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BOLSA DE MÉRITO SAMTHIAGO | FCT NOVA
A Bolsa de Estudos por Mérito SAMTHIAGO | FCT NOVA pretende reconhecer o talento,
esforço e dedicação dos estudantes que ingressem no curso de Licenciatura em
Conservação e Restauro, lecionado no Campus da FCT NOVA.
A SAMTHIAGO® procura com esta atribuição promover e assegurar o seu papel social
no apoio à cultura científica e à formação, apoiando, também deste modo e no âmbito do
seu plano de sensibilização, formação e estágios para jovens - “DE GERAÇÃO EM
GERAÇÃO, PATRIMÓNIO E FORMAÇÃO” - o mérito dos estudantes em formação.
Marta Boavida é a mais recente vencedora da Bolsa de Estudo por Mérito SAMTHIAGO!
Os contemplados 2021/2022 reconhecem a ajuda que esta bolsa proporciona no seu
percurso académico. O programa "Bolsas de Estudo por Mérito a Estudantes com
primeira matrícula no primeiro ano de uma licenciatura da NOVA School of Science and
Technology" visa incentivar o Mérito e a Excelência a estudantes que, cumulativamente,
ingressem em primeira opção na FCT NOVA através do Concurso Nacional de Acesso,
que se matriculem no primeiro ano de uma licenciatura e que tenham demonstrado um
aproveitamento escolar pré-universitário excecional.
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A cerimónia de entrega de Diplomas e Bolsas decorreu no âmbito da comemoração do
44º aniversário FCT NOVA. Para assinalar a data, a FCT NOVA organizou uma
Cerimónia Comemorativa, onde foram homenageados estudantes, Professores Jubilados
e Aposentados e ainda os colaboradores que estão ao serviço da Faculdade há 30 anos.
Parabéns aos contemplados, em especial à aluna Marta Boavida!
Mais informação aqui.

ÓRGÃO DO MOSTEIRO DE TAROUCA RESTAURADO ATÉ MARÇO DE 2023
O único órgão na Península Ibérica com `maestro articulado` fica na igreja do Mosteiro de
São João de Tarouca e vai ser recuperado. O protocolo para a intervenção de
Conservação e Restauro do Órgão de Tubo do Mosteiro de São João de Tarouca, foi
celebrado entre a Paróquia de São João de Tarouca, a Direção Regional da Cultura do
Norte e a Câmara Municipal de Tarouca.
A construção do Mosteiro de São João de Tarouca iniciou-se em 1154, sendo este o
primeiro mosteiro masculino cisterciense edificado em território português. Classificado
de Monumento Nacional, o complexo monástico integra desde 2009, juntamente com
mais dois monumentos (Mosteiro de Santa Maria de Salzedas e Convento de Santo
António de Ferreirim) o Projeto Vale do Varosa. No interior do Mosteiro, destaca-se o
retábulo-mor de talha dourada, datado de 1702, e o órgão de tubos, de meados do
século. Destes períodos é igualmente a reforma do claustro e das alas monacais.
A intervenção de conservação e restauro da máquina e da caixa do instrumento ficará a
cargo do SAMTHIAGO®, em parceria com a empresa de organaria ACITORES, e deverá
ficar concluída em Março de 2023.
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Mais informação aqui.

A NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK JÁ CONTA COM MAIS
DE 7 MIL SEGUIDORES! OBRIGADO!

INTERCÂMBIO CULTURAL – RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

A SAMTHIAGO® recebeu uma equipa de trabalho que esteve na
Península Ibérica a desenvolver um programa de intercâmbio
cultural, relacionado com a preservação do património histórico e
cultural: o projeto “Arquitetura Rara - Intercâmbio Cultural”.
O programa - que incluiu na agenda reuniões e visitas de trabalho
em Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Viana do Castelo
e Lisboa - é financiado pela “Lei de Incentivo à Cultura Estadual de
Rio Grande do Sul”, e culminará na produção de um documentário,
que transmitirá a experiência brasileira e europeia, relativamente à
temática da preservação do património.

PADERNE, PARADA DO MONTE E GAVIEIRA

A SAMTHIAGO® tem em curso um conjunto de intervenções de
conservação e restauro, realizadas para as paróquias de Paderne,
Parada do Monte e Gavieira, em Melgaço. Os projetos em curso
contemplam os seguintes monumentos: Capela de Pomares,
Capela de São Roque e Cruzeiro de São Bento do Cando. Os
trabalhos - que incluem intervenções em escultura policromada e
elementos pétreos - deverão ficar concluída em inícios de 2022.

PRÉMIO DE FOTOGRAFIA ACRE
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A fotografia "Chiaroscuro - Catedral de Santiago", da autoria do sócio-gerente Carlos Costa, foi a feliz
contemplada com o PRÉMIO DE FOTOGRAFIA da ACRE - Asociación Profesional de ConservadoresRestauradores de España. A fotografia foi realizada durante a intervenção da SAMTHIAGO®, entre
2020 e 2021, na Catedral de Santiago de Compostela. Muitos parabéns pela conquista!
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Regulamento Geral de Proteção de Dados
Entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018 o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu, relativo à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. A SAMTHIAGO®
assegura que o seu endereço de correio eletrónico apenas é utilizado para o envio de newsletters e
divulgação das suas atividades, não o fornecendo a terceiros. A qualquer momento poderá cancelar esta
subscrição no link "Remover" do rodapé desta newsletter.

Remover Editar inscrição Versão web
Enviado por mkt@samthiago.com para ateliersamthiago@gmail.com

5

