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A última intervención levada a cabo en Santa Olaia, Bóve-
da (Lugo), dirixida polo arquitecto César Portela, cen-

trouse na consolidación e protección dos restos conservados
na planta superior. Con motivo desta intervención, encárgan-
se unha serie de traballos encamiñados a afondar no coñece-
mento do edificio. Entre eles, cabe destacar o estudo das
pinturas que se conservan nas bóvedas dende o punto de
vista da técnica, da súa caracterización, así como dos proble-
mas de conservación, encargado á restauradora Rosa Benavi-
des (Tomos Conservación Restauración), e as análises das
mostras dos morteiros a José María García de Miguel (Cáte-
dra de Petroloxía e Mineraloxía da ETSI de Minas da UPM).
Por outra banda, encárgaselle ao Lapa–Laboratorio de Patri-
monio, IEGPS-CSIC, o levantamento planimétrico e a análise
estratigráfica de alzados de todo o conxunto.

Os obxectivos fundamentais dos traballos encargados ao
Lapa eran a recuperación da volumetría real do conxunto, de

xeito que permitise a reconstrución 3D da súa arquitectura, e
a recuperación da súa secuencia construtiva. Empregáronse
dúas metodoloxías:

· A topografía de alta definición (HDS), mediante o uso
dunha ferramenta baseada na tecnoloxía do escáner con láser.
Foron necesarios un escáner láser terrestre, unha estación
total topográfica e un GPS para localización global.

· A análise estratigráfica de alzados coa finalizade de
identificar a secuencia construtiva do conxunto.

RESULTADOS DA INTERVENCIÓN

O levantamento planimétrico.- Tomados os datos topográfi-
cos en campo e feita a unión dos escaneados obtívose a
volumetría xeral do conxunto formada por unha nube de
puntos, incluída a igrexa que se sitúa sobre o monumento.
Sobre esta volumetría procedeuse a debuxar os contornos
xerais das estruturas e o despezamento dos materiais. En

Bóveda tiveron que combinarse varios sistemas de levan-
tamento, xa que había zonas en que, polas súas condicións
de humidade e a falta de espazo, non era posible introdu-
cir o escáner ou a estación total. Estas zonas debuxáronse
manualmente e, posteriormente, combináronse os debuxos
coa información obtida mediante topografía.

Coa intención de poder comparar varios sistemas de
rexistro, os custos xerados, os equipamentos necesarios
ou o tempo investido en cada un deles, rexistráronse os
restos do alzado norte da bóveda do piso superior con
tres sistemas: debuxo manual a escala; estación total topo-
gráfica cunha resolución de 10 x 10 cm e escáner láser 3D
cunha resolución de 5 x 5 mm. A Táboa 1, na páxina
seguinte, recolle os resultados destas comparacións.

Canto maior sexa a complexidade da ferramenta em-
pregada menor será o tempo de captura de datos en cam-
po, pero aumenta o tempo de procesamento destes en
gabinete para obter unha representación do obxecto en
liñas 2D ou 3D. A vantaxe é que os resultados obtidos son
máis precisos e o obxecto pódese representar tridimensio-
nalmente, ademais de aumentar a variedade de produtos
que se poden obter. Os beneficios do uso desta ferramen-
ta son: a capacidade de compoñer unha base de datos moi

Debuxos obtidos a partir da malla de puntos topográficos: na parte
superior unha vista do conxunto monumental de Bóveda e a igrexa
do século XVIII disposta sobre este, dende o leste; na parte inferior,
unha perspectiva da arte subterránea do monumento. Debuxos de
Patricia Mañana Borrazás e Anxo Rodríguez Paz.
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completa, precisa e detallada, que pode ser explotada de dife-
rentes formas para obter distintos produtos finais, e que
ademais permite recorrer a ela indefinidamente.

A lectura estratigráfica.- Santa Olaia é un edificio moi com-
plexo na súa evolución construtiva, funcionalidade ou crono-
loxía. Grazas á lectura estratigráfica puidemos identificar as
fases da construción e logo realizar a reconstrución hipotética
dos edificios pertencentes ás tres primeiras fases. Estas inter-
pretacións completaranse nun futuro inmediato cos resulta-
dos doutros traballos encamiñados a botar luz sobre a data-
ción absoluta das fases.

FASE I: O PRIMEIRO EDIFICIO DE SANTA OLAIA

Bóveda sería un edificio semisoterrado dunha soa planta,
composto por un nártice e unha aula absidiada. A este primei-
ro edificio corresponde a estrutura da aula que actualmente se
conserva, de planta cuadrangular, con muros de cachotaría
irregular e cuberta por unha bóveda de canón de medio
punto, composta por arcos faixóns de tixolo e unha plemen-
taría de formigón entre eles.

No seu extremo oeste localízase unha pequena ábsida de
planta rectangular, construída canda a aula, cuberta por unha
bóveda de tixolo de medio canón peraltado.

Dentro da aula localizaríase unha piscina de maiores di-
mensións ca a actual, amortizada parcial ou totalmente duran-
te a fase II. O feito de que o edificio estivese soterrado
posiblemente estea relacionado coa súa primeira funcionali-
dade, a cal tería unha vinculación directa coa auga, xa que,
para a construción desta estrutura, se buscaron os niveis
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Sección leste-oeste do monumento, alzado N e planta da parte soterrada.
Debuxos de Patricia Mañana Borrazás e Anxo Rodríguez Paz.

Táboa 1. Comparación de equipamento, tempo e instrumentos e programas necesarios en distintos métodos de rexistro gráfico.

TRABALLO DE CAMPO TRABALLO DE POST-PROCESO
MÉTODO DE RESULTADOS

REXISTRO Equipo Horas Instrumentos/ Equipo Horas Instrumentos
Programa

Debuxo manual 1 técnico 40 Nivel, chumbada, 1 técnico 8 2 Tableta Debuxo en 2D
a escala cinta métrica dixitalizadora, detalle

AutoCad 2D «pedra a pedra»

Estación total 1 técnico 5 para Estación, trípode 1 técnico 12 Leica Geo Nube de puntos,
topográfica rexistro UE + Office, para debuxo en 3D

9 varredura AutoCad  do volume xeral
e contorna UE

Escáner láser 3D 1 ou 2 2 h Estación, 1 técnico 20 Leica Cyclone, Nube de puntos,
Leica HDS3000 técnicos dende 4 escáner, Leica Cloudworx ortoimaxes,

dependen do posicións trípodes, (plug-in para debuxo en 3D
uso concreto distintas  baterías, PC, AutoCad),   do contorno

Leica Cyclone AutoCad 3D e detalle
«pedra a pedra»
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freáticos (Montenegro 2005: 96-7), canalizando a auga e di-
rixíndoa cara á piscina.

O nártice que antecede á fachada da aula sería desta fase,
non así as columnas nin a bóveda. Tanto este espazo como a
fachada da aula están construídos nun aparello de cantaría de
granito de gran tamaño. Serían coetáneas a esta fase as ventás
linteladas da fachada.

FASE II: A REESTRUTURACIÓN ESPACIAL DO EDIFICIO I. UN

«NOVO» PROGRAMA DECORATIVO

Acométese unha reforma que transformará a configura-
ción espacial da aula e a fachada do nártice. Divídese a aula en
tres naves coa construción de dúas arcadas dispostas en sen-
tido leste-oeste, cada unha con tres arcos de medio punto
realizados en tixolo. Para dispoñer as bases sobre as que
descansarían os elementos sustentadores destas arcadas sería
necesario amortizar a piscina ou diminuír as súas dimensións,
mediante a colocación dun lousado.

Realízase un programa decorativo en que se incluirían o
recebo dos alzados da aula, a disposición dun friso de már-
more corrido, sobre o cal descansaría unha imposta decorati-
va de mármore e sobre esta as pinturas que recobren a bóve-
da da aula e as arcadas. Estes dous últimos elementos aínda se
conservan, así como restos do recebo dos alzados, que nalgún
caso conserva a pegada das placas do friso.

Reformaríase a porta de acceso á aula, cortando a cantaría
da fachada e a cachotaría do alzado leste da aula. A porta está
rematada nun arco de lixeira ferradura construído con tixolo
que descansa sobre cadansúa mocheta de granito e estas so-
bre xambas monolíticas, tamén de granito, tal e como se
conserva na actualidade.

Documéntase, ademais, unha reforma nas partes altas dos
machóns para a construción de dous linteis que apoiarían
sobre grandes columnas o piares. Dubidamos de que estes

NOTA
1 Lapa - Laboratorio de Patrimonio, IEGPS – CSIC).
2 Debuxáronse todos os materiais que compoñían o muro, o alzado

interior, as xambas da fiestra e unha sección do muro.

elementos sustentadores sexan os que actualmente se conser-
van, xa que non existe unha correlación entre as dimensións
que tería o lintel e as das columnas actuais.

FASE III: CARA A UNHA NOVA VOLUMETRÍA

Constrúese unha nova estrutura abovedada sobre o pri-
meiro edificio, da cal unicamente se conservan parte dos
restos do alzado norte do arrinque da bóveda.

A bóveda está realizada con tixolos de entalladura que
poderían estar reutilizados. Todo o intradorso da bóveda se
realizou con estes tixolos, que se dispoñen en fiadas horizon-
tais continuas, alternando entre a fiada inferior e a seguinte a
coincidencia da entalladura, de xeito que ao exterior as enta-
lladuras se dispoñen seguindo unha disposición reticulada.
No oco destas entalladuras introdúcese o morteiro de cal que
recubriría o intradorso da bóveda sobre o que se disporían as
pinturas nunha fase posterior, polo menos as que se conser-
van. A rosca está realizada nunha cachotaría irregular de tama-
ño medio. A bóveda levántase sobre un muro de cachotaría
de pequeno tamaño, actualmente oculto baixo a estrutura de
formigón que protexe a aula.

Á fase IV corresponderían as reformas puntuais realizadas
na época moderna e na V inclúense todas as reformas corres-
pondentes á época contemporánea, dende o ano 1929 ata a
última intervención do arquitecto César Portela.
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Reconstrución hipotética das fases I, II e III. Debuxo de Anxo Rodríguez Paz a partir das interpretacións da lectura estratigráfica.




