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SAMTHIAGO® HOMENAGEADA COM O TÍTULO DE “INSTITUIÇÃO DE 
MÉRITO” 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo distinguiu, no passado dia 20 de janeiro, a 
SAMTHIAGO® com o título de Instituição de Mérito “pelo relevante trabalho prestado ao 
património cultural ao nível da Conservação e Restauro”. 
 
Foi com grande regozijo e sentido de responsabilidade que a SAMTHIAGO® recebeu esta 
homenagem, agradecendo a todos os munícipes e a todo o executivo camarário que aprovou por 
unanimidade a distinção.  
 
A homenagem decorreu no Teatro Sá de Miranda, durante as comemorações dos 171 anos de 
elevação de Viana do Castelo a cidade. Foram agraciadas um total de 23 personalidades, 
instituições e empresas, para, tal como refere o artigo 2º do Regulamento para atribuição de 
Títulos Honoríficos, reconhecer os "assinaláveis serviços prestados à comunidade, contribuindo 
para o progresso e prestígio do município, da região ou do país". 
Fotos: Rádio Alto Minho 
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RESTAURO DA CAPELA-MOR DA IGREJA DE SANTA MARIA DE OLIVENÇA 

A SAMTHIAGO® deu recentemente por concluídos os trabalhos de conservação e restauro da 
capela-mor da Igreja de Santa Maria de Olivença. 
 
A Igreja de Santa Maria situa-se dentro do Castelo de Olivença e deu nome a uma das antigas 
freguesias desta cidade, a freguesia de Santa Maria do Castelo. Foi inicialmente construída no 
século XIII, tendo posteriormente sido reconstruída no século XVI. Em 1309, o então mestre de 
Avis, Frei Lourenço Afonso outorgou ao rei D. Dinis um terço das rendas da igreja e de todas as 
outras que viessem a ser construídas nas imediações, para ajudar as obras de construção e de 
manutenção do castelo e suas fortificações, de forma a melhorar a segurança da vila. No início 
do século XVIII, a igreja constituía-se já como Igreja Matriz da vila.  
 
A intervenção decorreu durante um período de 90 dias e contemplou trabalhos de conservação e 
restauro de talha dourada, pintura sobre tela, escultura e revestimentos de azulejaria, tendo sido 
adjudicados por contrato público, pela Junta de Extremadura. 
 

RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
 

 

Foram recentemente adjudicados à empresa 
SAMTHIAGO® os trabalhos de recuperação da 
Igreja de Nossa Senhora da Piedade, em Leceia – 
Oeiras. O templo, de uma só nave, é revestido com 
um silhar de azulejos do início do séc. XIX e a 
capela-mor tem também dois painéis de azulejo do 
último quartel do séc. XVIII, representando Cristo a 
caminho do Calvário e a descida da cruz. Estão 
previstos trabalhos de reabilitação do imóvel e 
conservação e restauro da talha, azulejo e pintura 
mural. 
 

 

ELEVAÇÃO DE CLASSE DO ALVARÁ 
 

A SAMTHIAGO®, detentora do alvará n.º 62754-
PUB, elevou recentemente a sua classe e, por 
consequência, o valor de obras a que fica 
autorizada a executar. Neste sentido, a empresa 
fica habilitada com a classe 4, possuindo a 
capacidade técnica e financeira para realizar 
trabalhos de “Restauro de bens imóveis histórico-
artísticos” até um valor de 1.328.000,00 €. 
 

 

 

RESTAURO DA CAPELA DO ESPIRITO SANTO 
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A SAMTHIAGO® tem em curso a intervenção de 
conservação e restauro da Capela do Espirito 
Santo, em Sul – São Pedro do Sul. Estão previstos 
trabalhos sobre o património integrado e móvel da 
capela, ao nível da talha, escultura e pintura. A 
intervenção, com o acompanhamento do 
Departamento dos Bens Culturais da Diocese de 
Viseu, deverá estar concluída em meados de 2019. 
 

 

A SAMTHIAGO® AGRADECE ÀS INSTITUIÇÕES QUE EM 2018 PASSARAM A 
INTEGRAR A NOSSA FAMÍLIA DE CLIENTES! 
 

Novo 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. 
 

 

ATELIER SAMTHIAGO 
RESTAURO DE BENS HISTÓRICOS-ARTÍSTICO 

Alvará INCI 62754 
Restauro de Bens Históricos - Artísticos 
 

PT [+351] 258 825 385   ES [+34] 633 577 460 
www.samthiago.com 

info@samthiago.com 

samthiago.conservacaoerestauro 

PORTUGAL | ESPAÑA 
  

     

  

 

Versão Web    Recomendar    Editar subscrição    Remover 
 

Enviado para ccosta@samthiago.com 

  

 


