José Antonio Hoyuela Jayo é diretor, gerente e administrador de TERYSOS SL.
Arquiteto especializado em técnicas de gestão e planejamento e paisagem; doutorando
na Universidade de Valladolid, especialista em Urbanismo colonial Ibero-Americano,
enfocando especificamente nas áreas de Planejamento Territorial, Urbano e Cultural, e
no desenvolvimento de Sistemas de Informações Geográficas e Infraestruturas de Dados
Espaciais. A dupla visão, tecnológica e planificadora, e sua experiência na docência de
planejamento sustentável e infraestruturas de dados espaciais, compõem a sua maior
apartação desde o conhecimento do território, da cidade, da cultura (e suas
manifestações e infraestruturas), do patrimônio (material e imaterial), e do meio
ambiente e da paisagem (como elementos de sínteses).
Sua experiência no campo da paisagem e planejamento regional começou com sua
participação como editor de Planejamento Diretrizes de Valladolid e entorno (em
colaboração com a Universidade de Phoenix, Arizona, Prêmio Europeu de Urbanismo
em 2003), Diretrizes da Região Metropolitana de Segovia, de Palencia (instrumento
finalmente aceitado e publicado no www.sitcyl.jcyl.es), Planos Territoriais (Miranda de
Ebro, Área de Atividades do Canal de Castilla, etc ...).
Na área Cultural participou como diretor da equipe que elaborou o "Plano das
Fortificações do Baixo Minho" (Fronteira Ibérica e sua restauração pós- filipina de suas
construções); a "Estratégia dos caminhos de Santiago em Castela e Leão"(que se
estende por 4.000 km de caminhos nessa Região), Plano Diretor do Parque Municipal
Américo Renê Giannetti em Belo Horizonte, entre outros trabalhos.
Comissário da exposição, realizada em Salamanca, em setembro de 2006, Titulada:
"URBS IBEROAMERICANA: Memória, Território, Lugar Artifício das cidades latinoamericanas entre os Tratados de Tordesilhas e San Ildefonso (1494-1778)", que, ao
redor da ideia de paisagem, analisa as interações entre Castilha e Portugal, nos
primeiros 300 anos de colonização das Américas, e suas diferentes formas de urbanismo
e de planejamento."
TERYSOS é uma consultoria técnica nas áreas de planejamento, projetos
arquitetônicos, e de assistência para a implementação e a construção de Infraestruturas
de Dados Espaciais com váriosprojetos nas áreas de planejamento (estratégico, cultural,
territorial e urbana), riscos naturais, cultura e transporte e da gestão do planejamento
territorial e urbano.
TERYSOS atualmente trabalha nos Regulamentos de Urbanismo de Montealegre de
Campos- Valladolid(e PECH, Plan Especial do Conjunto Histórico) e de CampasperoValladolid-, assim como "Projeto Regional de Desenvolvimento Sustentável do
Turismo Destino San Glorio" (PRTDSDTSG).
http://www.terysos.com

