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A «Igrexa Vella» de Santa Comba 
de Louro é un xacemento arqueo-
lóxico singular en Galicia ao 
documentarse nel unha ocupa-
ción humana que comeza no 
século IV d.C., durante época 
romana, para se converter no 
século V nun edificio relixioso 
que mantén esta función até o 
XVIII, momento en que se trasla-
da a vella igrexa ao lugar que 
ocupa actualmente.

As escavacións non permitiron 
definir ben a función do primeiro 
asentamento tardorromano, mais, 
posiblemente, tratábase dun 
pequeno complexo de vivendas e 
produción asociada aos restos 
dun forno atopado no centro da 
nave da igrexa.

No século V, coa cristianización 
do imperio romano, unha peque-
na igrexa basilical de planta 
rectangular constrúese sobre o 
complexo tardorromano, reutili-
zando materiais do mesmo; e, 
entre os séculos VIII e IX, por un 
incendio ou pola necesidade de 
ampliación do templo, erguese 
unha igrexa altomedieval de 
cabeceira cruciforme á que 
adosaselle no século XVI unha 
sancristía e capela lateral no seu 
lado norte.

Forno industrial tardorromano (século IV d.C.) de produción local dedicado á produción de vidro ou metais, do que se 
conserva a cámara de combustión e a cámara de cocción. Hoxe atópase tapado para a súa conservación no centro da igrexa

Igrexa de Santa Columba. No s. XVIII 
desmantélase a vella igrexa e trasládase ao 
lugar que ocupa actualmente, 
reaproveitando a pedra, sobre todo 
perpiaños e enlousado para o novo templo

Vista do conxunto  dende o oeste, 
coa necrópole altomedieval


