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Bodegas Portia [Burgos]

T4  Adolfo Suárez [Madrid]

MNCARS - Museo Reina Sofía [Madrid]

CENIEH - Centro Nacional Evolución Humana [Burgos]

Eurocenter San José [Costa Rica]

Hosp. Univ. Álvaro Cunqueiro [Vigo]

La Manzana de Revellín [Ceuta]
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32Embaixada de Kuwait [Madrid]

Liña Tranvía T3 [París]

Trafalgar Square Shop Centre [Londres]

Cidade Deportiva Real Madrid C.F. [Madrid]

34Museo Guggenheim [Bilbao]

36Domus. Casa del Hombre [A Coruña]
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Grupo Godoy Maceira
un mundo en pedra

proxectos moi especiais, pero tamén deixamos o 

noso sinal en obras referentes da cultura e a 

arquitectura do noso país como o Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, o Centro Nacional de 

Investigación de Evolución Humana de Burgos, a T4 

do Aeroporto Adolfo Suárez ou a restauración da 

Catedral de Santiago de Compostela.

Godoy Maceira  S. L., a empresa matriz do grupo, 
conta cos últimos avances tecnolóxicos para traballar 

a pedra. Dispón de departamento propio de 
Deseño e Creación con profesionais de longa 

experiencia no sector, así como maquinaria de última 

xeración para responder ao pedido máis exclusivo. 

O noso equipo confórmano profesionais cunha 
longa traxectoria no sector e todos eles son 
especialistas no seu campo. Traballamos de xeito 

conxunto cos nosos clientes garantindo un estrito 

control de calidade en cada unha das fases do 

proxecto. Eficiencia, flexibilidade e rapidez son as 

máximas da nosa actitude empresarial.

o grupo 
GM somos unha empresa familiar con máis de 30 
anos de experiencia na elaboración de todo tipo de 
traballos en pedra. 

Formamos parte dunha historia na que se funden 

cultura, tradición e paixón polo mundo da pedra. 

Non en balde a vila do Porriño, berce mundial do 

granito, continúa extraendo das súas entrañas a 

prezada roca desde tempos romanos.

En GM somos especialistas no deseño, 
transformación, produción e colocación de todo 
tipo de obras en pedra natural para proxectos 
comerciais, residenciais e de restauración en todo o 
mundo. As nosas obras en pedra engadiron beleza e 

funcionalidade aos máis diversos espazos. Un servizo 

profesional impecable e personalizado e a calidade 

da nosa materia prima han consolidado a nosa 

reputación máis aló do imaxinado. De París a Nova 

York tivemos a oportunidade de colaborar en 
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COLABORACIÓNS COS MÁIS PRESTIXIOSOS ARQUITECTOS

CERTIFICACIÓNS EUROPEAS DE ENERXÍA RENOVABLE E CALIDADE

• Nornam Foster

• Frank Gehry

• Jean Nouvel

• Richard Rogers

• Álvaro Siza

• Lamela
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a participar en proxectos icónicos como a Catedral 
de Santiago de Compostela, o Parador de Baiona, o 
Casco Vello de Vigo, o Castelo de  Pambre en Palas 
de Reis, o Pazo de Petán en Redondela, o Balneario 

de Guitiriz, etc.

A conservación do noso patrimonio é de gran 

importancia e os nosos traballos espallados polo 

territorio nacional avalan a calidade dos nosos 

servizos.

Gomacons figura inscrita, como empresa contratista, 

no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas 

Clasificadas do Estado coas seguintes clasificacións:  

C 04 D,  C 06  C e  G 06 D.

gomacons
Gomacons é a área do grupo dedicada á colocación 
e construción de obras en pedra. Conta con 

departamento propio de Arquitectura e Dirección 
de Obra e nace da necesidade dos nosos clientes de 

dispoñer de servizos profesionais cualificados para a 

instalación de produtos altamente especializados.

De feito a restauración de edificios e obras 
emblemáticas, así como centros históricos urbanos 

é un dos alicerces da nosa especialización, chegando 

Parador de Baiona

C.C Bodegas Bandeira, Vigo

Pazo de Petán, Redondela



Catedral de Santiago de Compostela

Casco Vello, Vigo

07



08

Mámoa responde ao gusto e esixencias de cada 

cliente, propoñendo deseños personalizados, en 

colaboración con estudos de arquitectura. Materia 

prima, deseño, arte e arquitectura danse a man para 

crear ambientes especiais. Unha peza de arte que 

realce unha estancia, unha illa na que perderse 

cociñando ou un xardín onde relaxarse camiñando 

descalzo sobre laxas de pedra... En Mámoa atopará 

tradición e vangarda, funcionalidade e beleza, pero 

sempre... o espazo soñado.

Produtos exclusivos que levan o selo de calidade do 

Grupo Godoy Maceira.

mámoa
A última incorporación ao grupo, en xaneiro de 2017, 

foi Mámoa Deseños Vivos, o noso  showroom no 

centro de Vigo. Un novo espazo de exposición e 

venda que lle ofrece solucións decorativas 

elaboradas en pedras naturais, nacionais e de 

importación, con deseños de alta gama para espazos 

públicos e vivendas, para interior e exterior, xa sexan 

salóns, baños, cociñas, oficina, xardín ou piscinas.
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Bodegas Portia by Norman Foster

Burgos - España

Granito Gris “Pedras Salgadas”

Solado exterior - 2500 m2
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T4 Adolfo Suárez by Rogers y Lamela

Madrid - España

Crema Marfil e Gris “Pedras Salgadas”

Solado exterior - 2.500 m2

Solado interior - 10.000 m2

Adoquín - 8.000 m2

Bordillo - 10.000 m/l.
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Museo Reina Sofía by Jean Nouvel 

Madrid - España

Gris Perla

Fachada ventilada - 1.600 m2

Solado interior - 3.000 m2

Pezas especiais - 500 m2
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Museo Evolución Humana 
   by Juan Navarro Baldeweg

Burgos - España

Caliza Ámbar e Gris Cadalso

Solado exterior - 2.500 m2

Solado interior - 1.000 m2

Fachada modular a medida - 600 m2

Cada peza diferente - Deseño especial
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Eurocenter by Daniel Lacayo

Barreal de Heredia - Costa Rica

Varios materiais

Aplacado interior pulido - 1.500 m2

Solado interior pulido - 4.500 m2
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Hosp. Univ. Álvaro Cunqueiro
   by Luis Vidal

Vigo - España

Gris Miño

Solado interior - 5.000 m2
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XVII Arrondissement, París

París - Francia

Gris Cadalso

Losa exterior - 20.000 m2

Bordillo - 20.000 m2

Pezas especiais - 7.000 m/l.
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Trafalgar Square Shop Center

Londres - Reino Unido

Gris Pedras Salgadas e Negro Sudáfrica

Pezas especiais a medida

Mobiliario urbán
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C. Deportiva Real Madrid by Lamela

Madrid - España

Blanco Cristal

Solado exterior - 2.000 m2

Peldaños - 300 m/l.

Pezas especiais - 700 m/l.
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La Manzana de Revellín by Álvaro Siza

Ceuta - España

Silvestre Vilachán

Adoquín - 5.000 m2

Sillería - 1.800 m2

Bordillo - 600 m2

Mobiliario urbán (bancos, fontes)
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Grupo Godoy Maceira
Centeáns s/n | Pontellas
36412 O Porriño
Pontevedra | España

T 986 330 962
F 986 334 735
M 647 725 772

informacion@godoymaceira.com
www.godoymaceira.com


