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Resumo
O seguinte artigo tem como objectivo a exploração e compreensão da vida de Alejandro 

de la Sota e da sua obra, como arquitecto fora do “star system” da época. Desta maneira 
poderemos compreender o porquê de, mesmo não sendo um arquitecto mediático, hoje 
ser considerado um dos grandes mestres espanhóis e uma referência mundial para os 
arquitectos e para a Arquitectura Contemporânea. Exploraremos, portanto, numa fase 
inicial a sua vida e no contexto sócio-económico em que viveu e posteriormente, a sua 
obra e suas características marcantes que fizeram com que influenciasse as gerações 
seguintes de arquitectos. Além disto, para melhor compreendermos a arquitectura 
“sotiana”, analisaremos a sua obra mais conhecida, o Gimnasio Maravillas. 

PalavRas-Chave
Arquitectura, Alejandro de la Sota, Gimnasio Maravillas.

abstRaCt
The following article has as its purpose the exploration and comprehension of the life 

of Alejandro de la Sota and its work as a parallel architect, outside of the “star system” of 
that time. This way we will be able to understand the reason why, even though not being 
na architect loved by the media, he is considered to be one of the great spanish architects 
and a worldwide reference for architects and the Contemporary Architecture. Firstly, we 
will explore its work and its bold and unique characteristics that made it possible for him 
to influence all the following generations of architects. Beyond this, to better comprehend 
the “sotiana” architecture, we will analyse it’s most famous work, the Gimnasio Maravillas.

KeywoRds
Architecture, Alejandro de la Sota, Gimnasio Maravillas.

Alejandro de la Sota Martínez é considerado um dos grandes mestres espanhóis 
do Movimento Moderno. A sua obra é reconhecida mundialmente, e foi exposta 
em vários locais como a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a London 
Architectural Association School, no Reino-Unido, a ETHZ de Zurique, na Suíça, em 
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Munique, na Alemanha, Milão, em Itália, e entre outros, toda a Espanha. 

Alejandro de la Sota nasce a 20 de Outubro de 1913, em Pontevedra, na 
Galiza, um ano antes do início da Primeira Guerra Mundial. Nascido numa família 
de classe média, filho de Daniel de la Sota Vecilla, engenheiro, e Teresa Martínez 
Correa, rapidamente foi notado o seu talento para o desenho. Em adulto, ingressa 
na Universidade de Santiago de Compostela para frequentar o curso de matemática, 
necessário na altura para se poder estudar Arquitectura. Ingressa dois anos depois 
na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. No entanto, só lhe é possível 
finalizar o curso de Arquitectura no ano de 1941, com 28 anos, devido ao início da 
Guerra Civil Espanhola, conflito armado que decorre em Espanha entre 1936 e 1939.

Figura 1 – Alejandro de la Sota ([Adaptado a partir de:] 
Fundación Alejandro de la Sota, 1970).

Figura 2 -  Cartão de identificação INC de 
Alejandro de la Sota ([Adaptado a partir de:] 

Fundación Alejandro de la Sota, 1942).

Nos seis anos seguintes, trabalha no Instituto Nacional da Colonização, cujo objectivo 
é reconstruir as zonas rurais destruídas pela guerra, e construir novas vilas e “pueblos”, 
de base, para alojar todos os lesados do conflito armado. Os seus primeiros projectos 
para o Instituto realizam-se em 1952, e esta fase inicial de exposição à arquitectura 
torna-se essencial para a formação de De la Sota. Nesta altura, o arquitecto inspira-se 
na arquitectura popular espanhola, com aproximações tímidas ao movimento moderno. 
No arranque da sua carreira como arquitecto, constrói vários “pueblos” na Andaluzia, 
na Catalunha, e na Extremadura, entre os quais se destacam o Pueblo de Esquivel, em 
Sevilha, terminado em 1963, e Pueblo de Fuencarral B, em Madrid, terminado em 1956. 

A Segunda Guerra Mundial termina em 1945, no entanto, devido às consequências 
da Guerra Civil e do isolamento posterior do país, devido à Espanha ter um regime 
ditatorial instaurado por Franco em 1939, o país só reganha estabilidade social e 
económica na década de 60, quando recebe crédito internacional. É também nesta 
altura que a carreira de Alejandro de la Sota consegue mais ímpeto, e este começa 
a receber encomendas para grandes edifícios como o Governo Civil de Tarragona 
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(1957-1963), (referência até hoje para muitos arquitectos internacionais entre os quais 
os portugueses Eduardo Souto de Moura ou os irmãos Aires Mateus). 

É também graças à saída de Espanha do isolamento internacional que Alejandro 
de la Sota pôde finalmente viajar pela Europa e conhecer uma das suas maiores 
influência, Le Corbusier. Estes encontraram-se em Berlim, durante a construção da 
Unidade de Habitação do arquitecto suíço. Pôde também estudar as obras de Mies van 
der Rohe, referência assumida por Alejandro de la Sota em vários dos seus escritos. 
Vem a trabalhar na ETSAM de Madrid, entre 1956 e 1972, onde, como professor, 
inspira jovens arquitectos como Alberto Campo Baeza1 e Josep Llinás2, que até hoje 
escrevem com grande admiração do seu professor (2007, Alejandro de la Sota: Seis 
testimonios, p.17-30). Mais tarde, viria a doutorar-se pela mesma Universidade. 

Devido ao acesso a matéria-prima vinda do exterior e à grande necessidade 
de construção, o arquitecto realizou uma série de experiências, e idealizou os seus 
primeiros edifícios em betão armado, metal, e vidro, inspirados pela arquitectura 
do ferro. É com esta abordagem que, em dois anos, nasce o Gimnasio Maravillas, 
inaugurado em 1962, considerado como o edifício mais importante da sua carreira. 
William Curtis3, conhecido historiador e crítico de arquitectura, considera o Gimnasio 
Maravillas como a obra mais significativa da arquitectura contemporânea espanhola. 
(1997, Del monumento a la máquina). Apesar da abundância de matéria-prima, os 
métodos construtivos existentes eram escassos e rudimentares e, como tal, era 
necessária uma construção austera e contida. Nesta época, podemos salientar 
também obras como os edifícios para a Universidade César Carlos em Madrid (1963-
1968), o IRÚN (1963-1964), e o Pavilhão Municipal de Pontevedra (1965-1966). 

Na década de 70, apesar de se notar um decréscimo na quantidade de trabalho 
que produz, é neste período que constrói as suas casas mais conhecidas, a Casa 
Guzmán (1971-1972), infelizmente demolida no início de 2017, e a vivenda La Caeyra 
(ou Casa Domínguez) (1973). As décadas de 80 e 90 são épocas mais conturbadas 
para o arquitecto,  por coincidirem com a deterioração física que acompanha a idade. 
No entanto, nunca deixa de trabalhar, e é nesta altura que são construídos os edifícios 
de Correios e Telecomunicações de Léon (1981) e a Embaixada de Espanha em Paris 
(1987). 

1 Alberto Campo Baeza é um arquitecto castelhano, professor catedrático da cadeira de Projecto na ETSAM de 
Madrid desde 1986. Recebeu diversos prémios nacionais e internacionais e escreveu inúmeros textos e livros, 
alguns deles sobre o seu professor universitário, Alejandro de la Sota. O seu trabalho foi exposto em todo o 
mundo e entre as suas obras mais conhecidas encontram-se a Caja de Granada e o Museu da Memória, os 
Escritórios de Zamora, a Casa BDJC, entre muitas outras. 

2  Josep Llinás é um arquitecto valenciano, professor da ETSA de Barcelona, e autor de muitíssimas obras em 
Espanha. É conhecido por ter colaborado em muitos projectos com Alejandro de la Sota, em especial na 
Embaixada de Espanha em Paris. Ganhou três vezes o Prémio FAD (Fomento das Artes e do Desenho) em 
1977, 1996 e 2006, assim como o Prémio de Arquitectura da Cidade de Barcelona em 1955.  

3  William J. R. Curtis nasceu a 21 de Março de 1948, é um historiador de arquitectura britânico cujos trabalhos 
se focam na arquitectura do séc.XX. Licenciado pelo Courtlaud Institute of Art, em Londres, e doutorado pela 
Universidade de Harvard (1975). Ensinou História e Teoria da Arquitectura nos Estados Unidos, Europa, 
Ásia e Austrália. O seu trabalho escrito mais importante é o livro Modern Architecture since 1900, publicado 
primeiramente em 1982, que recebeu numerosos prémios. Alguma da sua própria arte foi exposta em Harvard. 
Actualmente reside em França.
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Morre a 14 de Fevereiro de 1996, com 83 anos, em Madrid. Na altura, trabalhava 
na ampliação da sua obra mais conhecida, o Gimnasio Maravillas, projectado trinta e 
seis anos antes. Participou em vários júris nacionais e internacionais, e ao longo da 
sua vida recebeu mais de dezasseis prémios, entre os quais, a Medalha de Ouro de 
Arquitectura de Espanha, e o Prémio Nacional de Arquitectura pelo Edifício de Aulas 
e Seminários de Sevilha.

A Arquitectura de Alejandro de la Sota, que foi apelidada de “sotiana”, é 
considerada, acima de tudo, simples e singela e é, hoje em dia, admirada e estudada 
por muitos. Na obra Alejandro de la Sota4 (p.53-71, 1996), de Luís Fernández-
Galiano5, o autor divide a obra do arquitecto em “três vidas”, começando por um 
período de procura do prazer que a beleza arquitectónica oferece, num caminho 
que vai do folclorismo das vilas rurais, para a austeridade dos edifícios públicos da 
Espanha introvertida do Pós-Guerra. Em seguida, a segunda fase refere-se aos anos 
de crescimento económico do país, durante os quais o arquitecto, fascinado pela 
engenharia e pelos materiais, formula desafios práticos que envolvem a racionalização 
da construção e o anonimato do minimalismo. No terceiro e final período da sua obra, 
De la Sota procurou a sabedoria silenciosa da função com caixas progressivamente 
mais imateriais, despindo os projectos e edifícios. Pré-moderno, moderno e pós-
moderno: as “três vidas” da obra de Alejandro de la Sota, que se estenderam ao 
longo de cinquenta anos de carreira. 

Entre 1941 e 1947 trabalha na reabilitação do país, sendo inspirado pela 
arquitectura popular da época, utilizando a mesma linguagem orgânica nas suas 
encomendas para moradias unifamiliares, ou das renovações de locais comerciais. 
Posteriormente, viria a participar numa série de competições para edifícios públicos 
com carácter simbólico, e funcional. Este período de preocupações formais acabou 
com o projecto para o Governo Civil de Tarragona, concurso ganho em 1957. O 
projecto do edifício é de extrema simplicidade geométrica, como nos diz o arquitecto 
Josep Llinás, seu amigo e antigo aluno. O edifício foi desenhado com uma malha 
de 18 metros por 18 metros, como um cubo, e a parte pública da administração do 
Governo encontra-se em baixo, enquanto as habitações se encontram por cima, uma 
linha larga separando ambos. Alejandro de la Sota estabelece uma relação através de 
terraços recortados na fachada, como ocos num maciço, relação que nada tem a ver 
com a construção. Isto remete-nos para a ideia que o arquitecto perseguia, da “caixa 
que funciona”6. Estes eventos, em conjunto com a ruptura do isolamento de Espanha 

4 A expressão “Las tres vidas de Alejandro de la Sota”, é utilizada no livro Alejandro de la Sota da colecção AV 
Monografías 68, de 1997 pelo autor Luís Fernández-Galiano. Galiano é um arquitecto e professor catedrático 
da Universidade de Madrid, director das revistas AV/Arquitectura Viva, investigador em Los Angeles e críticona 
Universidade de Harvard e Princeton, assim como no Instituto Berlage. Foi o presidente do jurí na 9ª Bienal de 
Arquitectura de Veneza e da XV Bienal de Arquitectura no Chile.

5 
6 A ideia da “caixa que funciona” remete à ideia do “cubo” de Le Corbusier, que este utiliza na sua obra, a casa 

Shodan. […] Comparadando com a Casa Shodan de 52/56, onde Le Corbusier utiliza um cubo como um 
entendimento [significado ou “essência”] de lugar, expressando uma tipologia de uma casa indiana térrea, 
com as suas ventilações naturais, as suas transparências, os seus terraços, observa-se uma casa/coisa de 
carácter fenomenológico [carregado de significações e de vivências humanas sensíveis, históricas e ideais] e 
não uma geometria […] (As Significações da Arquitectura 1920-1990, (Consiglieri, 2000). Alejandro de la Sota 
experimenta isto na sua obra do Pavilhão Polidesportivo de Pontevedra, como nos indica Fernando Agrasar, 
Doutor Arquitecto da Universidade da Corunha. […] Este edifício mostra a capacidade creativa do seu arquitecto 
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fizeram surgir um processo de reflexão crítica na obra que levou o arquitecto para 
longe do esteticismo formal.

Figura 3 – Construção do Governo Civil de 
Tarragona (1957-1963) [(Adaptado a partir de:) 

Fundación Alejandro de la Sota, 1960].

Figura 4 – Interior do Gimnasio Maravillas (1960-1962) 
[(Adaptado a partir de:) Fundación Alejandro de la Sota, 

1962].

Os anos 60 trazem um novo ímpeto à carreira do arquitecto espanhol e este 
projecta agora edifícios de carácter industrial, o que lhe permitiu continuar o diálogo 
com a engenharia e os novos materiais, que iniciara anos antes. Novas encomendas 
surgiram, e neste clima de optimismo social e tecnológico, Alejandro de la Sota 
continuou a experimentar com grandes superfícies de metal em edifícios desportivos, 
e começou a explorar sistemas de betão pré-fabricado, primeiramente em moradias 
unifamiliares e depois em unidades de habitação colectiva. É neste panorama que 
surge a Casa Varela, a qual Manuel Gallego7 considera como a obra que iniciou a 
procura pelos processos de pré-fabricação por parte do arquitecto, num momento de 
inflexão, em relação à sua obra anterior (2007, Alejandro de la Sota: Seis testimonios, 
p.31-43). Este descreve-a como sendo uma experiência de racionalidade absoluta, e 
um ensaio arquitectónico estimulante, por ser tão diferente do que se fazia na época 
em Espanha. 

e a sua característica maneira de encarar o projecto: responder ao problema proposta através de uma ideia 
luminosa e, depois, resolvê-lo com o gesto mais elementar possível. Aqui, a ideia era criar uma caixa inundada 
de luz, anóima e silenciosa, e que o gesto que lhe dá forma é uma estrutura elegante e delicada, que permite 
criar um efeito de leveza da malha especial da cobertura. (Fernando Agrasar Quiroga, 2002)

7 Manuel Gallego Jorreto é um arquitecto espanhol nascido em Orense. Formou-se arquitecto na 
ETSA de Madrid em 1963, onde se doutorou em 1968. Completou a sua formação na Noruega e 
posteriormente começou a actividade profissional no estúdio de Alejandro de la Sota. Ganhou o 
Prémio Nacional de Arquitectura em 1997, e a Medalha de Ouro em Arquitectura em 2010.  
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Figura 5 – Casa José Varela (1964-1965) ([Adaptado a partir 
de:] Fundación Alejandro de la Sota, 1966).

Figura 6 – Pavilhão Municipal de Pontevedra 
(1965-1966) ([Adaptado a partir de:] 

Fundación Alejandro de la Sota, 1966).

Naquele que Fernández-Galiano considera o terceiro e final período da obra do 
mestre espanhol, este procurou a ideia da “caixa que funciona”, um recipiente imaterial 
que era uma continuação da proposta do seu projecto para o Bankúnion8 (1970). Os 
primórdios desta ideia tinham-lhe surgido primeiramente nos anos 60, quando De 
la Sota mostrou  interesse em poder pré-fabricar um volume por inteiro, em vez de 
apenas as partes deste. A mesma procura da funcionalidade sem peso é perceptível 
nos seus projectos residenciais da época. 

Nas obras de Alejandro de la Sota existiam três factores de extrema importância, 
factores económicos, (o orçamento tendia a ser extremamente baixo), temporais, 
(tendiam a ser sempre encomendados com o mínimo prazo possível), e materiais, os 
materiais de construção eram escassos e os métodos construtivos poucos. Apesar 
disto, com o edifício de Correios e Comunicações de Léon, este acredita ter finalmente 
construído um “cubo que funcione”, um edifício funcional e construído com meios 
actuais e, acima de tudo, com uma grande qualificação do espaço através da luz. 
Esta foi uma das últimas obras construídas por Alejandro de la Sota que, em muitos 
aspectos é semelhante ao Governo Civil de Tarragona.

Com o envelhecimento, o arquitecto procura uma personalidade artística, 
transformando a sua própria carreira numa nova ideia de arquitecto. Desta maneira, toma 
alguma distância em relação à sua obra. De algum modo, esta torna-se mais teórica, 
mais do que comparar e racionalizar, queria criar. Distancia-se mais para ver com mais 
clareza, para poder ver melhor aquilo que constrói e desenha. Procura representar. O 
seu último projecto construído foi a Embaixada de Espanha em Paris, e infelizmente não 
chegou a concluir a ampliação do Gimnasio Maravillas. No entanto, deixou-nos a sua 
arquitectura, “sotiana”, que até hoje inspira gerações de arquitectos. Esta arquitectura 
procura a relação com o ser natural, com o que é apropriado para cada sítio, com a 

8 Em 1970 Alejandro de la Sota participou no concurso para a nova sede da Bankunión, a União Industrial Bancária 
de Espanha, em Madrid. Infelizmente não chegou a ser construído. 
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facilidade do ser e do fazer, com a racionalidade e a simplicidade do fazer arquitectura, 
com as técnicas modernas mais simples e os materiais mais humildes. É eficaz, sintética, 
precisa, actual e pessoal, é desenho, mas ao mesmo tempo, é construção. 

Figura 7 – Edifício de Aulas e Seminários de 
Sevilha (1969-1972) ([Adaptado a partir de:] 

Fundación Alejandro de la Sota, 1972).

Em relação à sua obra mais conhecida, o Gimnasio Maravillas, em Madrid, este 
representou uma ruptura na arquitectura da época, na altura em que existia mais uma 
noção de estilo arquitectónico em si mesmo, do que uma funcionalidade tão forte que 
pudesse definir a arquitectura. A obra é coerente desde o todo até aos seus detalhes, 
obtidos mais por adaptabilidade às necessidades, do que propriamente por um estilo 
pré-existente.

Para desenhar o Gimnasio, Alejandro de la Sota teve em conta questões como a 
sonoridade, a ventilação cruzada permanente e natural, a iluminação interior, e a luz 
do sol.  O edifício surge como aproveitamento do antigo solar entre a Rua Guadalquivir 
e a Rua Joaquín Costa. A diferença de cotas entre estes dois pontos do terreno era 
de 12 metros de altura e, como tal, o projecto foi essencialmente resolvido através do 
corte. Devido ao lugar, supôs-se que só poderia surgir ali um grande volume único, com 
uma grande luz lateral que o atravessasse por inteiro. É de salientar que o projecto foi 
primeiramente encomendado a um atelier de Madrid, que escavou o terreno e para o 
sustentar mandou realizar muros de contenção ao longo do lote. Quando De la Sota 
aceitou o projecto, concordou em trabalhar com os muros já construídos, mas apenas se 
pudesse começar o projecto totalmente do zero. Estudados os volumes que resultariam 
para produzir uma utilização apropriada, o arquitecto apercebeu-se de que seria melhor 
dividir a altura total em três partes: um nível de mezzanino para a garagem, com uma 
entrada em rampa pela rua Joaquín Costa, que também seria usada para armazéns 
e salas de trabalhos. Uma segunda altura, a maior, para o espaço de ginásio, e um 
terceiro nível que conteria as salas de reuniões e conferências, aulas, entre outros. A 
parte adjacente ao edifício existente, serviria como balneários, e é dividida para criar 
uma altura extra, permitida por este tipo de utilização. 
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Figura 8 – Esquisso de Alejandro de la Sota do projecto do Gimnasio Maravillas, mostrando o edifício em corte 
([Adaptado a partir de:] Fundación Alejandro de la Sota, 1960).

Havia uma necessidade imperiosa da escola de utilizar o pátio de jogos na sua 
totalidade, o espaço era necessário devido à localização do Colégio numa zona 
urbana e populosa, com pouco espaço para infra-estruturas. No entanto, isto equivalia 
a um enorme peso na cobertura, que corresponde à grande superfície da planta do 
edifício. Além disto, era essencial garantir iluminação natural em todos os níveis 
do edifício, e devido à proximidade entre o novo edifício e o pré-existente, as salas 
de conferências encontrar-se-iam directamente por baixo do pátio de jogos.  Para 
solucionar este problema, foram instalados lanternins para oferecer luz natural uniforme 
às salas durante o dia, algo que Alejandro de la Sota considerava necessário para a 
quantidade de espaço útil gerado em tão pequena dimensão. Estes lanternins foram 
posteriormente cobertos por ordem do Colégio. Foram desenhadas grelhas estruturais 
de vinte por vinte metros, onde estes lanternins seriam instalados. O grande volume 
construído tem um tecto poligonal (a parte de baixo segue o polígono das grandes 
grelhas estruturais), com o piso superior envolvendo parcialmente um pavimento 
horizontal, e outra parte com pavimento assente directamente na laje poligonal para 
gerar os grandes volumes das três salas de conferências centrais do edifício.  

Esta imensa cobertura foi pensada pelo arquitecto por vários motivos, primeiro, 
para sustentar o enorme peso do pátio de jogos situado por cima, em seguida, para 
impedir a entrada de luz directa no ginásio, mas em vez disso, guiá-la numa direcção 
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descendente, e, desta maneira, nunca encadear os espectadores nas bancadas e, 
num objectivo final, para se poder habitar. Deste modo, conseguiria tornar a própria 
estrutura habitável e torná-la parte integrante do projecto e das vivências das pessoas 
que o iriam utilizar. É preciso salientar que embora a luz entre direccionada para o 
espaço do ginásio, penetra horizontalmente nas salas, iluminando-as a todas através 
de rasgos horizontais nas paredes. Esta característica muito especial do projecto 
faz com que o próprio edifício se torne transparente.  A zona do ginásio foi pensada 
como um espaço necessário para a ginástica dos alunos, assim como para o tipo 
de desportos que exigem grandes dimensões (basquetebol, andebol, hóquei em 
patins, entre outros). Isto significa que o ginásio é mais desenhado para jogos do que 
propriamente para grandes eventos, este não serve para eventos desportivos com 
um grande número de espectadores. É neste panorama que surgem as bancadas 
do edifício, inovadoras no seu tempo, pois o desenho de recintos desportivos 
modernos era uma noção relativamente recente. De la Sota mostra-se preocupado 
com a segurança dos alunos. As bancadas apresentam-se como um ponto-chave 
no projecto, foram desenhadas com corredores independentes, cada um com uma 
guarda, e a entrada para cada fila é alternada, para prevenir possíveis quedas. Além 
disto, pode-se ter acesso a estas de vários pontos, uns na galeria existente atrás das 
bancadas, e outros nos vários planos dos pisos do ginásio. 

No lado oposto da zona do ginásio foram desenhadas escadas de acesso para 
ligar o espaço de desporto aos vários pisos. A orientação perfeita do edifício permite 
que a luz do sol ilumine o espaço inteiro durante todo o ano, um aspecto importante no 
Inverno para a saúde das crianças, tal como nos descreve o arquitecto na sua memória 
descritiva. Os dois pisos superiores do edifício foram utilizados para a biblioteca, 
salas de aula, salas para arte, e inclusive estúdios de dança. Os serviços anexos do 
edifício encontram-se nos dois pisos abaixo da cobertura inclinada, assim como os 
balneários. O espaço do ginásio é visto de vários pontos do edifício e de todos os 
pisos graças ao desenho dos vazios, vãos e balcões suspensos. Estes conferem um 
sentido de movimento à fachada do edifício, com reentrâncias. As guardas leves são 
desenhadas em madeira e aço dentro do volume do ginásio para se evitar serem um 
peso no volume, mas sim fazerem parte da própria estrutura.

Há três entradas para o ginásio: duas entradas superiores do pátio de jogos do 
colégio e outra ao nível da Rua Joaquín Costa. As duas primeiras, devem ser usadas 
pelos alunos para as suas aulas de ginástica ou como espectadores nas bancadas. 
A entrada mais próxima do alpendre da Igreja do edifício pré-existente é considerada 
a entrada principal, que começa com uma ampla escadaria, que entra rapidamente 
no edifício e continua por amplas rampas para chegar aos vários níveis do gimnasio, 
até aos balneários. A partir daqui, escadas dão acesso para os blocos de duche e 
o próprio patamar do ginásio, a um piso inferior. A outra entrada ao nível do pátio 
de jogos dá entrada no edifício através de escadas de metal forjado, directamente 
para o corredor de distribuição das salas de conferência. Por último, a entrada da rua 
Joaquín Costa é para a utilização das famílias dos estudantes aquando das exibições 
desportivas ou espectáculos dos alunos do colégio, que se passam ao nível do piso 
inferior do edifício. A entrada ou saída por este acesso é feita gradualmente, primeiro 
através de uma pequena sala onde é possível ver todo o interior do edifício, depois, 
encontramo-nos num corredor gradeado e com baixo pé-direito, até finalmente nos 
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encontrarmos novamente na imensidão da rua, que alberga uma rodovia.  É preciso 
salientar que através do interior é possível ver além do ginásio, para a rua, através do 
grande vão horizontal que rasga a parede sul. Desta maneira existe uma constante 
relação entre as várias parcelas interiores, e destas com o exterior. O espaço livre 
da zona de ginásio é imenso, e nunca é interrompido graças à grande estrutura no 
alto que suporta a cobertura habitável, em cima, e dispensa pilares ou qualquer 
outro elemento de suporte. Trata-se, portanto, de um campo aberto, intensamente 
iluminado pela luz do sol exterior, mas que não ofusca os utilizadores do edifício. As 
salas complementares acabam por se desenvolver nas laterais e atrás do pano de 
fundo, que são as bancadas do ginásio.  

O arquitecto tinha também planeado uma piscina entre os pisos da garagem e 
do Gimnasio, mas esta acabou por ser construída apenas décadas mais tarde, e por 
outro arquitecto, com outro projecto. Não foi construída originalmente por falta de 
financiamento. Enquanto o piso intermédio superior não tem uma galeria lateral uma 
vez que esta é ocupada por parte do espaço da biblioteca, o piso intermédio inferior 
sim, e permite o acesso a estúdios de dança e arrumos que ocupam essa lateral do 
edifício.  As instalações sanitárias e os balneários ocupam as zonas laterais de corte 
irregular do desenho do lote do ginásio, e por todos os pisos. Desta maneira, nenhum 
espaço é desperdiçado e os alunos têm sempre à disposição zonas de apoio ao 
desporto. O bloco de duches é no piso inferior, um ponto de transição entre o espaço 
do ginásio e os balneários, e é constituído por duas partes, uma de cabines individuais 
e outra de grupo, o que permite que tomem banho grupos de vinte ou trinta crianças 
ao mesmo tempo, facilitando a sua supervisão.  

Da Calle Joaquín Costa é-nos oferecida uma perspectiva totalmente diferente 
do Gimnasio Maravillas, quer na linguagem dos materiais, quer no desenho dos 
elementos. É bem visível o grande vão horizontal que ocupa toda a fachada do edifício, 
assim como o gradeamento superior que corresponde ao pátio de jogos na cobertura. 
Também são bem vísiveis os grandes miradouros sobre a rua, (numa escala maior 
dos que podemos encontrar no edifício de viviendas do arquitecto, em Salamanca, de 
1963), que servem como salas de aula acessíveis a partir do primeiro piso superior 
de auditórios. São compreensíveis daqui as relações interiores e exteriores que 
se formam, mas acima de tudo a manipulação e a importância da luz no projecto. 
O acesso mostra-se como um apontamento na fachada, que entra para dentro da 
mesma, para permitir a saída dos utilizadores.  

Os materiais são essenciais para a obra de Alejandro de la Sota, e este define 
sempre nas suas memórias descritivas, especificamente, quais os materiais que serão 
utilizados, como serão aplicados, as suas dimensões, características… Não idealiza 
uma obra sem existir uma definição concreta dos materiais que planeia usar. Isto pode 
mudar, claro, durante o curso da obra ou devido a necessidades exteriores, mas quando 
esta começa já existe um planeamento de materiais. E estes são sempre escolhidos 
mediante a sua função, e qual a utilização do edifício ou do espaço. Têm sempre uma 
justificação e uma razão de existir. O Gimnasio foi construído em pouquíssimo tempo, 
por isso a sua construção tinha de ser rápida, e eficaz, algo sempre procurado por 
Sota. Para o Gimnasio Maravillas utilizou essencialmente aço, vidro, madeira e tijolo. 
Para o revestimento, utilizou maioritariamente Viroterm, um material com óptimas 
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propriedades de revestimento acústico e térmico. O Gimnasio foi o primeiro edifício 
em Madrid a ser construído com estrutura metálica, os materiais, e as novas formas 
de os usar e montar, era algo que o fascinava profundamente. A  obra nasce assim 
com o foco em três questões principais, a economia (De la Sota procura sempre as 
opções mais económicas possíveis para a sua arquitectura). O tempo (estas tendem 
a ser sempre construídas no menor tempo possível). E o processo construtivo, através 
do qual a sua própria obra nasce. Parte sempre do pensamento de como construir 
aquilo que desenha: a forma nasce através da ideia da construção, e não o contrário.

Figura 9 – Interior do Gimnasio Maravillas - 1960-
1962 ([Adaptado a partir de:] Fundación Alejandro 

de la Sota, 1962).

Figura 10 – Fachada exterior do Gimnasio Maravillas 
como vista da rua Joaquín Costa ([Adaptado a partir 

de:] Fundación Alejandro de la Sota, 1962).
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