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Estilo
Portada barroca

Datación
S. XVII

Parroquia
Cabanas

Posición
43º 25’ 06.2’’ N 
008º 09’ 38.5’’ W

Folla IGN
22 

O Pazo de Rioboo está localizado 
na parroquia de Cabanas, situado 
nunha das que foi leira do Priorato 
de Caaveiro. Dado en foro a D. 
Francisco Seixas Losada a cambio 
dun timbal de sardiñas ao ano.

De planta rectangular. Feito 
de granito, con perpiaños nos 
recantos e nos marcos dos 
vans. Os muros foron feitos de 
mamposto encalado.

Ten  tres pisos, cada un máis 
baixo có anterior, separados por 
cornixas. Na fachada norte, a 
cornixa que se encarga de separar 
os primeros pisos, está quebrada 

por unha portada barroca. En 
cada fachada conta con catro 
ventás rectangulares por planta.

Con cuberta a catro augas 
de pizarra. Tres das augas 
gardan outros tantos cuartos 
abufardados.

A portada é de arco plano, 
enmarcada por pilastras que 
sustentan unha cornixa sobre a 
que se atopa o escudo de armas 
familiar, con dous ollos de boi, 
uno a cada lado. Dous remates 
cercan os extremos da cornixa. 
Da cornixa do edificio asoman 
dez canles.
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O escudo do arcebispo Francisco 
Seijas y Losada atópase na 
cara norte, na parte superior 
da portada. A súa forma indica 
que forma parte dos escudos 
xurdidos no S. XV; a sua linaxe, 
sen embargo, indica que pertence 
ao S. XVII. Está dividido en catro, 
no cal se representan as alianzas 

segundo o grao de dependencia 
máis inmediato. No primeiro cartel 
ou preeminente, represéntanse 
cinco pombas en sotuer dos 
Seixas; a continuación a rosa e os 
lagartos de Losada; no terceiro a 
torre dos Rioboo; e por último un 
piñeiro dos Piñeiro. O xelmo está 
posto de perfil, a viseira é aberta 
e levantada; pódense ver catro 
pequenas reixas;  con este símbolo 
exprésase o grao de fidalguía.

O muro, construído en pedras de 
pizarra rodea o espazo paciego, 
a excepción da capela que atopa 
no exterior.

O portalón, con lintel, ten unha 
cornixa que remata cunha cruz 
sobre o pedestal no centro e 
remates a cada lado.

O pombal é de planta cadrada, 
construído con mamposto 
encalado. A cuberta a catro augas 
é de pizarra con ímbrices de tella, 
rematado nun bico.

Conta ademais cunha capela, 
unha fonte, un hórreo e un lagar


