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As caleiras tradicionais están formadas 
por estruturas pétreas troncocónicas amais 
doutros elementos materiais permanentes 
uns e desmontábeis outros. Estes fornos 
eran empregados para obter o cal a partir da 
calcinación de rochas calcarias, sendo habitual 
a súa presenza nas zonas con este tipo de rochas.

A calcaria non está presente no entorno 
xeolóxico de Vilaboa; e o transporte do cal 
non era rendíbel a gran distancia. Entón 
como atender á demanda de cal na comarca? 
Velaquí a explicación á presenza dun forno 
de cal na ribeira  da enseada de San Simón. 
A pedra de cal chegaba polo mar, un medio 
de transporte de custo razoábel na época, 
e procesábase na caleira de Santo Adrán. 
O cal obtido distribuíase pola comarca.

Alzado dun forno de cal en 
Masma (Mondoñedo) nun debuxo 
de Xaquín Lorenzo “Xocas”.

A normativa galega en materia de patrimonio 
cultural presume o valor etnolóxico dos fornos de cal 
de carácter tradicional, como é o caso do Forno de 
Santo Adrán, en Vilaboa (artigo 91.3.e). da lei 5/2016, 
do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia). 
O interese patrimonial abrangue non só ao inmóbel, 
senón que inclúe as actividades aquí desenvolvidas, 
as técnicas empregadas, os documentos xerados na súa 
actividade, os testemuños das condicións laborais, etc.

Enriba: á esquerda detalle da vista áerea do forno 1975. 
Á dereita vista interior da cheminea, imaxe de Carlos Acuña, 2017. 
Debaixo: unha das xanelas superiores e porta de acceso parcialmente oculta 
polos restos do propio forno, fotografías de Eloi Pena, 2017.

Parte do grupo de traballo diante da caleira cuberta de silveiras. 
Imaxe de Rosa Lamas, 2017.
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N o curso 2016/17, nas aulas de Bioloxía 
e Xeoloxía de 1º curso da ESO do Centro 
Público Integrado do Toural, en Vilaboa, 

fálase da existencia dunha vella caleira en Santo 
Adrán de Cobres, asunto este que se comparte 
de maneira casual co persoal técnico do Museo 
Etnolóxico, en Ribadavia. Este feito ten calado 
na posta en marcha dun proxecto conxunto 
entre ambas as dúas institucións.

A iniciativa formúlase transversal, coa participación 
dos departamentos de Bioloxía e Xeoloxía, 
Xeografía e Historia, Física e Química e Educación 
Plástica e Visual do CPI, así como das seccións 
do Museo Etnolóxico. Á vez, implícanse o Concello 
de Vilaboa, a través da Concellería de Cultura 
e Mocidade e a Asociación Cultural Barqueiro.

Dende o CPI, establécese un procedemento 
de participación baseado no desenvolvemento 
das competencias clave do alumnado, que 
implica cambios na concepción do proceso 
de ensino e aprendizaxe. Un novo enfoque 
competencial caracterizado pola transversalidade, 
dinamismo e carácter integral. Así o proceso de 
ensino e aprendizaxe é abordado desde todas 
as materias do coñecemento e por parte das 
diversas instancias que conforman a comunidade 
educativa, tanto nos ámbitos formais como 
nos non formais.

Isto comporta a asunción de propostas nas que 
o alumnado se converte en protagonista do seu 
coñecemento e onde toman forza liñas de traballo 
que favorezan a implicación activa e conxunta 
do centro educativo, das familias e doutras 
institucións do contorno social.

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

Alumnado de 4º da ESO do CPI do Toural na clase de Historia. De pé, 
presentando o proxecto do forno, de esquerda á dereita, María Xesús Vidal, 
do departamento de Historia, César Llana, María José Ruiz e Rosa Lamas, do 
Museo Etnolóxico e Carlos Acuña, concelleiro de Cultura e Mocidade 
do Concello de Vilaboa. Fotografía de Cristina González Piñeiro, maio 2017.

Alumnado de 3ºB da ESO do CPI do Toural realizando unha práctica de 
laboratorio na materia de Física e Química, sobre a obtención de cal a partir 
da calcinación de rocha calcaria. Fotografía de Paulo Jablonski García, maio 2018.

Alumnado participante no proxecto:

Curso 2016-2017

Alejandro Acuña Otero, Daniel Amoedo Otero, 
Melisa Cabanelas González, Alejandro García González, 
Yoana González Carballo, Eva Iglesias Graña, 
Ismael Martínez Camiña, Lucía Rodríguez Casal, 
Eloi Pena Gómez, Ainoa Piñeiro Rial.

Curso 2017- 2018

Francisco Casal Lorenzo



o forno de cal Santo Adrán de Cobres 02 Obxectivos e metodoloxía

Obxectivos
O obxectivo global desta investigación é valorar, 
por parte do alumnado, os aspectos básicos do 
patrimonio cultural da súa contorna e participar 
na súa conservación e na súa mellora.

Este proxecto achegaranos testemuños que 
nos axudarán a construír coñecemento, isto 
é, Historia. Pola súa vez, o contraste entre o 
lembrado individualmente e o saber construído 
permitiranos refl exionar entre memoria e historia.

Metodoloxía
O alumnado, a través do coñecemento 
do funcionamento do forno de Santo Adrán: 
como era o sistema de cocción, que usos 
tiña o cal, como desenvolvían o seu labor 
os traballadores e traballadoras do forno, en 
que condicións traballaban, que ferramentas 
usaban, de onde procedía a pedra calcaria... 
desenvolverá destrezas básicas na utilización 
das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico.

Trátase de descubrir a historia do forno 
de Vilaboa a través do material (os restos 
da estrutura), da memoria (os recordos das 
xentes que alí traballaron e das coetáneas), 
dos documentos (a prensa, os libros, os 
mapas, as actas municipais, as imaxes...) 
e da sociedade civil (asociacións).

Frontal da caleira. Fotografía de Eloi Pena, 2017.

Acta de sesión plenaria do Concello de Vilaboa. 
Solicítase permiso para a realización dun 
camiño de acceso ao forno nos terreos do 
monte ”Travesada”, en Santo Adrán de Cobres. 
21 de xuño de 1932. Fonte: Arquivo Municipal 
do Concello de Vilaboa.

Fontes materiais
Os restos do forno

Fontes documentais
A prensa, os libros, os mapas, as actas municipais, as imaxes...

Ana Palmeiro Fernández 
e Isabel Fernández Fernández, 
traballadoras da caleira 
entrevistadas (audio) 
e fotografi adas por 
Alejandro Acuña Otero 
o 13 de marzo de 2017. 

Entrevista realizada 
o 12 de marzo de 2017 
por Lucía Rodríguez Casal
 a Anxo Cortegoso, 
responsable da Asociación 
Cultural Barqueiro, implicada 
no estudo e recuperación 
da caleira de Santo Adrán.

Fontes orais
As fontes da memoria activáronse coa realización de 
entrevistas orais a traballadores e traballadoras da caleira, 
unhas recollidas de xeito manuscrito, outras en audio.
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A obtención do cal como proceso de transformación dun material 
proveniente da natureza foi unha das primeiras industrias desenvolvidas 
polo ser humano. O seu emprego é coñecido dende a prehistoria e os seus 

múltiples usos (principalmente construtivos, pero tamén agrícolas, industriais ou 
sanitarios) fi xo que a súa produción fose moi frecuente ata a súa substitución polo 
cemento tipo Portland, en épocas recentes. No forno de cal de Santo Adrán de 
Cobres, e segundo fontes orais, a produción de cal vivo en pedidos dunha certa 
envergadura destinábanse á construción; non obstante, a caleira tamén abastecía 
de cal a poboación local, que o usaba principalmente nos traballos agrícolas.

Hoxe, momento histórico no que asistimos á sobrevaloración tecnolóxica 
en detrimento das técnicas e dos ofi cios tradicionais realizados con materiais 
de óptimo comportamento e  experiencia milenaria, pero case esquecidos, 
como é o cal, este rescátase para ser utilizado, entre outros usos, 
na conservación do patrimonio histórico. 

Existe numerosa bibliografía sobre o seu emprego, tanto nos tratados antigos 
de arquitectura como en manuais actuais, onde podemos atopar normas de uso. 

Dentro do proxecto O forno de cal 
de Santo Adrán de Cobres, no curso 
2018-2019, o traballo coa comunidade 
escolar do CPI do Toural procurou 
unha nova liña de actuación a través 
dun achegamento máis académico 
ao produto fi nal elaborado no forno: 
o cal e os seus usos.  

Dende o punto de vista metodolóxico, 
traballouse co alumnado de 3º da ESO 
ao redor das seguintes vías:

— No mes de xaneiro tivo lugar unha 
charla no centro educativo impartida 
por Carola Sánchez Sanz co título 
de “O cal. Un primeiro contacto para 
coñecer a procedencia, a obtención 
e o uso desta materia prima”. 

— Coa información obtida na 
charla e coa axuda da bibliografía 
proporcionada pola Biblioteca do 
Museo Etnolóxico, o alumnado da 
materia de Historia documentou 
e sintetizou os usos do cal. 

— Logo, estes grupos de estudo 
fi xeron traballo de campo para a 
localización na súa área xeográfi ca 
dos usos do cal, valéndose de 
documentación gráfi ca e fontes 
orais na procura de información.

Alumnas de 3º da ESO traballando coa bibliografía

CONCELLO CONCELLO 
DE VILABOA

Fonte: https: //books.google.es/
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Esbozo e vivenda con 
revestimento tradicional 
de cal na subida á necrópole 
de San Lourenzo de 
Barxacova, Parada 
de Sil, Ourense
Fotos: Lenzos de Terra e Cal

Carola Sánchez traballando con cal nun paramento.
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industriales: proyectos socioculturales y 
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VV.AA. (1986). Caleros y canteros. Salamanca: 
Diputación de Salamanca.

VV.AA. (1998). Guía práctica de la cal y el estuco. 
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Bibliografía utilizada. Fondo da Biblioteca do Museo Etnolóxico.

Carola Sánchez Sanz, restauradora e 
aplicadora do cal, pertence ao colectivo 
Lenzos de Terra e Cal, que traballa 
na recuperación dos materiais e as 
decoracións tradicionais con cal nas 
fachadas da Ribeira Sacra. O grupo 
achégase á investigación histórica 
do uso do cal na construción e redime 
un material en vías de extinción 
co seu uso contemporáneo.
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  AGRICULTURAm   

PRODUTO FITOSANITARIO. Como antifúnxico 
é un compoñente básico do caldo bordelés, 
mistura de sulfato de cobre e cal hidratado, 
usado ata hoxe na loita contra o mildio 
na vide; como antiparasitario utilízase 
en coadas de auga de cal para protexer 
os troncos das árbores dos insectos.

FERTILIZANTE. Composto en pó formado 
por calcio e magnesio. Mellora as propiedades 
físicas, químicas e biolóxicas do solo e 
promove unha mellor fi xación dos nutrientes.

EQUILIBRADO DE SOLOS ÁCIDOS 
(Emenda). Mellora a estrutura e a 
porosidade dos solos subindo o pH, 
moi ácidos na maior parte de Galicia.

“…O cal nas súas diferentes variantes é un 
dos químicos máis antigos que o ser humano 
procesou e un dos máis utilizados actualmente. 
O seu desempeño en multitude de aplicacións 
valeulle o título de químico versátil...”
[Carola Sánchez]

Arriba, aplicación do caldo bordelés na comarca do Ribeiro
Foto: Xenaro Martínez Castro

Fertilizante ou emenda. Tomeza, Vilaboa, 2019 
Foto: Adrián Viñas 

Saneamento de árbores. Pousada, Santo Adrán de Cobres, Vilaboa, 2019
Foto: Antía González

  CONSTRUCIÓNm    

MORTEIROS. Liga a cachotería, impide 
o paso do ar e da auga.

LUCIDOS E ESTUCOS. Recubrimento 
utilizado debido ás súas cualidades técnicas: 
plasticidade, durabilidade, transpirable 
ao vapor de auga e reversibilidade. Para 
colorealos úsanse pigmentos minerais.

RESTAURACIÓN. En monumentos 
históricos e bens culturais. Material máis 
respectuoso co soporte e moi versátil.

Encintado de xuntas. 
Igrexa de Santa Cristina 
de Cobres, Vilaboa, 2019 
Foto: Breixo Rodríguez

Detalle e casa co revestimento 
tradicional. Gondulfe, 
Taboada, Lugo 
Foto: Lenzos de Terra e Cal

Parede da casa 
de Argentina Crespo. 
Nores, Santo Adrán de 
Cobres, Vilaboa, 2019
Foto: Xulio Entenza

CONCELLO CONCELLO 
DE VILABOA
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  GANDERÍAm    

PARASITICIDA. Ao gando vacún e ovino 
bañábaselle nunha solución de xofre e auga 
de cal contra a sarna, a súa acción cáustica 
e deshidratante volvía estériles os parasitos.

DESINFECTANTE. As cortes e galiñeiros píntanse 
con coadas de cal. Usouse como medida profi láctica; 
durante séculos a normativa sanitaria obrigaba 
a cubrir con cal viva os cadáveres de animais 
ou persoas mortas por enfermidades infecciosas: 
—“…ela díxome [a súa avoa, Carme Blanco, natural 
de Salcedo] que cando falecía un porco ou calquera 
animal grande de enfermidade o que facían era facer 
un focho, enterralo e verterlle enriba cal pura para que 
se descompuxera antes e non cheirase”— [Pablo Dios]

PROTECTOR DOS CULTIVOS FRONTE ANIMAIS. 
—”...despois tamén me dixo que no pazo había 
un feixe de xabarís e sempre marcaban todas as 
árbores cos caninos e o que fi xeron para arranxar 
esa desfeita foi pintar as árbores con cal e isto era 
como unha especie de repelente para os xabarís, 
porque segundo ela me dixo, non volveu haber 
problemas cos xabarís no pazo”— [Pablo Dios]

ADITIVO. Na elaboración de pensos animais.

  ALIMENTACIÓNm    

CONSERVANTE. Elaboración 
de azucre de remolacha.

ADITIVO. Na industria láctea 
e para o procesamento de auga 
para bebidas alcohólicas.

NIXTAMALIZACIÓN. Tratamento 
do trigo e o millo para facer tortas.   INDUSTRIA QUÍMICAm    

ADITIVO. Carga na fabricación
da pintura de tráfi co co obxectivo 
de estender o pigmento e 
contribuír ao efecto de recheo.

Pintura de tráfi co. 
A creta (pedra caliza natural 
90% carbonato de calcio), 
engade consistencia, 
resistencia á abrasión 
e á escorregada. Canicouva, 
Paredes, Vilaboa, 2019
Foto: Sanaa Aboufaris

A nixtamalización mellora a dixestibilidade
Fotos: Lenzos de Terra e Cal

Protección contra o xabarín. Salcedo, Pazo, Vilaboa, 2019 
Foto: Pablo Dios

Anuncio en 
Blanco y Negro. 
Revista Ilustrada, 
03/05/1914 e 
os tres, anuncios 
en Galicia Clínica 
nº 7, 07/1947.

  HIXIENE E SAÚDEm     

PINTURA ANTISÉPTICA E DESINFECTANTE. 
En estancias públicas en etapas de epidemias 
(p.e. igrexas). Inhibidor da putrefacción 
das augas, para evitar o cólera, tifo 
e outras enfermidades infecciosas.

MEDICAMENTO. Gargarismos contra a 
difteria, larinxite, farinxite e amigdalite; por 
vía interna contra vómitos, diarreas, anti-acedo, 
fortalecedor dos ósos; ungüento con aceite 
de oliva sobre as queimaduras; vapores da 
cocción do cal no forno cando eran brancos 
para combater enfermidades pulmonares.

Galiñeiro desinfectado con cal. 
Salinas do Ulló, Vilaboa, 2019 
Foto: Sanaa Aboufaris
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Alumnado de 2º de ESO traballando 
coas entrevistas, curso 2018-2019.

ConCello 
de VIlABoA

O nde vive a historia das persoas que non idearon as 
batallas, reinaron as terras ou bendiciron o mundo? 
Esa historia, moitas veces ausente dos libros, habita na 

memoria, tantas veces calada, das persoas do común. A memoria 
que se verbaliza en forma de relato cosido co fío da conversa.  
O traballo cotián no forno de cal de Santo Adrán non deixou 
máis pegada que as lembranzas das persoas que nel traballaron.

Con curiosidade, destreza e moito de inxenuidade, o alumnado 
do Toural conseguiu entrevistar case unha decena de persoas 
que pasaran polo forno. Nun exercicio de arqueoloxía da 
memoria, foron recompilando diferentes informacións sobre  
as condicións de traballo no forno. Informacións que non se 
atopan máis que na oralidade dos que viviron eses tempos.

Con destreza científica, ese mesmo alumnado contrastou  
as diferentes versións e puido construír a historia dos días  
e as horas de traballo na caleira. Comprenderon que a historia 
oral é o instrumento que nos permite sumar as memorias 
particulares para construírmos a historia colectiva.

Benedicto “Tito” Pequeño 
González, traballador da 
caleira (1956-1965) na súa 
casa de Domaio, Moaña,  
o 9 de novembro de 2019. 
Na imaxe do fondo, Tito á 
idade de 22 anos, tapando  
o cal con terrallo no cumio do 
forno de Santo Adrán. 1960.
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  METOdOlOxíAm     

Para determinar as condicións laborais no  
forno de cal de Santo Adrán, aproximámonos  
ás persoas que traballaron alí, establecendo unha 
metodoloxía baseada nos seguintes aspectos:

A SElECCIóN dOS/AS INfOrMANTES. 
Falouse con persoas que traballaron na caleira 
independentemente da importancia da súa 
actividade e da época na que traballaron. 
Recolléronse testemuños de familiares, 
veciñanza ou persoas próximas, xa que ás 
veces, debido ao avanzado da súa idade, 
estas persoas non estaban en condicións 
de proporcionar determinados datos.

OS MEdIOS uTIlIzAdOS NA rECOllIdA.  
A información obtida foi recollida en entrevistas 
gravadas, escritas e telefónicas. Os testemuños 
contan con contradicións, algunhas incoherencias, 
mesmo relatos marcados polo interese ou 
conveniencia das persoas entrevistadas, é dicir, 
aspectos non recordados ou conscientemente 
esquecidos dende a perspectiva actual. Esta 
é unha característica esencial das fontes orais: 
a coexistencia dos dous tempos no relato; 
o tempo pasado que está narrándose, ao 
que corresponden os recordos, e o tempo 
actual, no que se desenvolve a entrevista.

O TrATAMENTO POSTErIOr dO TESTEMuñO.  
O traballo na escola consistiu na revisión,  
nas aulas de 2º da ESO na materia de Historia, 
das entrevistas feitas polo alumnado no 
curso 2017-2018. Dende o Museo Etnolóxico 
complementamos a información cunha serie de 
novas entrevistas que nos permitiron establecer 
ítems para definir as condicións de traballo 
na caleira. O importante para a institución foi 
o incremento do fondo de arquivo, destinado 
a ser interpretado con posterioridade.

xuntanza no CPI do Toural 
o 28 de maio de 2019. 
Arriba, Manolo de Pío V, 
traballador do forno de 
cal e o seu irmán, José 
Martínez, informante.  
Abaixo, Ana Palmeiro 
e Isabel fernández, 
traballadoras da caleira.

Victoria rosendo Calvar 
(Vitoria de fuentes), 
traballadora da caleira 
(1952-1959) na súa 
casa de Nores, Vilaboa, 
o 29 de xullo de 2019.

Alejandro Otero, 
traballador da 
caleira (1946-1954) 
no interior do  
forno no ano 2000. 
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N a caleira había diferenciación sexual no traballo. Isto implicaba que 
as tarefas se repartían segundo patróns de xénero, de aí que houbese 

traballo de mulleres e traballo de homes. A diverxencia non se establecía 
sobre a tradicional aptitude física do home, senón que se lle atribuían  
ao home habilidades e competencias relacionadas coa responsabilidade  
e capacitación profesional. As mulleres eran “axudantas”.

   Mulleres Mulleres e HOMes  HOMes 

TipOs de acTividade

Dirección, distribución do traballo  
(encargado)

Descarga 
– da pedra calcaria 
– do combustible

Carga do forno

Limpeza

Encargas

Tratamento do combustible: 
madeira, casca de 
piñeiro e serraduras

Cocedura do cal:  
a queima

Recollida do cal vivo

Carrexa  
– da pedra calcaria 
– do combustible

Os encargados sempre foron 
homes: Pepe de Solla, José 
Docampo Virulegio (Pepe da 
calera), Tito Pequeño González.

As pedras máis grandes cargábanas 
os homes. “...un especialista era  
o que levaba a responsabilidade  
de facer ese muro”.

Manolo de Pío V ocupábase dos 
mandados dos xefes e encargados.

– Condución do camión, 
un Chevrolet.
– Padexar o combustible ao forno.

A queima era cousa de homes  
e implicaba quendas nocturnas  
“...as mulleres nunca diante 
do lume”...“só unha traballaba 
como os homes de noite, por 
veces, porque tiña fillos”.

Desmonte do muro de cal 
vivo no interior do forno.

“a descarga os homes ao lombo
e as mulleres á cabeza”

As mulleres carrexaban 
as pedras pequenas 
nos muñicos.

– Dos arredores  
do forno. 
– Dos pozos nos 
serradoiros.

– Cargaban o combustible, 
dos serradoiros ao camión.
– Remexían a casca 
e as serraduras para 
que secasen.
– Padexaban na 
descarga do camión.

Retirada da cinsa  
do cinseiro do forno,  
“...facíano os rapaces  
(e rapazas) para aprender 
... había que aprender”.

“os chavales e as mulleres cunha 
carretilla levando a casca e a 
serradura á porta do forno”
“o máis duro era cargar 
e descargar o forno” 

Enchemento dos bidóns de cal 
e posterior repartición.

“desmontei o motor do camión 
para limpar peza por peza” 
(Vitoria de Fuentes).

ConCello 
de VIlABoA

o forno de cal Santo Adrán de Cobres

06 condicións de traballo

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

Tito Pequeño González, á idade de 
22 anos, tapando o cal con terrallo no 
cumio do forno de Santo Adrán. 1960.

Queima na caleira, 1960. De esquerda 
á dereita: Benito Moreira, Joventino 
Pequeño González, Paco Novas, 
descoñecido (ao fondo) e Tito Pequeño 
González, con chapeu.



   Mulleres Mulleres e HOMes  HOMes 

seguridade e Hixiene

xOrnada labOral 

salariOs 

relacións labOrais 

Nutrición

O habitual era de luns a sábado 
entre as 8.00 h e as 18.00 h, con 
1.30 h de descanso para comer.

Cobrábase á semana

Horas extras

Número de persoas traballadoras

Elementos de protección persoal

Seguridade social

Maquinaria 

Seguridade 

Tipo de relacións 

Algunhas actividades tiñan seguro: 
encargado, condutor.

“...durante a queima os que 
queimaban traballaban todos os 
días, día e noite, en quendas de 
catro horas. O resto das persoas 
traballaban o horario habitual” .

“4 pesos por día”

“...comida de frío levada da 
casa” e “...auga da fonte”.

”...durante a queima 
iamos buscar casca e 
“serrín”... un día estivemos  
das 9 da mañá ás 2 da 
madrugada até chegar  
a Ponteareas”.

“3 pesos por día, 75 pesetas” 
(0,50€ aproximadamente).

Non hai consenso, traballadores/as  
fixos/as arredor dunha decena, eventuais 
falan de até 20 para algunhas actividades, 
como a descarga.

Algunhas persoas chegaban 
ao traballo despois de 
camiñaren até 5 km.

“...se dobrabas horas cobrabas 
o dobre...”

“...non había guantes ... cando nós estabamos 
cargando os bidóns de cal non eramos capaces 
de lavar a cara nin de comer, porque as manciñas 
estaban comidas e chorreaban sangue... sabías 
o que faciamos? Amarrabámoslle trapos porque 
non había guantes, daquela non había guantes e 
picábanse os dedos dos pés e máis das mans”.
“...levabamos vestido a traballar”.
Na queima “...as condicións de traballo eran moi 
duras, máis que nada pola calor que desprendía 
o forno, a moitas persoas caíalles o cabelo, e ás 
veces había que poñer sacos mollados no mar 
para poder soportalo”.

Vagonetas, guindastre pequeno  
e carretillas usadas na descarga 
da calcaria do barco.

Na recollida do combustible “...viñan os obreiros/as 
sentados/as enriba do “serrín” alá no aire...”

Relacións familiares (irmás, curmás, 
pais-fillos/as, xenro-sogro) e de 
confianza condicionan a contratación.

“...non había seguro porque non llelo 
exixían...” “...non era gañar máis, non 
che facían o seguro porque non ías 
ao médico, porque se ías ao médico 
si que tiñan que plantarche o seguro, 
porque senón apañaba el...”
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Vitoria de Fuentes á idade de  
17 anos, Santo Adrán de Cobres, 
Vilaboa, 1955.

Traballadores/as na caleira 
en 1953. Segunda e terceiro 
pola esquerda, Carmen Solla  
Fernández e José Docampo 
Virulegio, casaron no 1955.



A  s fontes documentais custodiadas nos arquivos, bibliotecas e demais 
institucións culturais informan dos aspectos da vida do forno, complementando 

a memoria da xente que traballou nel ou o coñeceu funcionando. Un exemplo 
é a construción do forno en terreos de dominio público que se fai pensando 
na demanda de cal e na oportunidade de empregar a veciñanza da zona. 
Isto fálanos dun tempo de desemprego e das esperanzas no desenvolvemento 
da urbanización de Vigo e comarca. Os documentos tamén mostran as 
vicisitudes do proxecto e as transferencias que coñeceu a súa titularidade.

16/12/1931

03/07/1932

Proxecto

Proxecto para a construción do forno 
de cal de Santo Adrán. Formado por 
memoria e planos, foi realizado por 
Rafael Picó Cañeque baixo encargo de 
Manuel Casaleiro e Alejandro Cerviño.
Nas consideracións xerais indícase a 
necesidade da instalación deste tipo 
de industria (non hai ningunha na ría 
de Vigo) debido á proximidade de 
centros consumidores como Vigo, 
Redondela, Arcade e O Morrazo.

Os peticionarios do proxecto escollen 
a localización pola proximidade 
ao mar e á estrada, que facilita a 
importación da materia prima e a 
exportación do produto elaborado.
Prevíase a construción dunha explanación 
para a instalación de dous fornos de 
calcinación de cal de 75 toneladas, 
un almacén, unha ofi cina, un peirao 
para carga e descarga de mercadorías 
e un camiño de servizo de unión 
da explanación coa estrada.

Fonte: Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra

Acta de sesión ordinaria

Na acta, un documento de 
catro follas, recóllese o acordo 
de conceder o permiso de uso do 
monte Travesada para industria 
de cal con carácter gratuíto 
pero coas seguintes condicións:
1. que o camiño que se abra 
teña carácter público, así como 
o peirao que se constrúa pero 
soamente para os efectos de 
paso do público, sen mercadorías.
2. que non se impida o acceso dos 
veciños á fonte que está no terreo.
3. que no caso de cesamento da 
industria, o concello recuperará 
os dereitos sobre o terreo.
4. que a corporación vería de 
bo grado que a maioría dos 
obreiros fose de Vilaboa. 

Esta última condición tiña carácter 
voluntario e pode interpretarse 
como un xesto para mellorar, 
mediante o traballo, as difíciles 
condicións de vida da veciñanza. 

Fonte: Arquivo do 
Concello de Vilaboa

CONCELLO CONCELLO 
DE VILABOA

A  
a memoria da xente que traballou nel ou o coñeceu funcionando. Un exemplo 
é a construción do forno en terreos de dominio público que se fai pensando 
na demanda de cal e na oportunidade de empregar a veciñanza da zona. 
Isto fálanos dun tempo de desemprego e das esperanzas no desenvolvemento 

A  
a memoria da xente que traballou nel ou o coñeceu funcionando. Un exemplo 
é a construción do forno en terreos de dominio público que se fai pensando 
na demanda de cal e na oportunidade de empregar a veciñanza da zona. 
Isto fálanos dun tempo de desemprego e das esperanzas no desenvolvemento 
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07 O forno nos papeis

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

21/06/1932

Acta de sesión supletoria

Na acta, documento de catro 
follas, solicítase ao concello o 
permiso para a realización dun 
camiño de acceso aos fornos 
nos terreos do monte Travesada, 
en Santo Adrán de Cobres.

Faise constar que os terreos 
son de dominio público.

Fonte: Arquivo do 
Concello de Vilaboa



09/11/1933

Autorización

Na publicación periódica 
ofi cial, dáse publicidade ao 
documento administrativo 
en que a Dirección Xeral 
de Portos, do Ministerio de 
Obras Públicas, autoriza a 
Manuel Casaleiro e Alejandro 
Cerviño para aproveitaren 
terreos na zona marítimo-
terrestre da ría de Vigo, para 
a instalación duns fornos de 
calcinación, peirao e camiño 
de servizo. O documento 
acompáñase de varias 
prescricións (orzamentos, 
prazos, obrigas, impostos).

Fonte: Gaceta de Madrid, 
núm. 313, de 09/11/1933, 
páx. 956 a 957
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07/01/1940

Anuncio breve de prensa

“SE VENDE o alquila 
horno de cal, en San 
Adrián. Para tratar Manuel 
Casaleiro (Bueu) o Valentín 
Franco, Arco de Quirós. 
Ultramarinos. Vigo”.

Fonte: Hemeroteca 
Faro de Vigo

25/04/1935

14/11/1939

20/09/1936

Asento en Matrícula 
Industrial

Primeiro asento na Matrícula 
Industrial do concello 
de Vilaboa do ano 1937, 
que se corresponde coa 
actividade industrial do ano 
1936. Nel aparece o nome 
do contribuínte “Casaleiro 
Pereira Manuel”, a localidade 
“San Adrián”, a tarifa e a 
actividade “Fábrica de Cal”, 
ademais dos impostos que 
pagar. A explotación do 
forno en mans dos primeiros 
concesionarios só vai 
durar do 1936 ao 1938.

Fonte: Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra

Acta

Acta de recoñecemento 
fi nal das obras de 
construción do forno 
executadas con suxeición 
ao proxecto aprobado, 
base para a concesión.

O documento, dunha 
folla, está asinado en 
representación da Xefatura 
de Obras Públicas de 
Pontevedra, da Dirección 
da Xunta de Obras do 
Porto de Vigo e por 
un dos concesionarios.

Fonte: Archivo General 
del Puerto de Vigo,

Autoridad Portuaria de 
Vigo.  SIG. 3501-18/23

Asento en 
Matrícula Industrial

Na matrícula industrial 
do ano 1940 (referencia 
industrial do ano 1939) non 
consta ningunha actividade 
relacionada co forno, 
porén, no asento deste 
ano aparece “González 
García Francisco” coas 
actividades de “Sierra 
sin fin” e “Construcción 
de buques”, en “S. Adrián”. 
Este titular será o novo 
concesionario do forno 
de cal a partir do ano 1943.

Fonte: Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra

29/01/1933

Acta de sesión ordinaria

Na acta, de catro follas, 
salientamos un parágrafo 
en rogos e preguntas 
en que se agradece aos 
propietarios dos fornos 
en construción de Santo 
Adrán a preferencia na 
contratación de obreiros 
da citada parroquia, 
facilitándolles traballo, 
e rogan que continúen 
“protexendo o obreiro 
veciño, por ser grande a 
crise que se deixa sentir alí”.

Fonte: Arquivo do 
Concello de Vilaboa
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CONCELLO CONCELLO 
DE VILABOA

02/12/1943

22/12/1959

30/11/1961

25/06/1961

1948

24/05/1966

Ofi cio
Documento enviado polo 
enxeñeiro da Xefatura Provincial 
de Obras Públicas de Pontevedra 
ao enxeñeiro director de Obras 
do Porto de Vigo xuntando 
instancia e documentación para 
a solicitude de transferencia 
da concesión de explotación 
do forno de Santo Adrán a 
Francisco González García por 
parte de Alejandro Cerviño e 
Manuel Casaleiro. A solicitude 
recibirá informe favorable o 
6 de decembro de 1943.

Fonte: Archivo General del 
Puerto de Vigo, Autoridad 
Portuaria de Vigo.  SIG. 3501-18/23

Ofi cio
Documento enviado polo 
enxeñeiro xefe da Xefatura de 
Portos en Vigo ao enxeñeiro 
director de Obras do Porto de Vigo, 
comunicándolle a transferencia 
por O.M. (Orde Ministerial) do 10 
de decembro de 1959 a Francisco 
Gómez Olivié da concesión que 
tiveran Alejandro Cerviño e Manuel 
Casaleiro (O.M. do 28 de outubro 
de 1933), e que fora transferida a 
Francisco González García 
(O.M. do 26 de octubre de 1944).

Fonte: Archivo General del 
Puerto de Vigo, Autoridad Portuaria 
de Vigo.  SIG. 3596-03/04

Asento en Matrícula Industrial
Na Matrícula Industrial do Concello de Vilaboa do ano 
1962, actividade do ano 1961, non hai referencia á fábrica 
de cal, porén, consta no asento no 57 desta matrícula 
Francisco González Portela, como “Astillero casco de madera 
construción e reparación”. Este é o novo concesionario dos 
terreos do forno, sen tributar pola actividade de fábrica de cal.

Fonte: Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Artigo de prensa
Artigo publicado en 
El Pueblo Gallego 
no 12366. Fai referencia 
a Vilaboa e enumera 
as súas características 
paisaxísticas e 
industriais, onde se 
refi re a existencia 
dunha caleira, entre 
outras actividades 
económicas, como as 
bateas e os estaleiros.

Fonte: Galiciana: 
biblioteca.galiciana.gal

Asento en Matrícula Industrial
Asento na Matrícula Industrial do Concello de Vilaboa 
do ano 1949, actividade do ano 1948, co nome do
contribuínte “Bello Montero Perfecto”, a localidade “S. Adrián” 
e o nome da actividade “Fca. Cal”, ademais dos impostos 
que pagar. Este contribuínte vai tributar ata o ano 1960, por 
tanto, o forno traballa con continuidade durante 13 anos.

Fonte: Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Nota
Nota en que se comunica que o novo concesionario 
dos terreos do forno de Santo Adrán (por O.M. 
do 28 de febreiro de 1966) é Francisco González 
Portela. Por tanto, os recibos do canon de 
ocupación de superfi cie pasarán ao seu nome.

Fonte: Archivo General del Puerto de Vigo,
Autoridad Portuaria de Vigo. SIG. 3596-03/04
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Anuncio breve 
de prensa: 
“se vende o alquila 
horno de cal”

Novo asento na matrícula 
industrial pola actividade de 
“fábrica de cal”. Contribuínte: 
Perfecto Bello Montero

1931

1932

1933

1935

1936

1939

1940

1944

1948

1959

1961

1966

O Concello de Vilaboa:
propón a contratación 
da veciñanza e salienta a 
recuperación dos dereitos 
sobre o terreo no caso de 
cesamento da industria.

Proxecto de forno de 
calcinación: prevíase 
a construción 
de dous fornos

Primeiros concesionarios 
do terreo: Manuel Casaleiro 
Pereira e Alejandro 
Cerviño Rosales

Recoñecemento 
da construción 
dun dos fornos

Primeiro asento na matrícula 
industrial pola actividade de 
“fábrica de cal”. Contribuínte: 
Manuel Casaleiro Pereira

Déixase de tributar na 
matrícula industrial pola 
actividade de “fábrica de cal”

Novo concesionario 
do terreo: Francisco 
González García

Novo concesionario 
do terreo: Francisco 
Gómez Olivié

Déixase de tributar 
na matrícula industrial 
pola actividade 
de “fábrica de cal”

Novo concesionario 
do terreo: Francisco 
González Portela


