenvolvemento dunha páxina web vinculada ao proxecto. Os nosos castelos
-

Enderezo: https://divulgacion9.wixsite.com/osnososcastelos
Obxectivo: a libre disposición da información exposta e ampliada, nalgúns
casos, cando finalice a exposición.
Contidos:
-

Inicio
A(s) exposición(s): paneis.
Biografías: biografías dos personaxes que levan un código QR na
árbore xenealóxico, coa bibliografía utilizada na redacción da mesma.
Galería: repertorio fotográfico dos castelos e a súa contorna.
Concurso de debuxo: debuxos premiados
Quen somos: equipo de traballo.

PROXECCIÓN DE FUTURO
No cronograma do IEGPS para os próximos dous anos está previsto ampliar a
actividade a outros castelos medievais da xeografía galega. A estruturación da mesma
será similar á formulada para este ano 2021 (exposición, concurso de debuxo, obradoiros
de heráldica, etc.).
Así, no ano 2022 prevese desenvolver a actividade na contorna de Pontevedra, nos
castelos de Soutomaior e Sobroso (Mondariz). Ambas as fortalezas estiveron vinculadas
a liñaxes da zona como os Soutomaior e os Sarmiento e encóntranse próximos ao Camiño
de Santiago portugués.
Por outro lado, ao longo do ano 2023, continuarase coa actividade prestando atención
a outros castelos señoriais galegos.
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ANEXO 1
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