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Estilo
Gótico (na sua orixe) 

Datación
S. XVIII

Parroquia
Cabanas

Lugar
Cabanas

Posición
43º 25’ 06.9’’ N 
008º 09’ 40.9’’ W

Folla IGN
22

Igrexa Parroquial de Santo André de Cabanas
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A igrexa de Santo Andrés de 
Cabanas mantén unha estructura 
arquitectónica irregular, derivada 
das cuatro etapas constructivas 
do edificio.

A capela maior correspóndese 
coa parte máis antiga e está cu-
berta por unha bóveda oxival, 

realizada en pedra e formada por 
nervios que apoian en ménsu-
las; aparece unha cruz en aspa 
e catro cravos, símbolos do mar-
tirio de santo Andrés. Desde a 
capela maior, e a través de dous 

pequenos arcos de medio punto 
situados nos muros setentrional e 
meridional, accédese a dúas pe-
quenas capelas. 

A capela do Sur ou de Rioboo foi 
fundada en 1683 polo arcebispo 
Francisco de Seixas y Losada. 
De estilo renacentista, posúe 
un revestimento de bóveda que 
alberga un espazo no que se 
sitúan dous altares de pedra, 
encaixados nos muros, que 
sosteñen aos seus respectivos 
arcos de medio punto apoiados 
sobre pilares; a capela está re-
forzada por pilares nos ecantos. 
Nesta capela  localízanse restos 
dun altar barroco en madeira 
policromada.

A capela norte foi fundada no ano 
1704;  aparece reforzada con con-
trafortes e no interior cuberta por 
unha bóveda oxival. Unha porta 
dá acceso desde esta capela á 
sancristía.

A nave central foi construída en 
1942; a  súa fábrica é de ladri-
llo, revestido e branqueado, o 
que crea un forte contraste cos 
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restantes corpos do edificio, 
todos eles de cantería. Con cu-
berta a dúas augas e revestimen-
to de tella curva, translócese ao 
interior por medio dunha falsa 
bóveda de caón rebaixada. Aos 
seus pés sitúase un amplo coro, 
ao que se accede a través dunha 
escaleira.

Os elementos decorativos son 
escasos:
• Os nervios das capelas cen-

tral e norte están apoiados 
en ménsulas adornadas con 
dous bandas de triángulos 
que se alternan, embutidos e 
en relevo.

• Os nervios das capelas maior 
e norte presentan gotas, nal-
gúns deles, e unha estrela 
de cinco puntas e un aspa 
de seis follas, rodeada cada 
una por un círculo, sobre as 
ménsulas. Na clave da capela 
maior aparece un círculo ro-
deando unha cruz en aspa 
e catro cravos, símbolos do 
martirio de Santo Andrés.

O altar maior foi tallado por 
Andrés Freire, artista da zona. 
Tamén é o responsable da imaxe 
de Santo Andrés, talla en madeira 
de estilo expresionista.

No lado norte da nave  localízan-
se as seguintes figuras: a doloro-
sa no centro, imaxe de vestir; á 
súa dereita a Inmaculada, tamén 
de vestir; e a súa esquerda San 
Xosé co neno, de pasta de cartón 
policromada.

A torre do campanario é do século 
XVIII, formada por tres corpos se-
parados por cornixas. Os costados 
do terceiro ábrense mediante arcos 
de medio punto que dan lugar aos 
ocos onde se localizan as campás. 
O remate presenta unha cúpula se-
micircular con ornamentación de 
volutas nos seus vértices.

As campás presentan distinta da-
tación, unha de 1842 construída 
por Melchor de Campos en Arcos 
de la Condesa e que presenta a 
seguinte inscrición:

“SOLI DEO ET GLORIA ANO DE 
1842. MARÍA Y JOSE. J.H.S”

A  outra campá é de 1913.


