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1. Descrición 

Esta unidade didáctica tenta ser unha ferramenta para o ámbito educativo en xeral, 

regulado ou non, pero máis especificamente deseñada para alumnado de 6º de 

Primaria. 

O obxectivo da unidade é achegar un patrimonio descoñecido, que forma parte da 

historia recente tanto no ámbito local coma no global galego, mesturando 

coñecementos que se atopan a medio camiño entre a historia, a etnografía e a 

antropoloxía, pero que poderán derivar a contidos relacionados co comercio marítimo 

e terrestre, o sistema tradicional de cultivo, as técnicas de construción e decoración 

das vivendas ou incluso os remedios curativos tradicionais para plantas e animais. 

Está concibida dun xeito moi aberto, para que se poda profundar máis  ou menos no 

tema en función das necesidades docentes, así como das circunstancias nas que se 

desenvolva. 

O obxectivo principal é recompilar información suficiente e, sobre todo, significativa 

sobre o tema, para que logo poda ser tratado e adaptado a cada caso específico. 

Dentro da unidade proporanse algunhas actividades que se podan realizar de xeito 

sinxelo, e con recursos cotiás, que podan achegar o tema ó alumnado. Na medida do 

posible tentarase potenciar o traballo en equipo e o uso e aprendizaxe da linguaxe 

específica relacionada co tema, de xeito que se coide tamén o patrimonio lingüístico.  

Enlazaremos ó final da mesma unha serie de recursos en liña, vídeos ou páxinas de 

interese, para que docentes e alumnado podan ampliar información guiados pola súa 

propia curiosidade, e que pensamos que poden ser de gran axuda, sobre todo tendo en 

conta que nos atopamos inmersos nun mundo cada vez máis dixital que abre unhas 

posibilidades de investigación case infinitas. 

2. Obxectivos 

Planéanse uns obxectivos didácticos o máis amplos e abertos posible, xa que a 

finalidade desta Unidade Didáctica é que poda ser moi polivalente, e ser utilizada 

tanto en educación académica regrada coma noutros contextos abertos ou incluso 

lúdicos. 

Con todo, forma parte da súa liña principal o coñecemento do patrimonio local, á súa 

vez moi vencellado coa creación dunha identidade propia a través do coñecemento da 

historia e o patrimonio máis próximos ó estudantado. 

Preténdese potenciar a conservación, polo tanto, do patrimonio material e inmaterial 

da zona, a través do coñecemento específico do forno de San Adrián de Cobres, pero 

tamén abrir as múltiples posibilidades que ofrece a visión diacrónica dos usos do cal, 

que abarcan a construción, a etnografía, a saúde, a agricultura, o comercio, a gandaría, 

o aproveitamento do medio, etc. 
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Un obxectivo importante é, polo tanto, conectar a historia local coa historia global, e 

ver como hai procesos e materiais que nos conectan co resto do mundo. 

Preténdese tamén coidar outros aspectos como a lingua, xa que forma parte do 

patrimonio inmaterial. 

Parécenos este ademais un tema moi propicio para potenciar dinámicas de estudos de 

xénero na sociedade tradicional galega, seguindo as pegadas da división dos traballos  

relacionados co cal. 

3. Contidos 

3.1. CONTIDOS DE APRENDIZAXE, RELATIVOS A CONCEPTOS, 

PROCEDEMENTOS E ACTITUDES 

Como se esbozou anteriormente, máis alá da aprendizaxe de contidos, búscase a 

aprendizaxe de actitudes e procedementos, que se poden poñer en práctica con 

actividades derivadas dos apuntes desta Unidade Didáctica, como poden ser: 

-A capacidade de traballo colectivo, dende o exemplo do traballo no forno do cal, ata o 

traballo de pescuda na aula para a elaboración das fichas didácticas sobre o mesmo, ou 

o traballo que se pode realizar a partires desta Unidade proseguindo o camiño anterior. 

-A perspectiva de xénero aplicada ó pasado recente e á sociedade tradicional galega. 

-A posta en valor do patrimonio inmaterial, a través das testemuñas orais, que son o 

patrimonio máis fráxil que temos. 

-O enriquecemento do idioma, coa compilación de palabras e termos específicos dun 

oficio ou tema. 

-A valoración do traballo de investigación. 

-A mellor comprensión de oficios e saberes tradicionais, como froito da transmisión de 

coñecemento ó longo de xeracións. 

 

3.2. CONTIDOS ESPECÍFICOS SOBRE O CAL 

Parte fundamental dos contidos sobre o forno do cal de San Adrián de Cobres están xa 

elaborados na colección de fichas didácticas froito da colaboración entre o Museo 

Etnolóxico de Ribadavia e o CPI do Toural de Vilaboa. 

Consideramos que a calidade e a innovación dese proxecto merece ser respectada e 

difundida, polo que axuntamos a esta Unidade Didáctica ditas fichas, que aportan case 

toda a información relevante que se coñece sobre o forno, e que poden tamén servir de 

modelo de creación dunha actividade didáctica en torno ó patrimonio, feita polo 
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estudantado en colaboración directa con profesionais do patrimonio e plantexada de 

xeito moi transversal. A descrición do seu traballo e metodoloxía aparece descrito, polo 

que nos parece que a primeira proposta inevitable é animar á continuación de dito 

proxecto e que o alumnado poda seguir afondando sobre todo nas fontes orais, que 

constitúen un patrimonio e memoria extremadamente fráxil, o que o fai especialmente 

importante de cara á recollida e protección. 

Para non repetir información desenvolvemos neste apartado, polo tanto, contidos 

relacionados co tema do cal, e que aportan aspectos menos tratados en dita colección 

de fichas. Son aspectos que aportan información a maiores, e que poden abrir outras 

liñas de traballo co alumnado. Por este motivo recomendamos a lectura e traballo das 

fichas (que se axuntan ó final da presente unidade) para o traballo do tema do Forno 

do Cal de San Adrián. 

Imaxe do forno do cal de San Adrián visto dende arriba, pódese observar na base a 
zona onde se introducía a leña, así como a porta superior por onde se cargaban as 

pedras de cal. 
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3.2.1. O cal 

O cal tal como o coñecemos e usamos hoxe en día é óxido de calcio, e obtense como 

resultado de calcinar a pedra calcaria a temperaturas de entre 650 e 900 graos 

centígrados. 

O cal é, polo tanto, un material que resulta dun proceso antrópico, é dicir, feito pola 

man dos seres humanos, a partires de rochas calcarias presentes na natureza. 

Pode usarse como “cal vivo”, que é o resultado de calcinar as rochas calcarias, e que ten 

como principal característica que desprende moito calor ó contacto coa auga, podendo 

acadar ata 150 graos centígrados. 

Ou pode usarse, a maioría das veces, como “cal apagado”, que é o resultado de procesar 

o cal vivo con auga, e que resulta moito máis sinxelo e seguro de aplicar. Neste caso 

pode atoparse en po, en grao ou en pasta, segundo o uso para o que vaia ser destinado. 

3.2.2. Os primeiros usos do cal: a prehistoria e a antigüidade  

É difícil saber exactamente cando se comeza a usar cal elaborado e procesado 

semellante ó que usamos hoxe en día.  Isto é debido a que moitas veces o que os 

arqueólogos poden detectar nas súas analíticas é a presenza de carbonato cálcico, que 

aparte de estar presente no cal procesado  tamén está presente na natureza en 

materiais como as rochas calcarias ou as cunchas dos moluscos.  

Ambas cousas son utilizadas para a construción e para moitos outros fins, sobre todo 

en lugares onde as rochas calcarias e/ou as cunchas son materiais abondosos. Material 

calcario úsase habitualmente dente épocas moi remotas, por exemplo, para facer o 

pigmento branco das pinturas rupestres. 

De feito, ata fai pouco tempo, as cunchas seguíanse utilizando en lugares como Galicia 

na construción tradicional, para asentar ben as pedras dos muros, e tamén para 

protexer as fachadas da chuvia (recubríndoas de cunchas planas como as de vieira). A 

súa composición calcaria fainas un material moi apto para estas funcións, e garante 

tamén a súa durabilidade. 

A modo de curiosidade, os chans cunha composición calcaria son moi bos tamén para 

a arqueoloxía, xa que axudan a conservar restos antigos que noutros chans son moi 

fráxiles, como os ósos ou os materiais orgánicos en xeral. 

Unha posibilidade é que o cal se descubrise por casualidade, de maneira accidental, ó 

protexer as fogueiras con rochas calcarias (nas zonas onde abundan). Estas iríanse 

queimando pola proximidade do lume, acendido de xeito repetido, e logo a chuvia 

desfaríaas converténdoas no que hoxe coñecemos como cal. A curiosidade da xente da 

prehistoria tería feito o resto do traballo, comezando a utilizala para diferentes usos. 

As primeiras técnicas de fabricación intencionada do cal parecen orixinarse en 

Anatolia fai aproximadamente 15.000 anos, e a partir de alí comeza a estenderse o seu 

uso e o seu coñecemento pouco a pouco. 
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Aínda que a orixe máis estendida está en Mesopotamia e Exipto, é en época grega e 

romana cando se perfecciona moito o emprego do cal na construción e Vitrubio, un 

famoso arquitecto romano do século I a.C. redacta o primeiro manual coñecido sobre o 

seu uso. 

O uso do cal supuxo unha gran mellora en moitos aspectos, xa dende épocas moi 

antigas. Ten aplicacións e usos moi variados, fundamentalmente para os morteiros de 

construción, recubrimentos, pavimentos, cubertas ou funcións decorativas, así como 

na mellora en xeral da impermeabilización, durabilidade e salubridade das vivendas. 

En xeral resulta un material de construción asumible (en canto a custo de produción) e 

moi funcional, polo que o seu uso estivo moi xeralizado ata mediados do século XX, 

cando foi substituído polo cemento “Portland” que hoxe coñecemos. 

Como exemplo da importancia do cal imos ver algúns datos curiosos: a partires do 

século VI a.C. grandes civilizacións como Exipcios, Etruscos, Fenicios, Gregos e 

Romanos usan xa morteiros de cal nos seus muros.  

Pero non só no “vello mundo”, os Incas e os Maias tamén o usan nas súas construcións, 

e como base para realizar as súas pinturas murais. Os chineses usárono na construción 

da Gran Muraia China. E fai uns 5000 anos os monxes tibetanos usaban cal para 

estabilizar os chans arxilosos da zona antes de construír os seus templos. 

Como se pode ver é un material abondoso e que ten múltiples funcións, por iso tivo 

tanto éxito no pasado, e tamén no presente, xa que se está recuperando pouco a pouco. 

3.2.3. O cal en Galicia 

En Galicia abondan máis a rochas ricas en sílice como os granitos e xistos. As calcarias 

aparecen só nun 5% do territorio, concentrado sobre todo no leste da provincia de 

Lugo e nordeste de Ourense. A pesar desta escasa presenza o cal tivo moita 

importancia, e aparecen relacionados coa súa factura tanto o oficio tradicional de 

caleiros coma os fornos de cal. 

As primeiras referencias escritas do uso do cal son do século XII, e aparecen no 

coñecido Códice Calixtino, onde citan que os peregrinos que ían a Compostela levaban 

pedras calcarias dende Triacastela ata os fornos de Arzúa, onde se procesaba o cal para 

a construción da catedral, axudando así ás obras da mesma. 

No século XVI xa está documentada a existencia do oficio de caleiro. E a mediados do 

XVIII recóllese no Catastro de Ensenada a existencia de barcos que traen pedras 

calcarias a Galicia para a fabricación de cal. Isto era debido a que as comunicacións por 

terra coas zonas de Galicia onde había rochas calcarias era máis difíciles e custosas que 

a importación e transporte das mesmas por mar; as rochas viñan sobre todo de 

Asturias, Cantabria e País Vasco.  

Unha vez que as rochas chegaban a porto era máis sinxelo transportar o cal procesado 

que as pedras en bruto, polo que se construíron fornos caleiros preto dos portos.  
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Aínda que nun momento máis cercano da historia, isto é o que aconteceu co forno de 

San Adrián, que se abastecía de materia prima por mar, para logo transformala en cal 

xa procesada e vendela na contorna. 

Esta actividade que levaba séculos funcionando, comezou a desaparecer a mediados do 

século XX, coa chegada e uso xeralizado do cemento actual. Durante unhas décadas o 

uso do cal quedou apartado ós usos agrícolas case exclusivamente, aínda que hoxe en 

día se está recuperando para a construción e a restauración, xa que é máis duradeiro, 

ecolóxico e da mellores resultados que o cemento en moitos casos. 

Entre os usos tradicionais do cal na construción están: 

-A protección dos muros exteriores fronte á auga e a chuvia, tanto nas paredes de 

pedra como de terra ou barro, xa que axuda a crear unha capa impermeable que 

permite ter vivendas mellor illadas. En climas chuviosos como o galego isto era moi 

importante, e aínda que hoxe vemos moitas casas de pedra, antigamente era moi 

habitual que a pedra se cubrise (tanto no interior coma no exterior) cun morteiro de 

cal, que axudaba a crear espazos máis secos e acolledores nas vivendas. 

-O uso como morteiro, tanto de construción, como de encintado ou revestimento. A 

través da transformación química que posúe o morteiro, vai gañando dureza co paso 

do tempo, o que fai ás construcións máis estables e sólidas, ademais de facer as xuntas 

entre as pedras máis impermeables. 

-A decoración de paredes con motivos xeométricos ou figurativos coa técnica do 

esgrafiado. Isto deriva dun uso práctico, o de revocar ou encintar as paredes, pero 

acaba converténdose tamén nunha expresión artística que axuda a facer as vivendas 

máis fermosas. 

O esgrafiado está moi estendido por toda a Península Ibérica, e na arquitectura 

popular pénsase que aparece cando a xente máis humilde tenta imitar as decoracións 

da arquitectura rica ó longo dos séculos XIX e XX., aínda que con solucións e motivos 

máis sinxelos. 

Distribución das vetas de rocha calcaria. 
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É moi posible que a técnica e os motivos chegasen a Galicia polos Camiños de 

Santiago, xa que en torno a estes (especialmente o Camiño de Inverno e a Vía da Prata) 

é onde máis mostras de esgrafiado podemos atopar, cunha especial concentración na 

Ribeira Sacra. 

O esgrafiado faise con dúas capas diferentes de revoco ou morteiro, estando un tinxido 

dunha cor diferente ó outro. Aplícase unha capa, déixase secar, e logo aplícase a 

segunda capa. Antes de que esta última seque ráspase parte dela creando motivos 

decorativos que poden ser de todo tipo, se ben tradicionalmente son xeométricos e 

naturalistas aínda que moi sinxelos. 

 

 

 

 

 

Exemplos de esgrafiados tradicionais e modernos en vivendas da Pobra do Brollón. 
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4. Proposta de actividades 

Non se trata aquí de ofrecer unhas actividades pechadas, senón de propoñer ideas de 

realización sinxela que podan servir de inspiración para a creación de outras dinámicas 

nas aulas. 

4.1. ACTIVIDADES EN RELACIÓN COA PESCUDA ETNOGRÁFICA 

O punto de partida das fichas didácticas elaboradas polo alumnado do CPI do Toural e 

o Museo Etnolóxico de Ribadavia é tan potente que a liña natural é propoñer continuar 

con esta actividade dalgún xeito. 

O tema específico do forno de San Adrián semella tratado xa dun xeito moi completo, 

pero pensamos que podería continuarse de varios xeitos, facendo fincapé na mesma 

metodoloxía de traballo en grupos e de entrevistas a informantes orais, que ademais 

potencian a interacción e achegamento entre xeracións con diferencias culturais que 

son cada vez máis grandes. 

Deste xeito, unha actividade interesante pode ser a continuación das enquisas a 

persoas que traballaron no Forno da Cal, se se localizase algunha máis. 

Con todo, por variar un chisco a liña, parécenos interesante, por complementaria, a 

realización de enquisas a persoas maiores, de diferentes xeracións, para tentar rastrear 

os usos tradicionais do cal, incluíndo na fase de análise unha perspectiva de xénero 

sobre a sociedade tradicional galega. 

Resultaría moi interesante poder valorar a existencia ou non de patróns de xénero e 

división de traballo nas distintas actividades: construción, agricultura, gandaría, 

saneamento animal e de árbores e cultivos, etc. Podendo analizar tamén se estes 

patróns varían ou non dependendo da xeración á que pertenzan as persoas 

informantes. 

4.2. ACTIVIDADES EN RELACIÓN COA CONSTRUCIÓN E DECORACIÓN 

TRADICIONAIS 

Esta proposta está baseada no esgrafiado, técnica tradicional moi descoñecida aínda 

dentro da sociedade galega, pero que pouco a pouco está recuperando o seu lugar 

dentro do patrimonio material e inmaterial, e incluso está a ser recuperada tanto na 

súa versión e deseños tradicionais como dende unha perspectiva moderna e 

actualizada. 

A proposta principal é a realización dun esgrafiado real, con morteiro de cal, que pode 

facerse sobre un muro, ou dun xeito menos ambicioso sobre unha superficie pequena 

(por exemplo un corte de taboleiro de conglomerado de madeira). 

A realización do esgrafiado investigarase antes coa lectura e visionado dos materiais 

propostos ó final da Unidade Didáctica, e o ideal sería poder realizala con axuda de 

persoas de idade (que poden ser tamén informantes) que teñan coñecementos sobre 

construción, involucrando así a varias xeracións no proceso, e potenciando a 
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transmisión de saberes sobre os oficios. Nos materiais propostos aparecen deseños 

tradicionais, ensínase como se calcan os debuxos, e como se realiza o esgrafiado. 

O morteiro de cal é moi sinxelo de elaborar, ou pode obterse xa prefabricado (ó que só 

hai que engadir auga) en tendas de construción ou bricolaxe. As ferramentas precisas 

son sinxelas de atopar, e de prezos asumibles, polo que a actividade pode facerse cun 

baixo custe. A única precaución é a do uso de guantes por parte dos participantes, xa 

que o cal pode afectar á pel se se mantén un contacto prolongado. 

 

Con todo, se esta actividade resultase demasiado ambiciosa para a realización na aula, 

pode ensinarse o procedemento con materias máis sinxelos. 

Unha boa alternativa é o esgrafiado en barro. É preciso realizar unha peza de barro con 

arxila, e deixala secar case completamente. O seguinte paso sería aplicar un engobe a 

esa peza, o engobe é unha mestura de arxila e auga, na que se “baña” o exterior da peza 

realizada, que ten que ser dunha cor diferente ou estar tinxida dalgunha maneira.  

Se non se tivese acceso a barro doutra cor pode aplicarse unha capa de témpera sobre a 

peza de barro. 

Finalmente, ó que o material no que bañamos a peza seca parcialmente, habería que 

raspar con algún obxecto punzante a pintura ou o engobe nas zonas que queiramos, en 

función do deseño elixido. 

A técnica é exactamente a mesma, simplemente con materiais máis sinxelos. 

 

Simplificando un chisco mais, ou para participantes de menor idade, pode facerse o 

mesmo utilizando un folio ou cartulina sobre o que se aplica cor con ceras brandas 

(tipo “Manley”). Pode aplicarse unha ou varias cores, cubrindo toda a superficie, que 

nun segundo momento se vai cubrir completamente con cera de cor negro. Raspando 

con un simple pau de dentes podemos obter un debuxo esgrafiado. 

Isto mesmo pode conseguirse cambiando a capa de cera negra por témpera negra, que 

ten un acabado máis uniforme. 
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5. Glosario 

O glosario, como o conxunto da Unidade Didáctica, recolle termos fundamentais e 

básicos da terminoloxía específica do cal en galego. Convidamos como unha actividade 

máis a que este pequeno dicionario medre na aula da man de estudantes e mestres, 

enriquecéndoo con novos termos que se consideren interesantes.  

Cal:  

Óxido de calcio de fórmula CaO, de cor branca, cáustico e alcalino, que se 

obtén por calcinación de rochas calcarias e que en contacto coa auga reacciona 

desprendendo calor (cal vivo). 

Hidróxido de calcio de fórmula Ca (OH)2 que se obtén engadíndolle auga ao 

óxido de calcio, po branco soluble na auga (cal morto). 

 

Calcaria: 

Rocha sedimentaria formada principalmente por carbonato cálcico. Son as 

rochas que unha vez calcinadas nun forno se usan para obter o cal. 

 

Calcinar: 

Someter unha substancia á acción da calor para descompoñela. Transformar en 

óxido de calcio un mineral calcario pola acción do calor. 

 

Enfuscar: 

Cubrir con xeso, morteiro ou outro material un muro para igualar e protexer a 

súa superficie. 

 

Esgrafiar: 

Trazar debuxos nun paramento facendo saltar en certos lugares a capa 

superficial de estuco que o reviste e deixando ao descuberto a capa inferior 

doutra cor. 

 

Morteiro:  

Mestura de cemento ou cal con area, e auga que se utiliza na construción. O 

nome deriva do contedor onde os albaneis da antiga Roma amasaban e 

transportaban o cal e a area. 

 

Revocar: 

Cubrir unha parede cunha capa de argamasa para mellorar o seu aspecto e 

facela máis impermeable. 
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6. Recursos en liña 

Esta sección non pretende ser máis que un punto de partida no inmenso mundo de 

recursos on line que se poden atopar hoxe en día. Dada a gran cantidade de vídeos e 

páxinas que existen realizouse unha labor de selección para ofrecer unha visión xeral 

sobre os temas tratados na Unidade Didáctica, así como invitar a profesorado e 

alumnado a continuar investigando a partires destes inicios. 

Tentouse buscar un punto de equilibrio entre a calidade da información, o seu carácter 

didáctico, e unha duración que non fose excesiva, de xeito que resulten manexables na 

aula, e valorouse tamén que podan axudar á realización das actividades propostas. 

 Proceso de carga uso dun forno tradicional de cal con pedra calcaria e arbustos 

secos en Huesca. Ten unha duración duns 25 minutos, e ten un gran valor 

etnográfico, xa que amosa o traballo dunha persoa experta no tema, que explica 

todo o proceso mentres se vai facendo. 

https://www.youtube.com/watch?v=9kiB4dTjOmQ 

 Páxina oficial sobre os esgrafiados da Ribeira Sacra galega, onde ademais se 

pode descargar de xeito gratuíto unha publicación sobre os mesmos, que pode 

servir como material didáctico. 

https://turismo.ribeirasacra.org/es/esgrafiados-en-ribeira-sacra 

 Pequeno vídeo de 7 minutos de duración onde un experto en bioconstrución 

fala sobre distintos revocos de cal e as súas vantaxes construtivas, incluído o 

aspecto ecolóxico e de sostebilidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=U1CqQQ5IqPU 

 Vídeo de pouco máis de 2 minutos de duración onde se pode ver a técnica de 

calco do debuxo sobre o morteiro e realización de esgrafiado tradicional. Está 

narrado en catalán, pero resulta de moi doada comprensión. 

https://www.youtube.com/watch?v=IZePwAUlLKI&t=8s 
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Imaxe de portada: Sara Carballo. Reconstrución do forno da cal de San Adrán cando 

estaba en funcionamento. 

Mapa da distribución de vetas calcarias: María Teresa Gómez Morgade. 

Fotografías dos esgrafiados: Árbore S. Coop. Galega, fotos realizadas co concello da 

Pobra do Brollón. 

Colección de fichas didácticas: Museo etnolóxico de Ribadavia (ó que agradecemos 

especialmente a cesión das mesmas para este traballo). 
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8.  Fichas didácticas do Museo Etnolóxico de Ribadavia e o 

CPI do Toural de Vilaboa 

 

 

 

 

 



CONCELLO 
DE VILABOA

o forno de cal Santo Adrán de Cobres

01 Presentación do proxecto

Un feito azaroso orixina no comezo do ano 
2017 o proxecto do Forno de Cal de Santo 
Adrán, froito da vontade conxunta do Museo 

Etnolóxico (Ribadavia) e do CPI do Toural (Vilaboa) 
de colaborar nun plan de estudo e recuperación 
do citado ben patrimonial encamiñado á 
participación da comunidade escolar, ofrecéndolle 
ao alumnado a posibilidade de explorar fóra 
das aulas certas claves relevantes sobre a 
construción da identidade colectiva local.

É intención do Museo ofrecer unha resposta 
diferente ás ensaiadas ata o de agora sobre 
o tratamento institucional dos bens culturais, 
formulando o discurso museográfi co lonxe 
do seu entorno habitual, incorporándolle 
formulacións metodolóxicas educativas 
dunha comunidade non afeita, en principio, 
a traballar co patrimonio cultural.

Do tradicional rescate dun ben etnolóxico 
para a súa restauración e posterior exhibición, 
agora inténtase o proceso inverso: ensaiar 
coa comunidade escolar e tamén local, tarefas 
orientadas ao recoñecemento e signifi cado 
para quen posúe e participa do ben ata chegar 
ao mesmo obxectivo: o da súa posta en valor.

Esta é unha cuestión que non se debe reducir 
a un asunto de especialistas, pola contra, interesa 
a toda a sociedade: dende a corporación 
municipal ata á cidadanía e, sobre todo, ás 
novas xeracións, nas que se ten que depositar 
a responsabilidade da súa preservación, 
estimulando coa súa participación activa 
a capacidade para re-apropiarse do tempo 
(memoria) e do espazo no que viven 
o seu acervo cultural.

Ría de Vigo coa ponte de Rande en 
construción. Fotografía vertical do ano 1975. 
Imaxe cedida pola Cartoteca Provincial 
“Domingo Fontán”. Deputación de Pontevedra.

Mapa: Open Street Maps

Vigo

Ourense

Pontevedra

Colexio CPI
do Toural

Concello 
de Vilaboa

Museo Etnolóxico
Ribadavia

Asociación Cultural
Barqueiro

Forno de cal

Planta dun forno de cal 
modifi cada dun debuxo 
de Xaquín Lorenzo “Xocas”.


