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ESPECIAL 50 EDIÇÕES JAN-MAR 2016 
 

 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA BIBLIOTECA DA RAINHA DO PALÁCIO DAS NECESSIDADES 
A SAMTHIAGO® concluiu recentemente os trabalhos de conservação e restauro da Biblioteca da Rainha do Palácio das Necessidades, em Lisboa. 
O Palácio das Necessidades está classificado como  Imóvel de Interesse Público, tendo sido iniciado no século XVIII por determinação de D. João V, na sequência de um voto daquele monarca feito a Nossa Senhora das Necessidades, cuja ermida se erguia nesse local.  
O Palácio tornou-se residência dos reis da Dinastia de Bragança a partir de D. Maria II de Portugal. Após a proclamação da república, em 5 de outubro de 1910, tornou-se a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, função que continua a desempenhar até hoje.  
Os trabalhos de conservação e restauro foram adjudicados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e decorreram durante um período de 60 dias. 
Deixamos também o convite para conhecer um pouco melhor o Palácio das Necessidades em 
www.palaciodasnecessidades.com   
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ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE TIEDRA, VALLADOLID (ESPAÑA)  
A SAMTHIAGO®  deu recentemente por terminados os trabalhos de conservação e restauro levados a cabo na Ermita de Nuestra Señora de Tiedra, em Valladolid (España). 
Reedificada no século XVIII, o monumento atual é fruto de sucessivas reedificações. Possui nave única, com cobertura em abóbada de canhão revestida a gessos relevados e uma capela-mor ricamente decorada com pintura mural e temas alusivos à vida de Nossa Senhora. Possui ainda um imponente órgão de tubos, que terá sido transladado para esta ermida no ano de 1838. Está atribuído à Escola de San Juan (Manuel de San Juan). 
A intervenção de conservação e restauro de talha dourada e policromada, esteve sob a tutela da Deputación de Valladolid, e foi realizada para a empresa parceira Acitores S.L., desenvolvendo-se durante um período de 30 dias. 

  
 Queremos ser mais de 6 mil no facebook! Siga-nos em https://www.facebook.com/samthiago.conservacaoerestauro  

  

MUNICÍPIO DE BELMONTE - TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO PASSATEMPO - 50 EDIÇÕES DA NEWSLETTER SAMTHIAGO® CALE DO OIRO – SUITES RESIDENCE 

Foram recentemente adjudicados pelo Município de Belmonte à empresa SAMTHIAGO®, vários trabalhos de conservação e restauro. De destacar, os trabalhos realizados ao nível dos documentos gráficos e bens etnográficos da Casa da Torre, em Caria. Esta Casa, de grandes 

Com a presente edição, completam-se 50 EDIÇÕES da newsletter que a SAMTHIAGO® tem vindo a editar desde 2005, com uma periodicidade trimestral. Mais um marco importante, na vida da empresa e que juntamos este ano à comemoração dos # 10anossamthiago    

Foi recentemente inaugurada, no centro histórico da cidade de Aveiro, a Cale de Oiro – Suites Residence. A SAMTHIAGO® levou a cabo o trabalho de conservação e restauro das pinturas murais do imóvel, adjudicados pela parceira Rumencantado, Lda, tendo desta 
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dimensões e homologada como Imóvel de Interesse Público desde 1990, foi construída no início do século XIV sobre os vestígios remanescentes do Castelo de Caria, para servir de residência aos Bispos da Guarda. 

Na nossa página do Facebook está a decorrer um passatempo, para eleger a melhor frase alusiva à nossa newsletter. Faça-nos uma visita # 10anossamthiago e participe! 

forma contribuído para o aumento da qualidade e distinção desta oferta hoteleira da cidade de Aveiro. Saiba mais e marque a sua escapada em http://www.caledooiro.com/ 

  

AGENDA SAMTHIAGO®10 MAR 2016 Património Artístico da Igreja Diocese de Bragança-Miranda  
18 ABRI 2016 Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Lisboa | Viana do Castelo 
28 ABRI 2016 Património Artístico da Igreja Diocese de Beja 

05 MAI 16 Encerramento das comemorações dos 10 Anos SAMTHIAGOViana do Castelo   07 MAI 16 Património Artístico da Igreja Patriarcado de Lisboa 

 

ATELIER SAMTHIAGO® RESTAURO DE BENS HISTÓRICOS-ARTÍSTIICOS  Alvara INCI 62754 Restauro de Bens Históricos - Artísticos  

T[+351] 258 825 385 geral@samthiago.com www.samthiago.com 
samthiago.conservacaoerestauro Viana do Castelo | PORTUGAL  

Se por acaso se encontra erradamente incluído nesta lista ou se por qualquer razão deseja ser removido, por favor responda ao e-mail indicando "REMOVE" no campo "ASSUNTO". Se pretender adicionar um amigo, por favor responda ao e-mail indicando o endereço para o qual pretende receber e ainda "ADICIONAR" no campo "ASSUNTO"  * Atelier Samthiago® - Todos os direitos reservados © 2016* 
 

  


