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A Casanova é do grupo dos lugares máis pequenos da parroquia, de 4 veciños. Do seu Patrimonio
material:
Dentro das construcións de transformación do gran, conserva:
4 eiras, sendo a eira circular de Rúa, a que está completa, un fermoso exemplo de adaptación ó medio, co
seu chan dunha rocha alisada in situ.
Un pequeno muíño de regato
Dous fornos
No tocante a construcións de almacenamento do gran, ten 3 exemplares de vellos cabazos do tipo arco
fisterrán, da variedade soneira rústica e soneira
Con respecto a pequenas construcións de cría e habitación de animais conseva tres lacenas de abellas.
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1. A EIRA do RUA
Nas aforas da Casanova, a carón mesmo do lugar, está esta
construción de transformación do gran, esta xoia que é a
pequena eira circular de Rúa que se nos ofrece á vista tal que
“un anel encantado”.
Os seu chan, nunha perfecta adaptación ó medio no que se
localiza, procede do aproveitamento in situ dun terreo rochoso,
dunha soa laxe natural, aplanada;
O bordo, valado perimetral da eira, é de cachotería, de pouca
altura. E mesmo combina neste peche, un tramo de cachotería,
en plena harmonía con outro tramo a base de chantos de pedra.
43.049248, -9.075912

43.049232, -9.076395
O MUÍÑO DE REGATO
Nas aforas do pequeno lugar da Casanova, como mesmo
“facendo parella” coa eira de Rúa,está tamén esta reliquia,
pequena construción de transformación do gran, O MUÍÑO de
regato.
É unha sinxela arquitectura do pan que conserva aínda as súas
paredes rústicas, de cachotería, e coa cuberta tamén de lousa.
Funcionaba nos meses de suficiente aporte de auga.
No seu interior, conserva o pé do muíño, xa sen moa

O CABAZO DE RÚA,
43.049607, -9.076220
un cabazo novo da variedade SONEIRA que xa ten pés
troncónicos máis longos, máis estlizados e esveltos, apoiados
nunha pronuciada repisa que equilibra un chan en pendiente e a
súa vez faille ganar altura para umha mellor aireación;
Con tornarratos ou capas tamén troncocónicas e delgadas.
A cámara ten aspecto hermético, de doelas de diferentes
tamaños e superpostas, sen apenas facerse desbastes entre as
unhas e as outras para a aireación.
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2. O FORNO da CASA DO AGRO. (43.05173, -9.07874)
O forno da casa do Agro é un dos 70 exemplares de costrucións
de transformación de gran deste tipo, localizados na parroquia.
O forno é unha pequena arquitectura circular abovedada,
complementaria da casa-vivenda,de pedra ou combinando
pedra e ladrillo, e cun diámetro interior que oscila, na maioría
dos casos, entre 0,70 m e 0,90 m. Na parroquia tamén os hai
de máis de 1,00 m de diámetro, chegando ata 1,50 m o máis
grande.
A súa presencia estaba xeneralizada, en casi todasas casas
rurais da parroquia había un forno- nalgúns casos, dousubicados, as máis das veces, na cociña, a carón da lareira.
Este forno da Casa do Agro é dos máis pequenos da parroquia:
de 0,58 m diámetro interior,e 0,76 m de altura.

3.
EIRAS, CABAZOS e LACENAS do
FERREIRO e do CASANOVA.
LACENA de ABELLAS NA CASA DO FERREIRO
A Casanova conserva tres lacenas, hoxe xa inactivas.
(43.04981, -9.07677)
2 vellos cabazos da variedade Soneira Rústica:
O CABAZO do
FERREIRO,
- Teñen os pés
grosos, pouco
desbastados e
aínda de pouca
altura, que xa foron adquirindo a forma troncocónica, e
asentados directamente no chan ou sobre repisas pouco
elevadas; con capas de forma máis ou menos planas e máis ou
menos circulares.
(43.049828, -9.076703)
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O CABAZO DO CASANOVA
(43.04964, -9.07666)
- As cámaras herméticas teñen como base unhas longas trabes,
as pontes, que se apoian nos tornarratos. Sobre elas
dispóñense as ringleiras de doelas, bloques de pedra pouco
labrados, bastante irregulares. E como característica propia e
exclusiva, diferente das outras variedades, moitos cabazos da
variedade soneira carecen a miúdo das pontes penais, as testas
das partes estreitas, esas laxes que van de capa a capa e
sosteñen as paredes.
- Non adoitan levar pinches (pezas triangulares) nas partes
penais ou son moi elementais,
-non teñen remates ornamentais.
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