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Presentación 

"Galicia. Arquitectura Recente" é unha exposición de propostas arquitectónicas, influencias e formas de construír, vontades e 
esforzos na investigación profesiona l e persoal. Esta mostra trata de profundizar no coñecemento do traballo dos profesionais da 
Arquitectura, con Galicia como marco de referencia. 

Amostra recolle o intento anovador dos Arquitectos ga legos que nos últimos anos se comprometen a indagar noutros camiños e 
outras formas de expresión sobre a Arquitectura en Galicia. 

_ptase polo sustantivo fronte ó adxectivo, o fondo antes cá forma. As referencias históricas e persoais axudan a comprender, a 
completar cunha visión máis ampla, o traballo de cada profesional. 

É un intencionado esfarzo, serio e rigoroso, que quere superar lonxanas contradicións e ofrécese a todos como un prometedor 
presente e un ilusionante futuro de traballo profesional do arquitecto en Galicia. 

J .M. Rey Pichel 
Decano-Presidente do COAG 
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Marqués de Valladares. 27 

José Bar Boa 
M arqués de Val ladares. 27 

Andrés Fdez-Alba lat 
Coca.Cola· A Coruña 
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A Arquitectura en Galicia nas décadas dos anos 60 e 70 

Carlos Ardid Posada. Arquitecto 

A historia da arq uitectura en Ga li cia non difi re sustanc ialmente da historia da arqu itectura do pa ís en xeral, aín da que 

presenta algunhas pecul iar idades: se España padeceu un forte arred ismo no contexto in ternacional , en Galic ia 

acen tú ase polo arred ism o que á súa vez tiña respecto a España. A pr ime ira reflex ión que produce un repaso deste 

tipo é que chegamos sempre tarde, ou case sempre, e isto, se ampl iámo-Io campo cronográf ico é máis ev idente. 

Cando se desenvolve con máis intens idade o Movemento Moderno no mundo, eiqu i a penas hai algo parecido, e o 

que se fai é, chau vini smo aparte, de valor moi relativo; a arqu it ectura rac ional ista en 

Ga li cia desen vólv ese tarde, e a ín da que incorpora algúns elementos novidosos ás 

veces, como a cont inuidade do uso da pedra nas fachadas, non chega en ningún caso 

a cotas destacadas. O r ac io na li s m o permanece ata ben entrada a década dos 

40, na Coruña abandónase antes po lo seu ca rácte r ofi c ia li sta , mentres que no resto de España era un est ilo proscr ito 

pola súa s ignificac ión de modernidade e ideoloxía de esquerda ( en Vi go Castro e Alonso e sobretodo Genaro de la 

Fuente realizan moi boas obras deste tipo) e é a finais dos 40 e principios dos 50 cando se produce unha evo lución 

ca ra est il os pseudoclasicistas. A mediados dos 50, a través da obra de Coderch , Boh igas 

e Sostres en Barcelona e de De la Sota, O iza, Cabrero e Fisac en Madrid, a arqu itectura 

comeza un renacemento de modern idade liberadora dos c li chés histor ic istas. En Galic ia o 

camb io c hega a través dos pr im e iros profes ion ais renovadores com o Pérez Be llas , 

Ferná ndez Al ba lat e Bar Boo, e pola obra ofi c ial de alcance estatal , rea li zada na meirande parte por arqu itectos 

cercanos ó aparello do poder (esto non quere d ic ir q ue necesariamente fosen af ín s 

ideoloxicam ente ó m esmo) e res identes en Madrid. 

Pouco a pouco en Ga licia vai perdendo peso o lastre da impos ic ión es tilística ofici al e 

ábre nse as portas a un Estilo Internacional, da man non só dos xoves ou dos foráneos, 



senón da xente de máis idade que realizan as súas derradeiras obras, como Genaro de la Fuente coa casa de Pi i 

Margall e o edificio Aurora, ámbalas dúas construccións en Vigo. 

A obra of icial resulta pouco signif icativa, pero hai exemplos notables como as 

Un ivers idades Laborais; a de Ourense de Julio Cano Lasso contén unha aproximación 

moi correcta dos plantexamentos que se consideran inherentes á 
Julio Cano Lasso 
Universidade Laboral· Ourense 

arqu itectura atlántica: os volumes puros, o dominio do macizo sobre o van e o emprego de grandes panos macizos 

coma os dos Monasterios composte láns de San Paio ou de San Martiño Pinario; todo isto en perfecto contrapunto 

con grandes panos acr istalados a modo de ga lerías.. Estes temas xa ensaiados con éxito por Cano Lasso nas 

vivendas composteláns de El Vite, depúranse en Ourense cun resultado convincente. A 

Universidade Laboral de A Coruña, obra de Lu ís Laorga e López Zanón, reflexa 

preocupac ións menos loca listas ó empregar unha linguaxe máis acorde co Estilo 

Internacional logrando un resultado notable. A de Vigo, quizais a menos brill ante das 
Julio Cano Lasso 
Universidade Laboral - Ourense 

tres, é obra do arquitecto vigués José A . López Cande ira, que polo seu apego ós postulados da arquitectura 

bruta lista inglesa, realiza unha obra non exenta de habilidade pero serodia e algo desfasada. 

Dentro do capítulo da obra de promoción oficial e como reflexión sobre as diferentes actitudes ante un mesmo 

problema, convén lembra - Io - monumental past iche do Parador Nacional de 

Baiona, onde se derrubou un palacete "neo-sabediós" dentro das murallas orixinais, e 

J. Valverde construíu un castel iño con tódolos compoñentes ó uso, e ninguén dixo 

nada ( tampouco ante o caso similar do Parador de Tui). Mostra doutras opcións, é a 
Zanón - Laorga 
Universidade Laboral A Coruña 

Pousada de S. Teotón io construída na veciña Valen¡;:a do Minho no ano 59 por Joao Andersen, (dentro dun programa 

de Paradores similar ó español) nun entorno histórico e cunha arquitectura moderna e sensible que amosa o factible 

que é adecuarse ó entorno cunha actitude valente . 
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Alejandro de la Sota 
Casa Dominguez - A Caelfa 

Alelandro de la Sota 
Ed.ficio Viven das - Pontevedra 

Andrés Fdez-Albalat 
Edificio Servicios Caixa Galicia 
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Convén lembrar eiqui O maxisterio de Alejandro de la Sota (aínda que nado en Ga licia , non debemos consideralo un 

arqu itecto galego). É unha 

un personaxe querido e 

arqu itectura, na súa propia 

pasaxe ira, De la So ta 

das figuras clave da arquitectura españo la contemporánea, 

I respetado por todos. Cunha inqu ebrantab le fe na 

J arquitectura, alleo a ca lquera movemento ou moda 

depurou positivamente a súa expresión arqui t ectónica 

evolucionando dentro da súa linguaxe sen caer nunca en manierismos resabiados. En Pontevedra, a máis do 

recentemente reformado Pavi ll ón de Deportes, ten un par de obras de gran altura arquitectónica: O ed ific io de 

viven das da rúa Gondomar cunha novidosa reinterpre tac ión da galería como uso máis que como forma, e a magníf ica 

casa Domínguez na Cae ira. 

O primeiro dos renovadores é Agustín Pérez Bellas, que se colexia no ano 51 , pero 

haberá que agarda-Ia chegada de Andrés Fernández A lbalat _ no 56 e de José Bar Boa no 

57 , as figuras máis sobresaíntes, que cunha obra máis ;~~~. agresiva, significarán, un na 

Coruña e o outro en Vigo, o parad igma da modernidade. Agustín P. Be llas é un exemplo de profesional de altura que 

por motivos personais non de u de sí todo o que cabe ría esperar del, adicándose basicamente á pintura e exercendo 

a arqu itectura só como o of ic io capaz de xerar recursos económicos . A súa obra foi mutilada e transformada, mesmo 

destruída en gran número, po lo q ue non se conservan moitas das súas boas obras 

(como é o caso do Sanatorio de Fát ima en Vi go, no que contou ca estím ulo inusual dun 

c liente ilustrado. Hoxe, este sanatorio só conserva parte da fachada e algún dos seus 

acertos organizat ivos ). Andrés Fernández A lba lat na Coruña e José Bar 

Boa en Vi go, ag lutina n arredor de s i as posturas inte lectualmente má is avanzadas e as obras de maior ca lidade nas 

grandes cidades ga legas; cousa que, unida a un pos ic iona mento pol íti co de corte nacional ista, levou ll es o seu 

recoñecemento como figuras punte iras da arquitectura. Non obstante , manteñen posturas d iferentes. A lbalat é un 



atento espectador da arquitectura, organ ic ista no seu mellor momento. Sigue mantendo o carísma, pero a súa 

arquitectura semella algo estancada nas influencias brutalistas. 

o caso de José Bar Boo, Pepe Bar, é diferente. O rasgo fundamental que dom ina a súa producción arquitectón ica é 

a intransixencia, o que algunhas veces é virtude e outras é defecto: virtude en canto á rectitude no criterio, no 

meticuloso do seu proceso constructivo, nos seus microdeta lles e na coherencia do seu discurso, en fin, na 

honradez do seu plantexamento global; defecto, porque Ó extrema-la dirección 

creat iva obriga a illarse non só das influencias externas senón de ca lquera suxerencia 

ou crítica. Autor de escasa obra en número, ten case toda ela unha impronta persoal 

e, en xeral, unha destacable calidade. 

Nembargantes, os grandes transformadores da imaxe das cidades galegas foron os membros dunha xeración que en 

constante goteo chegou a part ir de 1950: Tomás Pérez-Lorente y Francisco Yáñez, Alfonso Ba rreiro, Des iderio Pemas, 

Carlos Meiji de, Manuel Gallego, Javier Suances e Rafae l e Alberto Sa ltar entre outros. Un dato que se Tepite en cas;e 

todos eles é a gran diferencia entre as súas primeiras obras, feitas cunha maior ilusión (os 

apartamentos de la Fox en Vigo de Alberto Sa ltar ou as vivendas en Guitiriz de Carlos 

Meijide l. e a progresiva perda de interese a medida que aumenta o volume de traballo, e o 

esgotamento que produce o feito de enfrontarse a unha clientela, en xeral pouco ilustrada, 

e cunha demanda bás ica de metros cadrados máis que de arquitectura , á que hoxe en día non se lIe outorga carta de 

interese cultural. Na Coruña, e vaia como anécdota, Santiago Rey Pedre ira gaña o 

concurso da Torre fronte a Ramón Vazquez Molezún non por ter unha maior calidade 

arquitectónica, senón porque ó ser arquitecto munic ipal, dominaba as ordenanzas e 

conseguíu un maior volume. Este afán por acadar máis superficie construída e, polo 

tanto, proporcionar un maior benef icio ó promotor foi unha autént ica obses ión nas xeracións de princip ios desta 

José Bar Baó 
Policlinico Cíes - Vigo 

R. Baltar . JA Bartolomé . C. Almuiña 
Almacén Fenosa Santiago 

Carlos Meijide 
Gardería en Monfarte 
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Manuel Gallego Jorreto 
Vivenda en Corrubedo 

E. Pérez Pita · J. Junquera 
Vivenda en Corrubedo 

Manuel Gallego Jorreto 
Vlvenda en Oleiros 
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década ; xa que non lidaban coa arqu itectura , senón coa s mañas para rotura-lo espacio . Esta xeración representa para 

Gal ic ia o que Fernández Alba , Carvajal , Peña Canchegui, Vázquez de Castro e Moneo para a arquitectura nacional. 

De tódolos arquitectos citados o de traxectoria máis brillante é Manuel Gallego, cunha gran significación e influencia. 

A obra de Gallego serve de ponte entre as xeracións de princ ipio e f inal dos 80. De gran sens ibilidade e f inura (de 

clara inf luenc ia sot iana) rea liza unha obra nada extensa pero sí de calidade. Destacan as súas propias v iven das en 

Corrubedo e en Oleiros onde demostrou que o vernacu l ismo ten un posible 

entendemento moderno. Anos máis tarde , preto da súa casa de Corrubedo, E.P. Pita 

e J. Junquera construíron unha pequena casa de vacacións na que se reaf irma o dito. 

o problema do arredismo agudizouse polo reducido censo profesional. Ata o ano 71, 

no que se colexian 10 arquitectos, o ritmo era de 5 ou 6 colexiados por ano o que para un terr itorio tan extenso como 

Galic ia, é realmente pouco, e má is tendo en conta que coincide cos anos do " desarroll ismo " má is desenfreado . 

A falta dunha estructura interna que aglutine e cohesione ós arquitectos 8 J 1 ... ,.o S ( ata 1973 non se crea o COAG ), leva a 

unha atomización das zonas, cun coñecemento entre os profesionais alto, pero cun oebate 

interno practica mente nu lo . A primeira toma de conciencia colectiva respecto ó patrimonio 

arquitectónico galego xurde co anunciado derrube do ed ificio Castromi l de Compostela, obra de ~ ~ • - oc 

: < 

t- . "! 

r :i:J 
R. González Villar, fe ito acaecido fina lmente no 74, que supuxo unha ocasión única para reunir 

á intelectualidade galega arredor dunha obra arquitectónica e, ó mesmo tempo, recupera-la memoria de González Villar. 

A consecuencia de todo isto é, amais da lóxica falta de reflexión, un ha ausencia de 

crítica arquitectónica, tanto interna como pública. Esta falta de crítica é a que 

prop ic iou a " entron izac ión " dalgúns profesionais ÓS que nunca se lIes fixeron nota -los 

seu s desacertos , cando os t iveron , como se isto menoscabase a súa indubidable 

importancia como protagonistas da vangarda arquitectónica nas décadas dos 50 e 60. 



Estes tres aspectos: Maior arredismo, gran volume de traballo e ausencia de crítica conforman as peculiaridades da 

arquitectura en Galicia nestas décadas decis ivas. 

Pouco a pouco van incorporándose César Portela, Pascuala Campos, Xosé M. 

Casa bella, Celestino García Braña, Javier Pena, Luís Saez, Xerardo Estevéz, Gabriel 

Santos, Felipe Peña .. en fin, unha xeración máis nova que aporta un aire renovador 

aínda que algo uniforme: A recorrencia a formas xeométricas simples, volumes rotundos e o emprego dunha 

linguaxe "de escola" convirten esta xeración na precursora do cambio. Hai que subliña-Ia moi meditada obra de 

Celestino García; a facilidade camaleónica para adaptarse ó presente con habi li dade e oficio de Xosé Casabella e o 

estudio de Pascua la Campos e César Portela que máis tarde se desdobraría. Estes 

autores de obra realmente significativa realizan en colabouración un moi bó 

repertorio de arquitectura galega, como o edificio do Concello de Pontecesures, 

que pola súa estratéxica situación, na beira dunha estrada de moito tráfico, foi durante 

moitos anos o paradigma da nova arquitectura. 

Nembargantes o cambio, en canto a aspectos discipl inares, é pouco profundo. Salvo en casos illados, como o edificio 

de vivendas en Pontevedra, obra de Antonio de la Peña e José F. Rodriguez Torres ou o de Gabriel Santos en Vigo, 

non se produce unha verdadeira investigación tipolóxica, e manteranse exemplos 

xa coñecidos e experimentados: o caso do edificio de Pontevedra é signif icativo porque é 

realmente brillante o intento e o resultado final. pero non callará como método. 

A peculiar situac ión soc io-polít ica do país inf luíu profundamente no desenvolvemento 

da arquitectura. A finais dos 60, e primando sobre calquera debate disciplinar, adqu ire protagonismo indiscutible o 

discurso social, cunha máis que inxenua pretensión de educar e, o que é pior, de redimir á propia sociedade cunha f e 

cega nos beneficios que as obras deberían supoñer ó pobo . 

c. Porte la - P. Campos - L. López 
Casa do Concello - Pontecesures 

César Portela 
Casa do Concello - Brión 

F. Peña - 1. Ugalde - F. Corazón -
C. Sane hez 
Cemiterio de Fene 
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A. de la Peña - J.F. Rodríguez Torres 
Edificio de Vivendas en Pontevedra 

César Pone la 
VIvienda en Salcedo 

x. M anuel Casa bella 
Remodelación do Kiosko Alfonso 
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A intelectualidade do país, en xera l, tomou posicións maioritariamente de esquerdas. Dentro deses postulados, o 

socia l como ben colectivo poñíase por enriba doutras consideracións que debían ser 

subordinadas á colect ividade. Aínda que a mediados dos 70, coincidindo co desencanto 

do posfranquismo, abandonouse este posiciona mento en favor do puramente 

arquitectónico . Aparecén neste momento Venturi coa súa "Complexidade e 

Contradicción na Arquitectura" e Rossi coa" Arquitectura da cidade", creándose dúas faccións: Os primeiros, 

irónicos, con Venturi á cabeza. Os outros, os moi rigurosos , co italiano de abandeirado poñendo especial énfase no 

modelo t ipolóxico, no estudio profundo da historia e a xeografía do lugar (o "Iucus" como centro e punto de partida da 

arquitectural. mentres os máis puristas reafirman as súas posicións baixo o apoio 

recibido trala aparición do grupo americano dos" Five". Este abandono da socioloxía 

en favor do arquitectónico s ina lábao Mario Soto: "O argumento da arquitectura e, 

en xeral, de todo o deseño, desprázase agora cara ó que se podería chama-Ia súa esencia 

formal: a coherencia tipolóxica por riba das esixencias funcionais, a adecuación á historia e á xeografía por riba de 

relatos episódicos da socioloxía, a def inición obxectual por riba de todo método de proxecc ión". 

Mentres, en Galicia, aínda en 1979, nas II Xornadas de Arquitectura Galega, César Portela (formalmente adscrito ó 

grupo dos "tendenziosos") presenta unha ponencia titulada" A Ordenación do 

Territorio, Unidades Territoriais que permitan o avance cara ó socialismo", na que se 

procedía á aná li se da situac ión na URSS,China, Cuba e A lxeria, como países ós que 

conviña imitar. Dada a importancia do tema social e o seu cativo avance nesta terra, 

segue parecendo frívolo manterse dentro do meramente profesional sen considerar unhas miras máis amplas. 

En 1976 ten lugar en Galicia un fe i to importantísimo: o I SIAC (Seminario Internacional de Arquitectura 

Contemporánea). Celébrase en Santiago, coa asistencia de numerosos profesionais, d iri xidos por Rossi, Stirling, 



Siza, Aymonio, Gandelsonas, Ungers .. todos eles de actualidade por aquelas datas. Este primeiro SIAC supón un 

gran pulo para o COAG e unha inicial toma de pos ición do grupo que orientará a marcha da recén creada Esco la de 

Arquitectura da Coruña. Trátase dun grupo que se xesta ra no conflicto "Castromil", e que vai copa-las posicións 

decisorias, tanto na Esco la como na inminente Xunta, exercendo un poder nunca explicitado. 

o entusiasmo foi enorme, a participación intensa , e os res ul tados e con secuencias, quizais darían pé a un estudio 

máis miucioso que o deste traballo, pero creo que, de notarse algunha influencia, sería 

xa na seguinte década dos 80 . As reaccións e m ovementos en arqu itectura hoxe son 

mo i rápidos, e xcesivament e veloces po siblemente, pero hai 15 anos tiñan 

outro "tempo". Qu iza is o efecto máis c laro foi a pr im e ira exposic ión" At lánt ica" , 

celebrada en Baiona, na que, entre as outras artes, se Inc luia un cap itulo im portante de arquitectura, representada 

nas obras dunha xeración que participara act ivamente no SIAC . 

Sen embargo, esta xeración vai quedar, agás os que se subiron ó carro oficia li sta, pouco menos que escurec ida ante 

o desembarco das primeiras promoción s da Esco la da Coruña, operación que suporá a 

masificación da profesión en Gal icia sen unha traducción clara na mellora da ca lidade 

arquitectón ica. 

Nos 80 t riunfará a tradición fronte á modernidade: un tipo de cultura fácil, que se 

as imila sen esforzo, que xa non utiliza iconografías novidosas, senón que preferente me nte se apo la en Im axes 

clásicas, ás veces disfrazadas de acenos irónicos pero case sempre empregando recursos "kitchs " pretos ós 

modelos. É dic ir, posturas que imp lican unha linguaxe que se pode as im ilar como c lásica aínda que ula a fa lso en 

case tódo los casos . Pero esa é outra historia. 

Vigo, setembro de 1992 

Javier Pena· Luis Sáez 
Vivenda na Guía - Vigo 

Alfredo Fre ixedo - lago Seara 
Vivendas en A Derrasa - Ourense 
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Arquitectura Recente 





¿Cal é o rumbo da arquitectura galega nestes últimos tempos7 
Os exemplos seleccionados para esta exposición, permiten ter unha visión de conxunto. A miña impresión, en principio, é 
favorable, e quixera non equivocarme ó apreciar en moitos dos exemplos presentados unha tendencia clara cara ó naturalismo, cara 
a unha arquitectura fe ita con sinxela naturalidade e amizade coa Natureza. 
En Galicia, a paisaxe, a luz, a pedra, a humidade do ambiente, así coma os ulidos: o fume da leña, o musgo, a herba fresca .. 
vanche invadindo suavemente, predispoñendo o teu ánimo. 
A rocha, o duro granito, danlle unidade á grande arquitectura galega a través do tempo e dos sucesivos est ilos; e o románico, o 
gótico, o renacent ista, o barroco, o neoclásico ... unif ícanse polo emprego da pedra e a pátina do tempo. Hai outra arqu itectura rura l 
máis humilde de laxes de pedra ou de madeira, fund ida na paisaxe, pero a Natureza sempre está presente. 
Continuidade ó longo do tempo, e penso que a boa arqu itectura de hoxe e de mañá non debe romper ese f ío de cont inuidade 
esencial. Ben é certo que as formas de vida, as técnicas e os materiais cambiaron moito e, como é natura l, a súa influencia non 
pode ser ignorada; pero, por obvio, non é preciso engadir que a arquitectura de hoxe non pode ser repetición daquela do pasado. 
Nembargantes, en toda persoa sens ible esa suave invasión do ánimo que produce Gal icia e a presencia potente da súa 
arquitectura, resoando no noso interior han produci-Io seu efecto. Aínda que de aquí vén o perigo: son influencias sutiles polas que 
un debe deixarse levar suavemente e proceder con naturalidade, evitando o risco dun rexiona lismo apriorístico e forzado que tende 
a rematar en caricatura. 
No extremo oposto existe tamén outro perigo: O das modas. Aínda comprendendo o valor de toda inquedanza por conectar cos 
movementos culturais de actualidade, por renovarse e estar ó día, temos que actuar, penso eu, con prevención contra a seducción 
das modas, camiño superficial e doado, que dá flores efémeras. 
Por iso ten tanto valor esa arquitectura que nace do fondo e feita con naturalidade culta; esa arquitectura sensible á Natureza, na 
que a cultura, a razón e o sentimento chegan ó equi librio. 
Esa arquitectu ra fe ita tamén segundo as leis da economía, no sentido amplo que goberna á Natureza. 
Fagamos tamén arquitectura pensando nos que van vivila; humanizada, segundo a infinidade de matices que ten a vida mesma. 
Fagamos por último arquitectura con intención de permanencia e que avellente nobremente. Goya dicía que o tempo tamén pinta . 
Constrúamos de xeito que tamén o tempo e a Natureza poidan contribu ír a facer arquitectura . 

Julio Cano Lasso 
Arquitecto 

21 





Lugares para o benestar 



Centro para Autistas e Psicóticos adultos 

A concepción xeral do proxecto apóiase nos seguintes parámetros: 
- A aceptación da acusada topografía do terreo, como condicionante de ordenación do conxunto e non ó contrario. 
- A implantación do centro nas cercanías dun núcleo de vivendas tradiciona l, disgregadas e de crecimento e ordenación anárquica. 
- A concepción unitaria do Centro-Residencia, a pesar da necesidade de diferenciación dos distintos elementos do conxunto. 
- A adecuación ó programa de necesidades establecidas pola propiedade, ás interrelacións das funcións diversas do centro e 
incluso, á asim ilación de intervencións desde o exterior, sen entorpece-lo funcionamento do Centro. 

Emprazamento: 

Navas · Nigran 

Arquitecto 

C. Jiménez López 

A. Davila Alonso 

L. Meijide Rico 

Dirección de obra 

C. Jiménez López 

A. DaviJa Alonso 

L. Meijide Rico 

Proxeeto 1989 

Construcción en construcción 

Promotor 

Fundación Menela 

Entidades Colaboradoras 

Xunta de Galicia 

Fundación O.N.C.E. 

Contratista 

Construcciónes Obral 

Fotografía 

L. Alonso-Lambertí 

R. Pereira Alvarez 
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Alzado Sur 

Planta Xeral 

Alzado Norte 

Alzado Este 
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Emprazamento 

Santa Maria de Oia -Pontevedra 

Arquitecto 

J. M . Rosales Noves 

Dirección de obra 

J. M . Rosales Noves 

F.J. Rivas Barros 

Aparellador 

J.A. Areal Benavides 

Proxeclo 1989 

Construcción en construcción 

Promotor 

Como Parroquial Montes Mougas 

Contratista 

Galvaz, S.A. 

PresupOS10 

39.300.000 Pta s. 

Fotografía 

L. Alonso-Lamberti 

R. Pereira Alvarez 

28 

Centro Cultural de Mougas 

Este proxecto é o resultado dun encargo feito pola Comunidade de Montes da Parroquia de Mougas. A parcela na que tiña que 
ubicarse a edificación está situada ó lado do Torreiro -Campo da Festa- no espacio que ocupaban as ruinas da ant iga Casa Rectoral, 
na mitade dunha lade ira da costa atlántica entre Ba iona e A Guarda. A experiencia previa dun pwxecto de ·semellantes 
características axudounos a simpl ifica-lo programa para o edificio que quedou reducido a un espacio de almacén no soto; a 
cafetería, a biblioteca e o salón de usos múltiples en planta baixa; unha sala de reunións e dous despachos en planta primeira e un 
espacio polivalente no faiado. 
A fragmentación do edificio axudounos a integra-la edificación nun entorno de vivendas unifamiliares e pequenas construccións 
auxiliares, ó tempo que nos permitiu organ iza-los espacios valeiros da parce la. Dende o espacio central de cruce dos dous corpos 
pódese acceder a cada un dos tres espacios exteriores nos que quedou dividida a parcela ó tempo que busca ser un espacio de 
trán sito ent re o exterior e cada unha das dependencias da Casa da Cu ltura. A organizac ión dos espacios permite o uso 
independente do bar-cafetería, sendo este o principal lugar de encontro das xentes da parroquia. 
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Planta de conxunto 
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Sección Lonxitud" Inal 

Sección T ransversal 

Sección T ransversal 

Sección T ransversal 
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Emprazamento 

Ponteareas-Pontevedra 

Arquitecto 

J.M . Rosales Noves 

Dirección de obra 

J.M . Rosales Noves 

F. J. Rivas Barros 

Aparellador 

J .A. Areal Senavides 

ProxeclO 1988 

Construcción 1991 

Promotor 

Com o Parroq . Montes de Xinzo 

Contratista 

Hnos. Garcia Carrera 

Presuposto 

58.900.000 Ptas. 

Fotografia 

L. Alonso·lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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Centro Cultural de Xinzo 

o programa prevía dous t ipos de espacios con formas de uso claramente diferenciadas. Dunha parte, uns espacios de uso 
permanente, de carácter social , que son os que supoñen a utilización habitual do edificio ( cafetería, sa la de xogos, gardería, sala de 
xuntas, despachos, biblioteca) . Por outra banda, os espacios de uso restrinxido, xeralmente dedicados ó desenvolvemento das 
actividades culturais (auditorio, sa las de ensa io, sala de exposicións, museo parroquial, ximnasiol. cunha utilización limitada a 
horarios determinados ou días concretos. Todo este programa daba como resultado un considerable volume de ed ificación para 
unha parcela máis ben pequena, dificultando a integración do edificio nun entorno de asentamento disperso. 
Tres carpos preséntanse como volumes independentes, claramente diferenciados, definidos por muros de pedra, conectándose 
entre sí mediante espacios intermedios cerrados por crista l, e atravesados por pontes que resolven as comunicacións entre eles. 
Dos tres carpos, o centra l, que aloxa as escaleiras e os vestíbulos de cada planta, é o eixe que articu la toda a actividade do edificio, 
todo el está acrista lado cara ó Torreiro . Un segundo carpo acolle as dependencias de uso permanente ; dous grandes ocas 
atravésano de Norte a Sur, do balcón á galería, e neles están o bar, a hemeroteca, a biblioteca e a sala de xuntas. Un terceiro carpo, 
máis alongado que os outros dous, acolle os espacios máis característicos do edificio: o auditorio, a sala de ensa io da banda, o 
ximnasio, o museo e a sa la de exposicións. 
Un gran caixón de formigón armado abrazado polo perpiaño é o antagonista da caixa de cristal na fachada sur; dentro del, o 
escenario superpon se ás cabinas de ensa io. 
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Alzado Este 

Alzado Norte 

Alzado Oeste 

Alzado Sur 
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Emprazamento 

Xove - Lugo 

Arquitecto 

F. Casqueiro Barreiro 

Colaboradores 

J.M. Guerrero Vego 

J.M. Reyes González 

Dirección de obra 

F. Casqueiro Barreiro 

Aparellador 

B. González 

Proxecto 1985 

Construcción 1988 

Promotor 

Concello de Xove 

Contratista 

Construcciones Mon, S.L. 

Presuposto 

192.569.408 Ptas. 

Fotografia 

Xurxo Lobato 
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Centro Cívico de Xove 

o Centro Cívico de Xove é o resultado da imbricación enúe dous sistemas: un de espacios constru idos cubertos e outro, de 
espacios construidos descubertos, xerando un espacio públ ico de relación social. 
O conxunto formano as prazas, a Casa Consistorial , o Centro Cu ltura l, a piscina cuberta e mailo polideportivo. 
As prazas son o eixe do proxecto; preséntanse coma unha evolución dos claustros pechados e privados, a espacios de vida común 
nos que a comunidade desenvolve as súas act ividades. 
A Casa Consistorial, edificio en forma de torre cadrada é o elemento en torno ó que se articulan os espacios abertos. Consta de 
tres niveis principais con entreplanta cada un deles. Dúas das súas fachadas cerranse con muros de bloques de formigón, mentres 
no ángulo oposto o edificio ábrese á praza. 
O Centro Cu ltura l é un edificio rectangular alongado no que se inserta a entrada principa l, dividíndose dende a entrada en dous, un 
para cada función: Sala de Actos e Biblioteca. O edificio cérrase á rúa e ábrese á praza con grandes crista leiras. 
O po lideport ivo ten como antecedente o frontón vasco, con algunhas modificacións por cuest ións de programa, fanse 
transparentes os dous lados para que este espacio non se convirta nun fondo de saco da praza. Os pilares evolucionan co edif icio, 
os esveltos pilares do anteproxecto convírtense en machóns de mamposteria que comprimen o espacio cara ó interior do sa lón 
cuberto. 
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Casa Consistorial 

Planta Primeira 

Sobreplanta Primeira 

Sobreplanta segunda 

alzado Suroeste 

sección 

alzado Noreste 
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Emprazamento 

A Coruña 

Arquitecto 

M. Gallego Jorreto 

Dirección de obra 

M. Gallego J orreto 

Aparellador 

E. González Amores 

Proxecto 1982-1987 

Construcción 1990-1991 

Contratista 

C.Y.R. I NEORSA 

Presuposto 

12.000.000 Ptas. 

FotograHa 

Juan Rodriguez 
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Museo de Arte Sacro da Colexiata de Santa María 

A construcción do pequeno museo da Colexiata xurde como a necesidad e de crear un lugar digno e seguro para garda-Ias xoias 
(cofre de seguridade) e con posibilidade de ser visitado. As súas dimensións obrigan a unha proximidade nos detalles e a unha 
escala de certa intimidade, que se compl ica coa busqueda da unidade e continuidade espacial do recinto. 
A dificultade para ubicar a escaleira, suxire a transformación do propio museo en escaleira. Matízanse as diferencias funcionais 
(acceso, antesa la e o propio museo) e espaciais no que se vai configurando. 
A escaleira-museo vai adquirindo diferentes tratamentos a través da luz, pavementos, paramentos, cor e detal les de varanda para 
potenciar estas ideas. 
Na fachada resalta este carácter unitario. Uti lizase como elemento de concordancia ca que lIe rodea, a mesma idea do proceso 
constructivo de fachada, é dicir, elementos acristalados, recercados, de xambas pétreas, que á súa vez enmarcan elementos cegos 
brancos. 
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Alzado entorno 

Planta situación 
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Sección Lonxitudinal 
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Emprazamento 

Povoa de Trives- Ourense 

Arquitecto 

G. Bertolez Cué 

J. Ferrandiz Gabriel 

Colaboradores 

B. Mestre Mari 

Dirección de obra 

G. Bertolez Cué 

Apare llador 

P. Villarino Diéguez 

Proxecto 1982 

Construcción 1989 

Promotor 

Concello de Povoa de Trives 

Contratista 

Construcciones Oominguez 

Fotografía 

Guillermo Bertolez 
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Pavillón Polideportivo 

o encargo consistíu en acomodar un pavillón polideportivo nunha estructura metálica de pórticos a dúas augas, que fora adquirida 
previamente polo concello de Povoa de Trives. 
O traballo pretendeu el imina-la torpeza plástica da estructura mediante un pequeno engadido con accesos e se rvicios, que 
exteriormente configurou para a vila unha fachada de 65m. plana e sinxela, sobre a que flota a cuberta. Resposta puramente 
arquitectónica e abstracta, pois descompuxérase un volume nunha composición de planos.' 
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Sección muro Noreste 
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Emprazamento 

Porriño 

Arquitectos 

J. Irisarri Castro 

J. Rivas Barros 

J.A. Gonzalez Gonzalez 

Colaboradora 

G. ~iñera Manso 

Dirección de obra 

J. Irisarri Castro 

J. Rivas Barros 

J.A. Gonzalez Gonzáñlez 

G. Piñera Manso 

Proxecto 1990 

Construcción 1992 

Contratista 

COLFI 

Presuposto 

18.000.000 Pta • . 

Fotografía 

L. Alonso·Lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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Ximnasio 

o proxecto consiste na adecuación da planta baixa dun futuro edificio de vivendas, a un programa no que a complexidade e 
extensión facían obrigatoria a solución de espacios transformables e pol ifuncionais. 
O pequeno do contedor suxería tamén non dividilo aínda máis, e optar por definir ámbitos nun espacio continuo. 
A súa vez, a nu la suxerencia do contedor f ixo que tóda las actividades se volcasen na súa relación cos demais, creando un espacio 
fluido GOS percorridos, en certa maneira alleo ó contedor. 
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Emprazamento 

Barreiros - Lugo 

Arquitecto 

E. Herraez Fernández 

Colaboradores 

J. Sancosmed Lage 

Dirección de obra 

E. Herráez Fernandez 

Aparellador 

F. Pérez Rodriguez 

Proxecto 1990 

Construcción 1992 

Promotor 

Conselleria de Sanidade 

Contratista 

Feyju Galicia , S.L. 

Presuposto 

35.900.000 P1as. 

Fotografía 

lo Alonso-Lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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Centro de Saúde 

o carácter urbano do solar ande asenta a edificación, o muro de mampostería que o delimita na súa pa rte posterior, a pendente da 
rúa á que dá fronte e a escasa superficie do mesmo, fixo concebi-Ia edif icación como un elemento compacto. Tomando como 
límites edificatorios os lindes do solar en tres de seus lados, libé rase o maior espacio posible no outro. Deste xeito conséguese 
formali za-lo acceso ó edificio mediante un porche que permite unha adecuada transición exterior-interior. 
O formigón e o aplacado de gran ito, son os materiais básicos que formalizan un volu me simple, adaptándose á climatoloxía dunha 
zona costeira e facilitando a súa conservación. 
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Emprazamento 

Vilamarin- Ourense 

Arquitecto 

J. Irisarri Castro 

Colaboradora 

G. Piñera Manso 

Dirección de obra 

J . Irisarri Castro 

G. Piñera Manso 

Proxecto 1989 

Construcción 1991 

Promotor 

Consellería de Sanidade 

Contratista 

D. Ferreiro 

Presuposto 

24.000.000 Ptas. 

Fotografia 

L Alonso-Lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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Centro de Saúde 

Xa estamos. No medio do bosque. 
Hai que definir e apropiarse un territorio. 
Como si estivesemos alí de sempre, pero estando agora . 
Pouco a pouco, de xeito discontinuo, pero sen perde-Io f ío. 
Con muros de pedra claro. 
A idea. 
Forma e máis estructura con ela, intentase. E van aparecendo, o muro e o plano, a luz e a sombra. 
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Lugares para o traballo 



Emprazamento 

Montorte de Lemos· Lugo 

Arquitecto 

J.M. Aparicio Alonso 

Dirección de obra 

J. M . Aparicio Alonso 

Aparellador 

s. Pelaez 

Proxecto 1984 

Construcción 1988 

Promotor 

Confed. Hidrográf ica del Norte 

Contratista 

Cubiertas y M.Z.O.V. 

Presuposto 

24.500.000 Ptas. 

Fotografia 

Xurxo Lobato 
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Almacén e oficinas da Confederación Hidrográfica do Norte 

Este diminuto edificio estructúrase en tres plantas con tres funcións diferenciadas: unha planta baixa destinada a garaxe para catro 
vehículos, a planta primeira organizada cun programa mínimo de catro despachos e a superior que acolle a viven da do garda con 
dous cuartos. 
O edific io é un único volume con cuberta a dúas augas e unha Ciuxía aberta na súa fachada principal poi a que se ascende á 
escaleira de acceso. A rotunda forma do edif icio xunto o predominio das masas sobre os ocos, enlázao directamente coa s 
construccións tradicionais da Terra de Lemos. 
Os materiais de construcción tómanse da tradición popular: muros de laxes de pizarra, madeira de castiñeiro (procedente dunha 
derruba próxima) e granito, allternados con outros materiais modernos, propios de tecnoloxías avanzadas: aceiro laminado con 
estructura vista, cobre na cuberta, etc. 
_ autor, gústalle pensar que este edificio forma parte dunha familia de construccións emparentadas coa vivenda rural tradicional e 
con antecesores ilustres na Vila Shellman de Asplund ou na casa de O Carballo de Manolo Gallego. 
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Alzado Este 

Sección Transversal 

Alzado Oeste 
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Em prazamemo 

A Coruña 

Arquitecto 

A. Perea Ortega 

Colaboradores 

C. González ! Arquitecto 

L. Mariscal! Arquitecto 

M . Hernandez ! Arquitecto 

Dirección de obra 

A. Perea Ortega 

M . Hernández 

Aparellador 

J. Hernanz 

R. Medin 

Proxecto 1990 

Construcción 1992 

Promotor 

Red Electrica de España 

Contratista 

HUARTE y CIA 

PresuposiO 

330.280.000 P1as. 

Fotografía 

J . Azurmendi 

66 

Edificio de oficinas Red Eléctrica 

Formalmente a solución proxectada xustifícase polo caracter institucional do ed ific io. Neste sentido enténdese a disposición 
" atípica" do volume na parcela e respecto ó entorno urbano. Un edificio aillado non só formalmente senón funcionalmente. A 
corporeidad e da proposta foi asumida entendendo que así se opta polo caracter da arquitectura condensada e inequivoca da 
tradición do noroeste do país. 
A nosa proposta, ó eludi-Ios conceptos da frontalidade acentúa o caracter "escultural" do proxecto. É dicir: a necesidad e de rodea
lo edificio para a sua total percepción e comprensión. Ningunha fachada ten sentido por sí soa, todas prolónganse na seguinte e 
reciben da anterior materiais, ritmos, volumes, etc .. segundo un sistema pretendida mente encadeado e contínuo. 
Só os vestíbu los de desembarco de escaleiras e ascensores const ituen o elemento formal discontínuo. Convertense nun volume 
de vidro que nace do interior do edificio e connotan a existencia do patio acristalado e a organización interna do mesmo. O edificio 
resulta formalmente "cerrado". Predomina, evidentemente, o macizo sobre o oco e este deséñase como cortes lonxitudinais ou 
verticais das superficies opacas. Só o espacio sobre o acceso é claramente aberto. Un grande mirador ou muro-cortina dobla na 
cara sur, a fachada básica. Aquí o muro opaco interrompese en todo o alto e ancho desta cara para deixar ve-la estructura vertical e 
horizontal. Un cerramento de vidro entendido entre mirador e muro-cort ina dobla a superficie desta fachada. 
Outros elementos como a antena de comunicacións, os balcóns, o corpo voado de ordenadores e sala de control, ou a marquesiña 
sobre a entrada propóñense como anécdotas forma is que matizan o carácter aúlico do proxecto . 
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Emprazamento 

el Manuel Núñez- Vigo 

Arquitecto 

A. Penela Fernandez 

Dirección de obra 

A. Penela Fernandez 

Aparellador 

M . Cuquejo Gonzalez 

J. Fernandez Comesaña 

Proxecto 1987 

Construcción 1990-1991 

Contratista 

Por administración 

Fotografia 

Manuel G. Vicente 
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Edificio de oficinas en Manuel Nuñez 

Un solar residual de 4,5x24 mt., final de mazá e cunha medianeira de nove plantas. Trátase de remata-la mazá sen da-la sensación 
de elemento engadido ó edificio colindante. O solar cede parte da súa superficie (na escaleira e ascensor) a rúa para gañar altura. O 
vóo na súa superf icie é equivalente ó uniforme dun metro, pero ca meza en cero e acada a súa maior dimensión no centro. 
Unha sucesión de planos escalonados aumenta a profundidade. O cerramento de chapa despégase dos muros. O proxecto foi 
alterado pala propiedad e nas dúas últimas plantas que no deseño orixinal non voaban. 
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Emprazamento 

lñas m- Oleiros - A Coruña 

Arquitecto 

J. Vizcaíno Montí 

F. Casqueiro Barreiro 

P. Tome Ferreiro 

Dirección de obra 

J. Vizcaino Monti 

F. Casqueiro Barreiro 

P. Tome Ferreiro 

Aparellador 

M . Alvela López 

Proxecto 1989 

Construcción 1990 

Promotor 

CORMOSA 

Contratista 

Construcciones Fontenla 

Presuposto 

47 .300.000 Ptas. 

Fotografía 

Fernando Casqueiro 
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Nave para exposición e taller de reparación de vehículos industriais 

o traballo industrial é unha virtude civil. 
Un contenedor de producción industrial é un templo ó traballo colectivo. 
Só a arquitectura produce o confort e a dignidade que lIe son propias ó templo. 
Dúas funcións distintas: expoñer e reparar vehículos industriais. 
Dous corpos distintos para unha unidade de producción. 
1.- Exposición- Extraversión. De fronte a estrada N-VI. A percepción do edificio dende o tráfico rodado forza á simplificación. Os 
argumentos de arquitectura son: a forma, a proporción e a construcción. 
2.- Reparación- Introversión. En segundo plano ocupando a parte central da parcela. 
A luz natural inunda homoxeneamente o espacio interior. 
A orde e a dimensión da estructura de dente de serra sobre o fondo brillante, reflectante, do aceiro galvanizado dos paneis de 
cerramento, provocan sensación de levedade e lixeireza que equilibra o rotundo volume construido. 
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Planta Conxunto 

Alzado Sur 

de Exposición Planta Nave 

Alzado Norte 
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Emprazamemo 

Sada . A Coruña 

Arquitecto 

C. Garcia Braña 

G. de Pedro Quijano 

Dirección de obra 

C. Garcia Braña 

G. de Pedro Quijano 

Proxecto 1989 

Construcción 1990 

Promotor 

Consellería Ordenación do 
Territorio 

Fotografía 

Juan Rodriguez 
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Rehabilitación de nave para redes 

o obxecto do proxecto consistía en cerrar parcialmente unha nave de estructura metálica constru ída hai uns vintecinco anos. 
A primeira preocupación dos autores da obra foi conseguir unha solución construct iva que, ademais de asegura-la protección do 
vento e a chuvia para faci li ta-lo traba llo da reparación das redes, obstaculizara o menos posible o disfrute da paisaxe dende todo o 
seu entorno urbano marítimo. 
Para resolve-Ia estructura do cerre, así como para en lazar visual e "xeométricamente" coa existente, utilizouse ·un módulo de 1.5 
m. que, desprazado medio módu lo (0,75m.) dos planos límites da nave existente, permitía ordena-lo conxunto ó tempo que 
facilitaba a construcción establecendo unha clara separación entre a estructura dos pilares e a do cerramento. 
A fin de resolver adecuadamente o basamento dos pilares así como o novo sanea'mento, elevouse o n-ivel do pavemento, o que 
posibil ita resaltar levemente o perfil da nave. 
A agresividade do medio e o estudio da cor do entorno levou á utilizaciÓn do aceiro "corten" para a estructura do cerramento e o 
cobre para a cuberta. 
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As vivendas 



Emprazamemo 

Canido· Vigo 

Arquitecto 

C. Jiménez López 

A. Davila Alonso 

L. Meijide Rico 

J. Cordeiro Rodríguez 

Dirección de obra 

C. Jiménez López 

A. Davila Alonso 

L. M eijide Rico 

J. Cordeiro Rodríguez 

Aparellador 

M . Pérez Martínez 

Proxecto 1990 

Construcción 1991 

Promotor 

M .C. Alvarez Novoa 

Contratista 

Ordinsa 

Presuposto 

15.000.000 Ptas. 

Fotografía 

L. Alonso·Lamberti 

R. Perei ra Alvarez 
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Vivenda unifamiliar en Canido 

Dúas li ñas de retranqueos a lindeiros e a franxa de protección de costas definiron a forma singular da planta , en absoluto gratuíta. A 
forma triangu lar est ivo desde ese momento sempre presente no proxecto. 
A casa ábrese cara ó mar e "péchase" cara á estrada, mediante unha fachada con poucos e singulares ocas. (Como o triiangular 
que ilumina o chan da rampa). 
A forma triangular rómpese na cuberta, que remata nunha curva enriba do vacío da entrada. 
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Alzado á praia 

Alzado á rúa 

Planta de cuberta 

Prim!!ira Planta 

Planta Baixa 
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c.mprazar1ento 

Vilaboa . Pontevedra 

Arquitecto 

c. García Braña 

Proxecto 1984 

Construcción 1985-1986 

Contratista 

FROMISA 

Fotografia 

L. Alonso·lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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Casa de Samuel 

No proxecto partiuse da construcción existente, apenas unhas ruinas, dun valor a considerar e, de ser posible, potenciar. 
Edif icacións como esta abundan na zona, teñen un papel importante na configuración do territorio e poden seguir sendo útiles 
como vive·nda se son adecuadamente reutilizadas. 
Esta foi a pretensión coa que se abordou este traballo: conservar unha edificación sen valor arquitectón ico singular pero moi 
representativa deste tipo de construccións e adapta la ás novas necesidades habitacionais plantexadas co que se pretende dar 
resposta a dúas cuest ións básicas que non teñen que resultar contra postas, aínda cando a primeira vista poidera parece lo: 
conserva-lo que de valor t emos e, ó mesmo tempo, conf igurar uns espac ios pa ra vivenda que respondan ÓS que hoxe 
consideramos requisitos básicos dunha casa destas características. 
Rexeitouse todo mimetismo coa edificación exi stente co uso de materiais e solucións espaciais que poideran levar a confusión 
entre o que había e o que se propón. 
Respetamos e valoramos o que xa é, tentamos poñelo en valor, pero o que se engade non pode camuflarse co que xa era. Polo 
tanto, outros espacios e outros materiais. Na disposición e na esca la está a continu idade ca que nos atopamos. Nos materiais e no 
espacio, o contraste. 
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Planta cubertas 

Primeira Planta 

Planta Baixa 

Alzado 
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Emprazamento 

San Vicente- O Grove 

Arquitecto 

F. Blanco Guerra 

Dirección de obra 

F. Bl anco Gu erra 

Aparellador 

J . Besada 

ProxeC10 1988 

Construcción 1991 

Promotor 

J. Gónzález Escalante 

Contratista 

Consto José Gonzá lez Otero 

Fotografia 

Xu rxo Lobato 
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Viven da unifamiliar. A Barcela. San Vicente do Grove 

É unha edificación para vivenda unifami liar construída nunha parcela co terreo en forte desn ivel Sur-Norte. Accédese a ela polo 
camiño á praia de Barcela. 
A casa está situada na parte superior da parcela, desde onde se domina visua lmente o fondo da ría de Vilagarcía ó Noreste e o mar 
aberto ó Norte; no Sur a estrada á praia do Carreiro e a área da igrexa parroquial de San Vicente do Grove. É unha zona fortemente 
batida por ventos dominantes do Noreste, de aí que a casa adoptase forma cilíndrica, co fin de protexe-Io patio Sur ó que se abren 
as súas dependencias. A construcción é polo tanto un muro circu lar de 10 metros de rad io do que penden os espacios habitables 
en forma de tres segmentos circulares que se esca lonan conformando un patio. 
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Emprazamento 

Toralla - Vigo 

Arquitecto 

L. López de la Osa González 

Dirección de obra 

L. López de la Osa González 

Aparelladores 

E. Alonso Baspino 

A. Carballo Couñago 

ProxeClo 1987 

Construcción 1989 

Promotor 

1. Rodríguez- Granjean 

Contratista 

Gabino Costas 

Fotografía 

L. Alonso-Lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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Casa Grandjean 

Dúas condicionantes tivéronse fundamentalmente en conta á hora de deseña-Ia solución da vivenda. 
- Por un lado, a topografía da parcela e as vistas en cada punto da mesma. 
- Por outro, o programa da vivenda dentro dos limites de superf icie impostos pola propiedade. 
A part ir destes puntos xu rde a solución. O acceso debía realizarse pola cota máis baixa, atravesa-Io edificio e dispoñer -por razóns 
de vistas- a zona de estar e establecer relación coa parte máis alta . 
Tamén se situa un acceso que é o principal e no futuro o máis frecuente, a través do camiño, aínda que este será exclusivamente 
peatona l. 
No programa que se desenvolveu, situouse na planta primeira a zona de día: comedor, cociña, salón, vestíbulo e aseo; na planta 
baixa tres dormitorios cos se us correspodentes cuartos de baño e en semisoto, dormitorio e cuarto de baño de servicio; 
independente da vivienda, garaxe, leñeira e cuarto de instalacións. 
A forma en planta do ed ificio é consecuencia da parcela e das limitacións cos retranqueos a respetar. 
Volumétricamente isto acúsase mediante o xiro de dous para lelepípedos no eixe central que define a escaleira de caracol, o que da 
lugar a unha fachada curva que facilita as vistas dende a planta primeira e que corresponde ó salón. 
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Emprazamento 

Puebla de Trives- Ourense 

Arquitecto 

G. Bertolez Cué 

J. Ferrandiz 

B. Mestre Mari 

Colaboradores 

A. Martínez Durán 

Dirección de obra 

G. Bertolez Cué 

Aparellador 

J.R. Telles Caneda 

Proxecto 1985 

Construcción 1987 

Promotor 

lo Cereijido 

J. Rodriguez 

Contratista 

J.T. Construcción Promotores 

Presuposte 

10.000.000 P1as. 

Fotografia 

Gu illermo Bertolez 
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Tres viven das unifamiliares en fileira 

Estas tres vivendas son a resposta a unha solución imposible. 
Solar irregular, orientado en ladeira ó norte, base sen resquicios de gran ito, aproveitamentos máximos e presupostos mínimos. 
Utilizase o muro de carga co convecemento da súa capacidad e eterna para configurar espacios modernos. A solución en abano, 
como sempre, reduce circulacións. 
O sol, tan importante en cotas altas e frías, e o coñecemento de solucións para ladeiras norte de Ibiza, Toledo, etc. , axudan a 
entende-Io resultado. 
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Emprazamento 

El Calva rio- Vigo 

Arquitecto 

M . de Labra Morán 

E. Urdiales de Santiago 

Feo. J. Pena Fernández 

Dirección de obra 

M . de Labra Morán 

E. Urdiales de Santiago 

Aparellador 

R. Docampo Fernández 

J. Buceta Amoedo 

ProxeClo 1985 

Construcción 1991 

Promotor 

IPPV - COTOP 

Contratista 

Construcciones Pernas, S.A. 

Presuposto 

178.000.000 Ptas. 

Fotografía 

L. Alonso-Lamberti 

R. Poroira Alvaro. 
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50 Viven das Sociais 

o proxecto plantéxase de forma que unhas vivendas de limitadas dimensións sexan espacialmente o máis luminosas e abertas 
posible. de aí a súa configuración arredor dun gran oco central que fai de corredor para o acceso das vivendas. cunha proporción 
ampla. cómoda e chea de luz. Conseguiuse tamén unha gran variedade de vivendas. 
Exteriormente. o edif icio está composto dun basamento (planta baixal. pilastras (plantas intermedias) e cornixa (nas dúas últimas 
plantas) ben diferenciadas entre sí. 
As fachadas teñen un gran movemento e mesmo podería falarse dunha desorde equilibrada. 

o ~.~i~ 

I¡II " " -1 11 i I i 
, I I u, 11 

. l ' JI: 
, •• " I . • 

-~-



105 



Planta Baixa 

Plantas Tipo 

Sección 

106 

I 
,.J 

I 
. .J 

Alzado Oeste 

Alzado Sur 

'" 

0000 O O DO 

I 
. .J 

B DFFFfffil D B 
O 1d1Jé! EmliIII§I3I3 O 



107 



Emprazamento 

A Coruña 

Arquitecto 

F.J. Vidal Pérez 

Dirección de obra 

F.J. Vidal Pérez 

Aparellador 

A- Fraga Taracido 

ProxeClo 1990 

Construcción 1992 

Promotor 

IGVS- COTOP 

Contratista 

Construcciones San José 

Presuposto 

576.941 .000 Ptas. 

Fotografia 

L. Alonso-Lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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122 Viven das de Protección Oficial en labañou 

Propónse unha ordenación completamente nova, prescindindo dos aliñamentos establecidos no Plan. 
A parcela quedará entre dúas vías anchas, importantes dentro do esquema de sistemas xerais da cidade e a súa forma non está 
re lacionada cunha tipoloxía edif icatoria. Ten esa forma como podía ter outra ca lquera. 
O entorno non ofrece tampouco ningunha solución e a integración non pode facerse aplicando solucións de cont inuidade do trazado 
existente. 
O mar e o horizonte están enfronte. 
Tamén os fortes ventas. 
A densidade do Plan é altísima: 163 vivendas/hectárea distribuídas en torres, o que leva necesariamente a solución s en altura, ó 
non poder sobrepasa-la ocupación en planta. 
Un bloque linea l percorre a parcela dun extremo a outro, con altura de cornisa constante. A fachada determina con f irmeza dúas 
rondas futuras e define un espacio interior abrigado dos ventos e orientado a mediodía, ande se erguen tres torres. Un único 
acceso rodado baixo unha alameda, penetra no seu interior. 
O bloque defínese con dez módulos de dúas vivendas por escaleira de 9,5 x 10,5 mts. cada vivenda e altu ras variables para se 
adaptar á topografía. 
Ó norte, o mar, as vistas e os ventoso Ocas rasgados, horizonta lidade, forza. _ sur, o espacio interior. Ocas cad radas, ga lerías, 
formas máis domésticas. 
As referencias son demasiado claras: o horizonte, ocas rasgados, torres asomando, faros, cubertas, alas .. non paga a pena insistir 
nelas. 
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As Institucións 



Emprazamento 

Santiago de Compostela 

Arquitecto 

A. Reboredo Santos 

Dirección de obra 

A. Reboredo Santos 

J. Alvarez 

Apare llador 

M . Brümbeck 

C. Boudin 

ProxeelO 1988 

Construcción 1989 

Promotor 

Parlamento de Galicia 

Contratista 

Cubiertas y MZOV S.A. 

Presuposto 

110.000 Ptas. m' 

Fotografia 

Andrés Reboredo 
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Parlamento de Galicia 

A antiga Facultade de Veterinaria da Universidade de Santiago de Compostela comezou a construirse no 1903 segundo o proxecto 
de Antonio Bermejo y Arteaga. A súa morte sustitúeo Arturo Calvo na dirección das obras, rematándose no 1913 con cambios 
importantes na fachada principa l. No ano 1925 cédese ó Ministerio da Guerra, que o ocupou ata 1987. Durante este tempo foi 
sometido a tan duro trato que estivo a punto de perder unha das súas torres. 
A intervención supoñía dúas actitudes distintas: unha guiaba a obra nova do salón de sesións, flotando enriba do patio central ; a 
outra, que orientaba a reparación do vello ed ificio, enmascarando os engadidos, vaciados, apeos e sustitucións, conciliando así dúas 
arquitecturas necesariamente distintas. 
A peza de arquitectura nova, salón de sesións, engárzase entre as alas principais do edificio, partindo en dous un único patio, 
empregando outra linguaxe, separada do solo e das antigas fachadas do patio, coma outra arqu itectura que é, no centro da 
existente. 
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Sección Lonxitudinal 

Sección Transv.ersal 
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117 



Emprazamento 

A Gudiña . Ourense 

Arquitecto 

A. Freixedo Alemparte 

Dirección de obra 

A. Freixedo Alemparte 

Aparellador 

F.J. Martínez Riestra 

Proxecto 1991 

Construcción 1992 

Promotor 

Consellería de Sanidade 

Contratista 

TUCONSA 

Presuposto 

10.500.000 Ptas. 

Fotografía 

L. Alonso- Lamberti 

R. Pereira Alvarez 

118 

Post o de Socorro da Cruz Vermella 

É un ha edificación cunha superf icie úti l de 110m' e cunha lectura de certa provisional idade como un apéndice dependente da 
estrada. Dada a súa ubicación , tívose presente a importancia do clima, moi extremo. Por iso a comunicación interior solucionouse 
mediante unha ga lería que actúa como cortaventos e fac ilita a re lación interior dos dist intos espacios, evitando o enfriamento 
brusco dos loca is. 
Cara ó sur ábrese un pequeno soportal que da sombra no verán e posibili ta un acceso directo dende o exterior nesa época do ano 
potenciando o carácter lúdico da estancia do persoal que atende o posto en momentos de descanso. 
Preto do acceso sitúase o botiquín e zona de escoita accesible desde a estancia principa l. 
Os dormitorios distribuense ó final do percorrido para darlle un carácter de marxinalidade respecto da zona de estar diurna. Esta 
zona se subdivide en dúas partes, o que posibilita que unha delas se uti lice como despacho o que ámbalas dúas se unan nunha soa 
estancia. 
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Emprazamemo 

A Coruña 

Arquitecto 

J. A. Corrales Gutierrez 

Dirección de obra 

J.A. Corrales Gut ierrez 

Proxecto 1983 

Construcción 1985 

Promotor 

Consellería de Educ. e Cultura 

Contratista 

Dragados y Construcciones 

Presuposto 

273 .886.559 Ptas. 

Fotografia 

L. Alonso·Lamberti 

R. Pereira Alvarez 

122 

Escola de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos 

o terreo cunha pendente notable cara ó mar estará separado do mesmo polo futuro paseo marítimo. Propónse un 
edificio lineal paralelo á rúa Nova, composto esencia lmente dunha fronte que dá ó mar con tres pisos e unha cruxía 
que asoma á rúa Nova, cun amplo vestíbulo acristalado. 
No centro do conxunto sitúase o Salón de Actos con zonas laterais de dobre altura e unha praza de acceso enriba 
da súa parte central. 
Entre a plataforma situada diante do edificio, cara ó mar, e o paseo marítimo, proxéctase, ben un noiro vexetal 
cunha planta tapizante ou un muro de formigón armado ou muro de contención segundo as zonas. Na cota máis 
baixa sitúase a maior parte dos talleres cunha iluminación cenita l, vistas ó mar e portas de acceso de materiais. 
No nivel medio da rúa Nova atópase a ampla ga lería lineal con dobre altura acristalada a mediodía. 
A cruxía que dá ó mar contén as aulas, biblioteca, cafetería e a administración, se abre no centro mediante unha 
ampla crista leira, facéndose o edif icio transparente nese punto. 
Os aseos de cada planta colocánse exentos en dúas torretas cilíndricas para non quitar elastic idade ás 
distribucións. 
Ambientación local marítima, branco, azulexos en tiras azul marino e elementos verdes. 
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Emprazamento 

Ou rense 

Arquitecto 

J. Rguez de la Cruz 

Dirección de obra 

J . Rguez de la Cruz 

Aparellador 

E. Pato Rodriguez 

R. de Sas Espiñeira 

ProxeclO 1982 

Construcción 1989 

Promotor 

Diputación Provincial 

Concello de Ourense 

Contratista 

Huarte y Cia . S.A. 

Presuposto 

723.300.000 Ptas. 

Fotografia 

L. Alonso-Lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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Colexio Universitario de Ourense 

o entorno urbaníst ico é un claro exemplo do urbanismo hixienista (disposición de bloques, separación e orientación dos mesmos, 
zonas de arbo lado de protección). O edif icio sitúase parale lo ós bloques existentes mantendo a súa mesma orientación e 
separación, creando vías e zonas arboladas igua is ás existentes .. 
A intención de que o edificio sexa a expresión dun programa nunha época leva á utilización do muro cortina e á estructura de aceiro 
"corten " vista. 
O conxunto das fachadas remátase cun armazón exterior a base de reixas e lamas, que solucionan así os problemas técnicos e de 
iluminación. 
No interior fan se destacar, ademais das pantallas portantes de formigón visto, os espacios creados como sit ios de encontro, 
arredor do núcleo centra l de circulacións verticais. Evítanse os corredores, convertendo estes en espacios amplos, nos que poi dan 
ter lugar reunións, onde os estudiantes discutan o traba llo do profesor cos seu s compañeiros. 
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Emprazamento: 

Vigo 

ArqUItecto 

A. Penela Fernández 

DlreCClón de obra 

A. Penela fernández 

Proxecto 1989 

Construcción 1991 

Promotor 

No se sabe 

Contratista 

Construc. J. Malvar, S.A. 

PreSUpo5to 

429.700.000 Ptas. 

Fotografia 

Manuel G. Vicente 
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Facultade de Económicas e Empresariais 

.. Dous ed ificios e unha ponte. Nun dos ed ificios as naves de formación (as au las) noutro a dirección e os formadores; entre 
ámbolos dous, a sala de lectura, o vestíbulo polivalente (exposición s, accesos, ... ) e a cafetería, espacios de re lación, interrelación e 
paso. 
Un só nivel de circulación ou rúa maior, amplo e sempre con luz natural, sendo a natureza respetada no posible, dende o que se 
accede a tódalas partes e se percíbe a vida interna do edificio ". 
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Emptazamlento 

Santa Comba- A Coruña 

Arquitecto 

A. Noguerol del Rio 

Colaboradores 

P. Diez Vázquez 

Dirección de obra 

F. Corrochano Casares 

Proyecto 1989 

Construcción 1991 

Promotor 

Consellería de Educación 

Contratista 

La Barca, S.A. 

Fotografía 

Carlos Quintans 
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Aulario en Santa Comba 

A rúa é o peirao. O edif icio é coma un barco. A través del, como polos barcos abarloados a outros barcos, chegase a outro ed ificio. 
A biblioteca xurde comó un volume autónomo, podendo usarse desde dentro ou desde fóra. 
A rampa que percorre o edificio interiormente ten a súa pendente contraria á da rúa. 
Unhas escaleiras comun ican os seus descansos coa planta alta, permitíndolle a un a posibi lidade de varia-lo traxecto. 
A planta comprímese cara Ó centro, e expónsase no sentido no que puidese crecer. 
O pórt ico que leva ó outro ed ificio é á vez cerramento do patio e base visual do volume. 
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Planta 8aixa 

Sección Transversal 
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Emprazamento 

Elviña· A Coruña 

Arquitecto 

J. Rguez-Losada Allende 

Dirección de obra 

J . Rguez-Losada Allende 

R. Freire Pérez 

Proxecto 1983 

Construcción 1984 

Promotor 

Consellería Educación 

Contratista 

Constructora San José, S.A. 

Presuposto 

11S.211 .584 Ptas. 

Fotografía 

L. Alonso· Lamberti 

R. Pereira Alvarez 

138 

Centro Escolar en Elviña 

A Arquitectura está fortemente determinada pola situación do solar na cidade e as característ icas da propia parcela; a súa forma 
irregular, as súas reducidas dimensións e o gran desnivel existente. 
De acordo con todo esto e tendo presente a diferenciación clara entre a zona dedicada a E.X.8. e a de Prescolar, articu louse o 
proxecto intentando realizar uns ed if icios que ó mesmo tempo de ser compactos (tíñanse que desenvolver en altu ra po las 
condicións do solar). por outro lado resolvían o problema de circu lacións e espacios con destinos non especificados, dunha maneira 
máis idónea á prescrita polas Normas da Consellería de Educación. Estas novas normas van encamiñadas a resolve-Ios temas 
acústicos e de protección contra incendios. Esta solución consegue amais un ha re lación superf icie/alumno que pode considerarse 
moi aceptable. 
O desenvolvemento interior dos ed ificios corresponde a unha idea de máxima flexibi lidade sen que a solución proposta delimite, en 
canto a espacio que se crea, unha rixidez excesiva. 
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Emprazamento 

A Coruña 

Arquitecto 

J. Fernández Madrid 

Dirección de obra 

R. Freire 

Proxecto 1987 

Construcción 1989 

Promotor 

Consellería de Educación 

Contratista 

Ocisa 

Fotografia 

Xurxo Lobato 
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Ampliación Centro E.X.B. Labaca 

Óptase por un edificio neutro cunha xeometría sinxela e tersa que non estableza antagonismo e sirva de pano de fondo ó edificio 
orixinal. 
O novo edificio retranquéase e esténdese a todo o ancho da parcela. Cérrase deste xeito a mazá e créase un segundo corpo de 
menores dimensións que, situado na mesma alineación do edificio histórico, harmoniza con el en escala e proporcións. 
Do conxunto de volumes planos destaca un elemento cilíndrico -circulacións verticais- que vertebra os novos corpos e se vencella 
formalmente coa torre modernista. 
Todo o edificio afástase do terreo por unha planta diáfana. O escaso espacio libre non se ve reducido pola nova construcción que, 
poi a contra, conforma unha área de xogos escolares a cuberto da chuvia. 
O acceso realízase desde a devandita planta. A continuación distribúense as aulas e tutorías, reservando a última planta para o 
ximnasio e vestiarios . Aprovéitase a esgrevia orografía da parcela para ter unha saída directa mediante unha pasarela en trabe de 
celosía, cara á pista polideportiva aberta situada na cota máis alta do terreo. 
A vontade de restar importancia ó novo volume, materialízase na exclusión da cor (só se utilizan o branco, o gris e o negro) na 
fábrica e na carpintería exterior e na superposición dunha celosía que ó cubrir ocos e machóns reduza o seu protagonismo formal. 
Como contrapunto, o edificio orixina l reservouse ó emprego da cor en consoancia coa súa preponderancia formal e conceptual. 
As circulacións resólvense con dúas coxias: un corredor orientado cara á fachada principal, en tanto que as aulas abrense ó patio de 
mazá, menos ruidoso e máis soleado. 
O espacio máis interesante concéntrase na derradeira planta. Aprovéitase todo o ancho do edificio para o ximnasio que se cobre 
con cerchas metálicas a unha soa auga e co cordón superior de directriz curva e visera e tirante quebrado para libera-lo espacio 
destinado ós grandes ventanais que, acristalados con metacrilato, difunden unha luz opalina a todo o espacio. 
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Emprazamento 

Parada do Sil - Ourense 

Arquitecto 

A. Freixedo Alemparte 

Colaboradores 

M . Carreiro. Arquitecto 

M . Seoane. Arquitecto 

Y. Barriocana l. Historiadora 

Dirección de obra 

A. Freixedo Alemparte 

Aparellador 

J. Hipólito Lorenzo 

ProxectD 1987 

ConstrucCión 1991 

Promotor 

Conselleria de Cultura 

Contratista 

NEOR, S.A. 

Presuposto 

19.100.000 P1as. 

Fotografía 

J uan Rodriguez 
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Restauración do Mosteiro de Santa Cristina 

Proxecto de restauración de igrexa e mosteiro románico do século XII con importantes intervenc ións posteriores como a 
reconstrucción do claustro no século XVIII, do que se conservan unicamente dúas alas. As edif icacións encontrábanse nun estado 
de destrucción moi avanzado, polo que se fixo precisa a reconstrucción de partes importantes da fábrica e da cuberta. 
A intervención valora o entendemento do edificio e a súa histor ia, modificando os elementos distorsionadores e recreando a lectura 
do espacio en toda a súa altura. 
A formación de circulacións a modo de pasarela proporciona ó edif icio un carácter máis acorde co seu novo uso. 
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Estado primitivo 

Estado reformado. Ano 1990 
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Emprazamemo 

Soutomaior - Pontevedra 

Arquitecto 

C. Portela Fernández-Jardón 

Dirección de obra 

J .E. Pérez-Ardá Criado 

Proxecto 1984 

Promotor 

Diputación Provincial de 
Pontevedra 

Contratista 

Construcciones San José 

FOlografia 

L. Alonso-Lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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Rehabilitación do Castelo de Soutomaior 

Os aspectos máis destacados dende o punto de vista conceptual poderían resumirse en: 
- Mantemento da concordancia entre forma e contido en todo o conxunto do Castelo. 
- Redefinición individual izada da torre e o palacio recuperando ata as últimas consecuencias as beiras forma is e funcionais de 
ámbolos dous elementos, sen menoscabo nin ruptura do valor do conxunto. 
- Reorgan ización de todo o complexo e confuso aparello de comunicacións vertica is e horizontais. 
- Recuperación ó máximo da imaxe e capacidade interior do pa lacio. 
- Reforzamento do caracter de molde oco que impón valor ás tres dimensión s espaciais na torre. 
Todo iso compaxinando os valores funcionais e formais históricos e os presentes. 
Os aspectos máis destacados da in tervenc ión dende o pu nto de vi sta construct ivo poder ían res umirse en: 
- Consolidación dos elementos estructura is verticais e de cerramento. 
- Renovación dos entramados estructurais horizonta is de forxados, andares e cubertas. 
- Reposición da carpintería exterior e interior do Castelo e da torre. 
- Dotación ó Caste lo de insta lacións san itar ias, rede de subministro de auga, saneamento, enerxía eléctrica e instalación de 
iluminación, megafonía, telefonía e sistema de protección de incendios. 
Todo iso compaxinando valores históricos con solucións constructivas actuais e redes e sistemas adecuados ós novos usos. 
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Emprazamento 

San Estebo- Ourense 

Arquitecto 

J. Suances Pereiro 

M . Vecoña Pérez 

A. Freixedo Alemparte 

Dirección de obra 

J. Suances Pereiro 

M. Vecoña Pérez 

A. Freixedo Alemparte 

Aparellador 

C. Jorreto Veiga 

F.J. Martinez Riestra 

ProxeClo 1987 

Construcción: 1989 

Promotor 

Consellería de Cultura 

Contratista 

Cubiertas y MZOU, S.A. 

PreSUpO!HO 

230.000.000 Ptas. 

FOlografia 

Juan Rodriguez 
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Restauracion do Mosteiro de San Estebo de Ribas do Sil 

o conxunto monacal de San Estebo de Ribas de Sil const itúe, en moitos aspectos , un paradigma magnífico do mosteiro 
benedictino. O elemento máis destacable desta construcción complexa, pero sabiamente articulada, é o espléndido conxunto 
formado polos tres claustros. 
A intervención levada a cabo na fábr ica benedicti na comporta un intenso e meticu loso traballo de recomposición, reparac ión e 
restaurac ión das zonas deterioradas, as í como un proceso simultáneo de adecuación e adaptación ós novos requerimentos 
func ionais que se propoñen. 
No conxunto da intervención rehabilitadora destaca o trata mento concedido á restituc ión de dous elementos desaparecidos: a 
tota lidade da gaJería norte do claustro grande, da que tan só se conservan as bases das columnas, e a cuberta de ámbito cadrado 
en torno ó que se art iculan os tres claustros. A convicción da importancia sign ificativa de ámbolos dous elementos leva a 
presenta los como signo de contemporaneidade da intervención. 
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Emprazamento 

Chantada - Lugo 

Arquitecto 

M. Gallego Jorreto 

Colaboradores 

A. González Serrano 

Dirección de obra 

M. Gallego Jorreto 

Apare llador 

E. González Amores 

ProxeClo 1987 

Construcción 1990 

Contratista 

Entrecanales 

Presuposto 

50.000.000 Ptas. 

Fotografía 

Xurxo Lobato 

Juan Rodríguez 
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Casa da Cultura 

A valoración do grao de conservación ou de actuación nun edificio coma o que nos ocupa é complexa. Esixe unha reflexión que 
remata no plano do proxecto. 
Debe estab.lecerse: 
- A conservación do volume (creando outro análogo). 
- A restauración integral dos paramentos verticais de fachada. 
- A conservación con reposicións de ba lcóns e corredores, e os elementos horizontais-teitos soportais. 
O espacio xerado pola cuberta, que xurde pola formalizac ión constructiva dunha preexistente, ofrece dificultades, xa que a actual 
presenta abaneos e desplomes, lóxicos do seu propio proceso e sistema constructivo. 
A cuberta organízase atendendo ás dúas fachadas fundameta is e valorando a conservación dos grandes faldóns e a cumieira de 
taxa horizontal como elementos importantes da súa configuración. 
O conxunto, moi cerrado pola escaseza de vans, ábrese necesariamente na cuberta acusando a rótu la (lucernarios) que, por outra 
parte, servirán para ilumina-la Biblioteca (baixo cuberta) e a escaleira principal no oco de acceso. 
Estes ocos plantéxanse buscando con corda-las dúas tramas existentes no proxecto, a de cuberta e a da planta baixa, ou a dos 
elementos sólidos que organizan o espacio aceptando como elemento fundamental os muros da primitiva casa que vai alberga-lo 
salón de actos e a Biblioteca, estancias que van mandar e xera-Ia trama e a orde do conxunto. 
A cuberta independizase da orde que xera a súa propia trama marcada polas fachadas. 
A incorporación ó proxecto da colaboración do enxeñeiro A. González Serrano permite afinar estes criterios. A fachada conservada, 
restáurase e trátase coma un lenzo que se adh ire a unha trabe posterior e pendúrase. O proxecto móvese no límite dunha 
restauración e rehabilitación. Canto ó edificio en sí non o aconsella, pero a súa importancia no contexto urbano impono. 
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Emprazamento 

San Clodio, Leiro- Ourense 

Arquitecto 

F. Blanco Guerra 

Dirección de obra 

F. Blanco Guerra 

Aparellador 

J. Hipolito Rodriguez 

ProxeClo 1990 

Construcción en construción 

Promotor 

Javier Alen 

Contratista 

Gumersindo Novoa 

Fotografía 

lo Alonso-Lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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Bodega Viña Mein no Ribeiro 

o proxecto plantexa dúas intervencións distintas pero complementarias. A primeira sería a consolidación do vello ou prexistente 
que se transformará en vivenda e almacéns; e a segunda sería a ampliación do edificado cara á obtención de espacio de uso 
agrícola. A devandita ampliación consiste nunha torre de pedra -na que a parede xa existe- con dobre alto. Esta torre ten forma 
cúbico-rómbica e irá coberta por unha estructura cupular de madeira encolada co acabado exterior en lámina de cobre. A media 
altura (+ 1,20) ten unha circu lación perimetra l igualmente en madeira. Esta torre conecta a vella edificación coa nova apoiándose no 
gran penedo. A nova edificación é unha nave de 11 xll metros que se articula coa torre no baixo (-3,20) e dá paso á terceira peza da 
ampliación, a planta do almacén, que se sitúa bordeando o camiño sur no nivel máis baixo do conxunto, cota -5,70 metros. Desta 
maneira constitúese unha U arredor do patio orixinal da casa que dende a súa cota de proxecto (-1,50) domina as diversas func ións 
do conxunto. Manténse a porta orixinal que será o ingreso principal ó patio. 
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Emplazamiento 

A Coruña 

Arquitecto 

A . Noguerol del Rio 

Colaboradores 

P. Diez Vázquez 

Dirección de obra 

R. Freire Pérez 

Ployecto 1990 

Construcción 1992 

Contratista 

Ramirez, S.A. 

Fotografía 

Carlos Quintans 
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Clube Universitario 

Engadir un pequeno corpo de entrada e outro maior na última planta. 
Agrandar, abrir, cegar, variar ocos e ventás. 
Modifica-la distribución interior e a posición das esca leiras. 
Cambiar escaleiras, varandas, pavimentos, falsos teitos, instalacións, barra de bar, carpinterías .. 
Ó final, o ed ificio semella o mesmo. 

-. 
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o espacio público 



Ernpralalncnto 

Ourense 

Arquitecto 

X.M. Casabella López 

Colaboradores 

Luis Borrajo 

Acisclo Manzano 

Dirección de obra 

X. C. Casa bella López 

Proxecto 1985-1986 

Construcción 1989 

Promotor 

Dirección Xeral do Patrimonio 

Contrat ista 

Construc. Emilio Suarez 

Presuposto 

50.000.000 Ptas. 

Fotografía 

Xurxo Lobato 

174 

Remodelación do entorno das Burgas 

No proxecto de ordenación do espacio e da un idade do conxunto das Burgas, a tapia que separa esta praza do xardín do colexio das 
Rel ixiosas adquire un papel importante como elemento un ificador que regulariza xeometricamente, cerra e dá orde ó espacio. 
Das tres Burgas que compoñen o conxunto na do medio, a máis oculta e descoñecida das tres, é onde se realizou a intervención 
máis notable.Destaca o conxunto formado polo muro de cantería do que xurde unha cascada de auga quente, o estanque e o 
elemento escultórico. 
A Burga de arriba ten unha intervención máis arqueolóxica na que se pode apreciar o seu estado primitivo. O pavemento de 
cantería unifica o conxunto e enlazao co entorno urbano inmediato. 
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Emprazamemo 

Santiago de Compostela 

Arquitecto 

X.L. Pérez Franco 

Dirección de obra 

X.L. Pérez Franco 

Aparellador 

J. Fernandez Ferreiro 

Proxecto 1990 

Construcción 1992 

Promotor 

Concello de Santiago 

Contratista 

P.A.M . Concello Santiago 

Fotografía 

L. Alonso-Lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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Acondicionamento das Ribeiras do Sarela 

o Carme de Abaixo é un antigo rueiro situado no borde Noroeste da cidade de Santiago. Accédese dende a cidade pola rúa 
Cruceiro do Galo a través da ca lzada do Carme de Abaixo que descende con forte pendente ata a ponte sobre o río Sarela e a 
Igrexa. 
As beiras do Sarela no entorno da ponte e a igrexa carecen na actualidade de calquera tipo de urba nización. _ terse reducido a canle 
do río por sucesivos recheos e obras do alcantarillado, ésta resu lta insuficiente, polo que se produciron recentemente inundacións 
que degradaron aínda máis a deficiente urbanización. 
A pro posta que se presenta consiste en materializar un camiño de borde que unirá o final da rúa Entre Ga leras coa vel la ponte sobre 
o Sarela. Este camiño peatonal discorre arrimado ó muro de cerre da chamada " Finca de Reboredo " e estará lixeiramente elevado 
sobre a rasa nte por medio dun muro de contención en mampostería de 50 cm. de altura. 
No entorno da igrexa, o proxecto define un novo at rio pavementado con lousas regu lares de pedra e rematado cun banco de pedra, 
que actúa ademáis de muro de contención de terras que eleva a rasante do terreo nese punto, co obxecto de evita-las inundacións. 
Por últ imo, a unión deste espacio coa canle do río, resólvese construíndo un pequeno peirao executado en pedra e elevado 
lixeiramente sobre o conxunto. Este peirao, permite o acceso a pe á nova ponte sobre o río Sarela que se proxecta en estructura 
metálica. Así mesmo procederase Ó dragado e limpeza do río nese tramo e á recuperación dunha antiga fonte existente na base da 
antiga ponte de pedra. 
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Emprazamento 

A Pontenova - Lugo 

Arquitecto 

J. M . Alonso Montero 

Dirección de obra 

J. M . Alonso Montero 

Aparellador 

J.M . Castro Ramos 

Proxecto 1985-1990 

Construcción 1991 

Promotor 

Conselleria de Educación e Cultura 

Dirección Xeral del Patrimonio 

Contratista 

RESCONSA 

Presupos¡O 

36.800.000 P1as. 

Fotografía 

J.M. Alonso Montero 
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Remodelación do entorno dos tornos de A Pontenova 

Os fornos de A Pontenova xurden pola necesidade de calcinación da maior parte do minera l extraído nos xacementos próximos, 
situados nas montañas de Bou lloso e Villaodrid. Dos cinco fornos que forman o conxunto, construíronse primeiro os dous de pedra, 
nos anos 1902 y 1903. Posteriormente, levantáronse outros dous en fábrica de ladrillo, para poder calcina-lo incremento do material 
extraído. 
Finalmente se rea lizou un quinto forno tamén de ladrillo, con material existente en dous dos fornos, xa inutil izados de Boulloso. 
Os fornos de calcinación de A Pontenova son lixeiramente troncocónicos de 4 m. de diámetro superior e unha altura total de 11 m. 
Deixaron de funcionar nos anos 50. 
Coa s intervencións real izadas, tratóuse non só de evitar a ruina total dos fornos, por canto representan o símbolo fundacional da 
loca li dade de A Pontenova, senón tamén de recuperar, na medida que fora posible, o seu entorno circundante gravemente 
deteriorado por actuacións desafortunadas, reali zadas nas plataformas de base e coroación dos mesmos. 
Non se considerou unha reconstrucc ión f iel dos elementos perdidos, dado que a función que realizaban como parte integrante 
dunha extracción minera desapareceu, senón que se tratou de recuperar parte destes elementos cunha nova lectura e dos incorpor 
a un espacio público que significase un punto de encontro os moradores. 
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Emprazamento 

A Ramallosa, Nigrán- Pontevedra 

Arquitecto 

S. Fraga Rivas 

M . Portoles Sanjuán 

F.J. Garcia-Quijada Romero 

Dirección de obra 

S. Fraga Rivas 

M . Porto les Sanjuan 

F.J. García-Quijada Romero 

Proxecto 1990 

Construcción 1992 

Promotor 

Concello de Nigrán 

Contratista 

COVSA 

Fotografía 

L. Alonso-Lamberti 

R. Pereira Alvarez 
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Paseo Marítimo de A Ramallosa 

Actuación sobre terreas col indantes á zona marítimo-terrestre nunha beira da ribeira formada pala desembocadura do río Miñor en 
Nigrán (Pontevedral, ó longo de 850 m. e sobre unha superficie de 25.500 m2. 
A fronte de actuación ten caracter de transición entre o pequeno núcleo urbano vencellado ó entorno das pontes (Rama llosa) e 
unha praia de caracter semiurbano (Praia América) a través dun medio natural en proceso de colonización por viven da unifamiliar 
dispersa. 
A fronte marítima estaba constituída por unha beira en cantil cun recheo vencellado as antigas instalacións do tranvia costeiro Vigo
Baiona, zonas discontínuas de muros que perfi laban pequenos recheos e taludes naturais. 
A actuación axú stase ós seguintes criterios: 
- Continu idade peatonal ó longo da beira, coa incorporación dun carril para bicicletas. 
- Asignación de usos públ icos de recreo preservando a beiramar de construcción s e ocupacións impropias da zona marítimo-
terrestre. 
- Gradación no trata mento dos diferentes espac ios, dende os de caracter marcadamente urbano, pasando po las be iras máis 
matizadas sobre o antigo muro; ata o trata mento máis lixeiro de carreiros peatonais con criterios prioritariamente pa isaxísticos. 
En consecuencia optouse por unha consolidación da beira do cant il e unha redefinición do resto a base de escolleiras lixeiras para 
estabilizar taludes e coa introdución dun carreiro de madeira sobre pilóns en zonas ande a sección así o impoñía. 
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