
010054Forno comunal

606557

4645305

Lugar: Baltar

Parroquia: BALTAR

Concello: Baltar

Denominación: Forno comunal

Etapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante Popular

Descrición:

Construción de planta rectangular, con muros de cachotería e cuberta de tella do país a dúas augas. Na fachada hai 
dúas portas, unha de acceso ao obradoiro e a outra comunica directamente co capallán, espazo onde en verán se 
amasaba, e en inverno se gardaba leña. Estas dúas estancias está separadas por unha parede interior que ten unha 
porta que as comunica. No paramento exterior da zona do forno propiamnete dito, destacan tres macizos 
contrafortes, que soportarían os empuxes das bóvedas de granito do interior, que hoxe son de ladrillo. Ademais, na 
fachada traseira, aprecíase a levación da cuberta, que en orixe sería de granito, e agora é de tella do país a dúas 
augas.

No interior, aínda se conservan íntegros o lar e capela circulares, e o chapelí que semella ser de cemento.

Neste forno comunal, cada veciño levaba o seu feixe de leña. Ao veciño que lle tocaba o luns tiña a "Quenda", 
despois era el quen daba a vez ao resto da veciñanza. Deixou de funcionar como forno fai máis ou menos trinta 
anos. Agora utilízase como almacén do propio concello e está cheo de materiais de construción.

Nomenclator: 3200502

Coord. UTM:

Características Construtivas

Datos de Localización

Plantas: Baixa

Edif.  Anexas: Capallán, espazo para almacenar leña e amasar o pan.

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito e madeira

Mat. Cuberta: Granito e tella

Construtivos:

Decorativos:

Elementos singulare

X:

Y:

Subtipo: Forno

Tipoloxía: Arquitectura Civil

Tipo: Construcións de Transformación

Outros Estilos:

Forno
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Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Proteción:

Proteción

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Polígono:

Parcela:

Titularidade

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Almacén

Tipo: Morfolóxicas

Data:

Descrición: A cuberta de laxes de granito orixinais quedaron 
por baixo da tella, cando se elevou o tellado. No 
interior, a bóveda  de granito de orixe, sustituíuse 
por unha de ladrillo. Nos muros dos lados curtos, 
hai encintado de cemento.

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Alteracións Morfolóxicas

Bens Mobles

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado
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