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Estilo
Barroco rural 

Datación
S. XIX

Parroquia
Santa Cruz do Salto

Lugar
Salto

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

Folla IGN
22

Igrexa Parroquial de Santa Cruz do Salto
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A igrexa de Santa Cruz de Salto 
é unha construción de marcado 
carácter popular, con formas moi 
simples. A estructura arquitectó-
nica é de planta rectangular, pre-
sentando arrimado no muro se-
tentrional un corpo cadrado que 
se corresponde coa capela norte. 
Cuberta a dous augas no corpo 
principal, e a tres augas no corpo 
lateral, con revestimento de tella 
curva. O pavimento do edificio é 
de pedras de cantería.

No interior, a nave e o presbite-
rio están delimitados por un arco 
triunfal de medio punto. O pres-
biterio dá acceso á sancristía e á 
capela lateral. 

A capela lateral é moi sinxela cun 
arco de medio punto na entrada. 
Nesta capela aparece un altar 
dun fornelo sostido por anxos. 
Aparecen tamén unha imaxe de 
S. Roque e unha cruz procesio-
nal de madeira policromada que 

apoia nunha base ortogonal na 
que se representan os instrumen-
tos da paixón de Cristo.

No altar maior, o retablo é o máis 
característico dunha ornamen-
tación sobria, con característi-
cas historicistas; está composto 
por seis columnas que sosteñen 
unha cornixa cribada. Aparecen 
varias imaxes de vestir nos seus 
fornelos: un Sagrado Corazón de 

molde á dereita,  ao seu  lado a 
Dolorosa e por debaixo del, unha 
imaxe da Purísima; á esquerda 
aparece a Virxe do Rosario co 
Neno.

O exterior mantén muros revesti-
dos e branqueados, cos recantos 
decorados con pedras de cante-
ría  perfectamente cortadas. No  
eixo vertical central da fachada 
sitúase unha porta rectangular e 
unha pequena ventá. A fachada 
remata nun frontón sen cornixa 
roto -na súa parte alta- por unha 
espadana con dúas campás ter-
minada en pináculos.


