
Gales
Sat apartinand orasului Saliste, situat in continuarea resedintei asezarii, inspre vest, Gales, cu o populatie
de circa 350 de locuitori, a fost atestat documentar la 1383. Este locul de nastere al preotului Ioan Ioanes,
unul dintre marii aparatori ai dreptei credinte in fata incercarilor autoritatilor habsburgice de a-i trece cu
forta pe romani la unitatie. Împodobit cu nimbul mucenicesc, acesta a fost ulterior canonizat devenind Sf.
Preot Marturisitor Ioan din Gales. 

 În satul in care functioneaza singura moara pe apa din judetul Sibiu exista si cateva obiective turistice
interesante. Unul dintre acestea este Muzeul satesc care cuprinde o expozitie pavilionara si alte doua
constructii situate in gradina. În pavilion pot fi admirate atelierele de olar, palarier, pieptanar si
curelar-cojocar, fiind ilustrate totodata si aspecte din obiceiurile traditionale locale. În gradina sunt
expuse o casa salisteana cu interior specific local, precum si o stana din secolul al XIX-lea. 

 Biserica ortodoxa cu hramul " Intrarea in biserica ", datand din jurul anului 1700, reprezinta un alt punct
de interes local. Este o biserica-sala cu planul compus dintr-un turn pe fatada de vest, nava
dreptunghiulara - subimpartita in pronaos si naos - si o absida poligonala, in exterior, mai lata decat nava.
Pictura in fresca a fost executata in secolul al XVIII-lea de un mester necunoscut, iar Pantocratorul din
cupola dateaza din 1810. Se remarca decoratia exterioara formata din frize de arcade pe sub cornisa. Pe
fatada de sud a turnului (care pare sa fi fost ulterior construita) sunt reprezentati in fresca cei trei ierarhi
ai bisericii ortodoxe. 

 Un alt obiectiv turistic il reprezinta Manastirea Foltea, in fapt un schit cu fantana. Ridicat initial din
lemn, in anul 1923, in memoria ostasilor cazuti in primul razboi mondial, schitul a fost reconstruit, din
piatra doi ani mai tarziu, gratie protopopului Porcea. În sat exista si un obiectiv memorial " Troita eroilor
romani ". Monumentul, realizat din piatra si lemn in memoria eroilor romani, a fost dezvelit in 1936. Pe
fatada troitei, alaturi de inscrisul comemorativ " Glorie eterna ", sunt gravate numele a 26 de eroi ai
neamului care s-au jertfit in primul razboi mondial, precum si numele altor 12 morti in cea de-a doua
conflagratie mondiala. 
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