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Tapa dunha tumba 
altomedieval con 
decoracion floral 
reaproveitada nunha 
ampliación da igrexa no 
século XVI-XVII

Detalle da nave central 
cos muros onde 
podemos apreciar as tres 
épocas principais do 
xacemento: o mundo 
romano co forno no 
centro da nave; as 
tumbas paleocristiás 
escavadas no pavimento 
romano; e as tumbas de 
laxes altomedievais

Proceso de escavacion 
dunhas tumbas

Vista do xacemento coa 
necrópole medieval á 
esquerda e a paleocristiá 
á dereita

Vista xeral do xacemento 
dende o oeste
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A «Igrexa Vella» de Santa Comba de 
Louro é un xacemento arqueolóxico 
singular en Galicia ao documentarse nel 
unha ocupación humana que comeza 
no século IV d.C., durante época roma-
na, para se converter no século V nun 
edificio relixioso que mantén esta fun-
ción até o XVIII, século no que se des-
mantela a vella igrexa para trasladala ao 
lugar que ocupa actualmente, reapro-
veitando a pedra, sobre todo perpiaños 
e enlousado para o novo templo.

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

No século V, coa cristianización do impe-
rio romano, unha pequena igrexa basili-
cal de planta rectangular constrúese 
sobre o complexo tardorromano, reutili-
zando materiais do mesmo; e, entre os sé-
culos VIII e IX, por un incendio ou pola 
necesidade de ampliación do templo, er-
guese unha igrexa altomedieval de cabe-
ceira cruciforme á que adosaselle no 
século XVI unha sancristía e capela late-
ral no seu lado norte.

Estela funeraria 
tardorromana 
reaproveitada na parede 
da cimentación da 
fachada altomedieval

Restos do forno romano

Vista do conxunto  
dende o oeste, coa 
necrópole altomedieval

Cabeceira medieval

Detalle da sancristía 
e a capela lateral do 
século XVI

MODERNO XVIXVIII D.C.

MEDIEVAL VIIIXVI D.C.

PALEOCRISTIÁN VVIII D.C.

ROMANO IVV D.C.

SÉCULO IVXVIII D.C.



O ASENTAMENTO 

TARDORROMANO

SÉCULO IV D.C.

A primeira ocupación humana 
deste lugar iníciase no século IV 
d.C. Durante a escavación 
apareceron un conxunto de 
estruturas murarias, 
industriais e funerarias, así 
como diferentes fragmentos de 
tellas, cerámicas, vidros e 
metais, que vinculaban o 
xacemento ao mundo 
tardorromano.

MODERNO XVIXVIII D.C.

MEDIEVAL VIIIXVI D.C.

PALEOCRISTIÁN VVIII D.C.

ROMANO IVV D.C.

Que é unha estela? 
A estela é unha lápida funeraria 
que se fincaba no lugar de 
enterramento do falecido co seu 
nome e idade gravado na pedra. 
Na parte superior levaba ás veces 
unha lenda D.M.S. (Dis Manibus 
Sacrum) cuxa tradución do latín 
sería «Consagrado aos Deuses 
Manes». Os manes son os espíritos 
dos antepasados mortosFragmento dunha estela tardorromana, reutilizada no muro da fachada da primeira igrexa. Este 

elemento e unha serie de tumbas feitas con tella, exhumadas fóra do seu lugar orixinal, indican a 
existencia dunha necrópole de época romana que estaría situada moi preto do lugar onde vivían. 
O arqueólogo facendo o calco da inscrición

Estela do Museo da 
Cidade «Quiñones de 

León». Vigo

Lenda do fragmento da estela: 
Pecunia Sua Posit Sibi
Agnorum 
XXV

Cos seus cartos a fixo para sí aos 25 anos

Forno industrial 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.
No círculo sombreado, detalle do muro roto polo seu extremo sur como consecuencia das escavacións de tumbas paleocristiás, que continúa baixo os muros da primeira igrexa de planta basilical construída no século V 



A CRISTIANIZACIÓN 

DO LUGAR

SÉCULO V D.C.

MODERNO XVIXVIII D.C.

MEDIEVAL VIIIXVI D.C.

PALEOCRISTIÁN VVIII D.C.

ROMANO IVV D.C.

Teodosio I
Nacido en Hispania no ano 347, Teodosio I foi 
emperador entre os anos 379 e 395 e o último en 
gobernar o mundo romano, tras reunificar a 
parte oriental e occidental no ano 392. Trala súa 
morte as dúas partes do Imperio separáronse 
definitivamente.

Teodosio era cristiano católico, polo que o 27 de 
febreiro do 380 promulga un edicto que 
recoñecía a fe católica practicada polo papa 
Dámaso e o bispo de Alexandría como a única 
verdadeira. O seu obxectivo foi unificar as 
diferentes correntes cristianas do imperio.

No ano 380 d.C, o 
emperador romano 
Teodosio decreta 
como única relixión 
oficial do imperio o 
cristianismo. A nova 
relixión trae como 
consecuencia que 
moitos lugares ou 
hábitats 
tardorromanos 
desaparezan ou sexan 
reutilizados, 
«cristianizando 
lugares pagáns» ou 
simplemente 
evolucionando cara a 
espazos de culto. 

Isto é o que acontece 
en Santa Comba de 
Louro no século V, 
construíndose unha 
pequena igrexa de 
planta rectangular, 
rematada nunha 
sinxela cabeceira 
tamén rectangular 
que pervivirá até o 
século VIII. 

A necrópole 
O máis rechamante e 
visíbel deste período 
son as tumbas 
descubertas no interior 
da nave principal da 
igrexa, de diferentes 
épocas e tipoloxías

Tumbas 
paleocristiás, 
escavadas sobre o 
antigo pavimento 
romano. Séculos 
VI-VII

Colgante de pasta 
vitrea tardoantigo

Reconstrución hipotética 
do colgante 
(as contas trasparentes 
substitúen as azuis rotas)

Tumbas 
tardorromanas 
feitas en ímbrice 
(tella curva). 
Século IV-V



No ano 1730 
desmantélase a 
vella igrexa e 
trasládase ao lugar 
que ocupa 
actualmente, 
reaproveitando a 
pedra, sobre todo 
perpiaños e 
enlousado para o 
novo templo.

Escada

Capela lateral 
co basamento 
dun antigo altar

A igrexa nos séculos XVI-XVIII
A finais do século XVI a igrexa pasa a ser 
parroquial, adosándolle unha sancristía e 
unha capela lateral que conserva o solo 
dun altar e un sartego monolítico fóra do 
seu sitio orixinal. Amplíase a nave 
principal derrubando o muro da fachada 
e construíndo unha nova, pechando a 
necrópole altomedieval. Deste período, 
no extremo suroeste, consérvanse os 
restos dunhas escadas.

MODERNO XVIXVIII D.C.

MEDIEVAL VIIIXVI D.C.

PALEOCRISTIÁN VVIII D.C.

ROMANO IVV D.C.

A IGREXA MEDIEVAL

SÉCULO VIII-XVI D.C.

MODERNO XVIXVIII D.C.

MEDIEVAL VIIIXVI D.C.

PALEOCRISTIÁN VVIII D.C.

ROMANO IVV D.C.

Detalle do ábsida 
rectangular da 
cabeceira 

Recreación da 
necrópole medieval, 
antes de ser pechada 
pola ampliación do 
século XVI

O primeiro edificio relixioso 
pervive até o século VIII ou IX, 
datas en que se ergue unha 
segunda igrexa – como 
consecuencia dun incendio, ou 
por necesidades de ampliar o 
templo- reaproveitando a 
fachada e paredes laterais, e 
construíndo unha nova cabeceira 
cruciforme, con transepto, 
presbiterio e ábsida.

Fibela medieval

Necrópole
Este novo templo ten asociado unha 
necrópole de laxes, no exterior da 
fachada con 26 tumbas, a maioría de 
adultos e algunha infantil, 
construídas con laxes fincadas na 
terra, cubertas con unha ou dúas 
tapas. Este tipo de tumbas teñen 
unha ampla cronoloxía, entre os 
séculos VIII-XII.

Tumba coa impronta 
do cadáver

Tumba 
con tapa 
conservada
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