Igrexa Parroquial de San Martiño do Porto

Estilo

Barroco

Datación
S. XV

Parroquia

San Martiño de Porto

Lugar
Porto

Posición

43º 25’ 22.9’’ N
009º 10’ 30.7’’ W

Folla IGN
22

www.cabanasturismo.es

A Igrexa Parroquial de San Martiño
do Porto presenta un edificio de
planta rectangular, moi alongada, na que se sitúan a nave, o
presbiterio e, por detrás deste, a
sancristía. De nave abovedada,
esta divídese en catro tramos mediante arcos faxóns que apoian
sobre pilares pegados ao muro;
estes pilares únense entre si mediante formeiros máis pequenos

dando lugar a aristas nos laterais
do canón da bóveda. Un arco
triunfal dá entrada ao presbiterio, de bóveda de aresta. Aos pés
da nave aparece un coro alto, ao
que se accede mediante unha
escaleira.
A nave é máis estreita cá sancristía.
No segundo tramo da nave e embutidos na parede, aparecen dous
confesionarios, uno a cada lado.
Ornamentación:
• Catro retablos pequenos de
características neoclásicas,
ocupando os dous últimos
espazos interpilares da nave.
•

Retablo do presbiterio, de
características similares. A
cada lado, e flanqueadas
por pilastras, aparecen dúas
portas que dan acceso á
sancristía.

•

O retablo do terceiro tramo
está dedicado á Virxe das
Dolores, imaxe de vestir; por
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riba unha fornela cunha imaxe
de santo Antonio de Padua co
Neno en brazos, en madeira
policromada; e na parte alta
aparece
un
baixorrelevo
dourado con imaxes bíblicas.
•

No cuarto tramo do lado sur,
aparece unha imaxe da Virxe
co Neno e un baixorrelevo
semellante ao de enfronte.

•

No altar maior -dividido en
dous tramos en horizontalaparece: unha fornela coa
Santa Cruz e un Agnus Dei;
unha fornela con San Martiño,
unha imaxe de vestir, e a
pomba do Espírito Santo;
xunto ás portas da sancristía
aparecen:
•

Á esquerda a imaxe da
Inmaculada, e a dereita a
imaxe do Sagrado Corazón
sobre unha nube, coa
seguinte inscrición:
“VENITE AD ME”

•

A ambos lados do altar
-sobre repisas- as imaxes
de: S. Lázaro, ao norte,
procedente da Capela da
Madalena, e S. Roque, no
lado sur, cunha placa na
que reza:

“TALLERES DE ESCULTURA
E. CARBALLIDO. SANTIAGO”

No exterior, a fachada principal
consta dunha espadana de
dous corpos sobre un frontón
curvilíneo roto que termina, nos
extremos, en dous estípites que
se superpoñen aos pilares que
enmarcan o conxunto da fachada.
A porta da igrexa está enmarcada
por molduras mixtilíneas, e estas
-a súa vez- están enmarcadas
por dous pilares que sostieñen un
frontón semicircular. No centro do
frontón aparece unha imaxe de San
Martiño dacabalo compartindo
capa con un mendigo. Sobre
a imaxe aparece unha ventá, e
sobre ela tres ménsulas de placas
barrocas que parecen soster a
cornixa da espadana.
No muro sur, localízase un balcón
redondo e unha escalinata que dan
acceso ao campanario. As campás
-de distinta datación- son de 1877
e 1903, e ambas presentan unha
cruz e a seguinte descrición:
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“JESUS, JOSE Y MARIA”

