
 
 

Candidatos a Comisión Galega de Artesanía pola provincia de A Coruña 

 

José Manuel Salvado Sanín 

Actividade: Produtor de instrumentos musicais de percusión 

Artesán dedicado á produción de instrumentos musicais de percusión. Interesado no 

mantemento da tradición musical e con ampla experiencia nos mercados 

internacionais a través da súa participación en feiras de artesanía. 

Manuel Arturo Villares Ochoa 

Actividade: Xoiería.  

O obradoiro A Feitura, que continúa a tradición de xoieiros iniciada no ano 1920. 

Juan Manuel López Casás 

Actividade: Encadernación 

Dende o seu obradoiro Códice Encadernación Artesanal, na cidade da Coruña, ven 

realizando dende o ano 1982 todo tipo de traballos de encadernación de taller, luxo e 

arte. 

Susana E. González Amado 

Actividade: Cerámica 

Promotora de actividades, exposicións e congresos relacionados coa cerámica. 

 

Candidatos a Comisión Galega de Artesanía pola provincia de Lugo 

 

Idoia Cuesta Alonso 

Actividade: Cestería e Tecidos (Alto e baixo lizo, alfombras, tapices, etc.) 

Comprometida co sector e preocupada pola recuperación e o mantemento dos oficios 

tradicionais participou como poñente en diversos cursos e seminarios nos que 

combina o bo facer da tradición adaptándoa os novos usos. A creatividade de Idoia 

levouna a experimentar e fusionar as técnicas e materiais da cestería ca dos tecidos. 

As pezas resultantes desta fusión foron clasificadas por ela mesma como cestería 



 
 

téxtil. Estas pezas foron presentadas a última edición dos premios Nacionais de 

Artesanía 2011, a día de hoxe é unha das finalistas do Premio Innova. 

Alfonso Otero Regal 

Actividade: Cerámica 

As actividades de promoción das súas pezas e do seu taller levouno a estar entre os 

finalistas do Premio Promociona para entidades privadas na última edición dos 

premios Nacionais de Artesanía 2011. 

 

Candidatos a Comisión Galega de Artesanía pola provincia de Ourense 

 

Olga Santos Pereira 

Actividade: Restauración (madeira, mobiliario, papel, pintura..) 

Actual presidenta da Asociación de Artesáns de Ourense, con extensa experiencia no 

campo da artesanía e promotora de diversas actividades entre o sector. Preocupada 

por manter a calidade dos produtos artesanais así como a de fomentar a súa difusión 

comercial. 

Concepción Outeiriño Fernández 

Actividade: Tecidos (Alto e baixo lizo, alfombras, tapices, etc.) 

Esta artesá emprega as texturas clásicas adaptándoas as tendencias actuais. 

Preocupada por manter viva unha tradición artesá imparte cursos para difundir o seu 

labor. 

 

Candidatos a Comisión Galega de Artesanía pola provincia de Pontevedra 

 

Isabel Neira Neira 

Actividade: Tornería 

O obradoiro Atalanta representa a sétima xeración de artesáns dunha saga familiar de 

torneiros o que amosa a longa traxectoria profesional deste obradoiro. Actual membro 

do Padroado da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño. 



 
 

José Carlos Pereira Calviño 

Actividade: Xoiería 

Ten unha visión actual do sector que aplica o seu traballo como director de a Escuela 

Técnica de Joyería del Atlántico, realiza unha grande labor didáctica entre a xente 

nova, difundindo a actividade da xoiería e a introdución do deseño na mesma. Desta 

escola están a xurdir grandes promesas.  

Fernando Porto Mato 

Actividade: Cerámica e ourivería 

Ceramista de A Estrada cunha importante traxectoria profesional. 

Luís Fernández García 

Actividade: Ebanistería 

Ebanista de Agolada cunha importante traxectoria profesional. 

Antonio Román Vázquez 

Actividade: Cerámica 

Artesán ceramista da localidade de Gondomar. Parte da súa actividade está dedicada 

á docencia. 

 

 


