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OBRAS DE SALVAGUARDA DA CASA DA PESCA, OEIRAS 

A SAMTHIAGO® iniciou recentemente os trabalhos de salvaguarda do Pavilhão da Casa de 
Pesca, localizada na Quinta de Recreio do Marquês de Pombal, em Oeiras. As obras de 
conservação preventiva naquele edifício iniciaram com caráter de urgência devido à necessidade 
de intervenção inadiável para conter e retardar a degradação a que o monumento foi sujeito. 
 
A intervenção prevê uma ação de conservação preventiva para salvaguarda dos estuques e 
azulejos que ainda subsistem, sendo que logo que possível serão alvo de ação de restauro e 
conservação. 
 
A Quinta de Recreio do Marquês de Pombal, classificada com o estatuto de Monumento 
Nacional, inclui um conjunto monumental icónico composto pelo Complexo da Casa de Pesca, 
Pavilhão, Cascata do Taveira, tanque, um lago e jardins adjacentes, a Cascata e Mina da Fonte 
do Ouro, o Pombal, o sistema hidráulico (aquedutos e mães de água) e a Casa dos Bichos de 
Seda, entre outros. 
 
Mais info em www.cm-oeiras.pt 
Foto C.M.Oeiras 
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SAMTHIAGO® INTEGRA ONU GLOBAL MARKETPLACE 

A SAMTHIAGO® integrou recentemente a United Nations Global Marketplace (Organização das 
Nações Unidas). O registo inclui a submissão em 24 agências da organização, entre as quais a 
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
 
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  (UNESCO), tem a 
sua sede em Paris e tem como objetivo contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a 
educação, ciências naturais, ciências sociais/humanas e comunicações/informação. Em matéria 
de informação, a UNESCO promove a livre circulação de ideias por meios audiovisuais, fomenta 
a liberdade de imprensa e a independência, o pluralismo e a diversidade dos meios de 
informação. As suas atividades culturais procuram o estímulo da criação e a criatividade e a 
preservação das entidades culturais e tradições orais, a promoção dos livros e da leitura e a 
salvaguarda do património cultural.  
 
A SAMTHIAGO® procura com este registo fortalecer o reconhecimento ao nível das 
competências e experiência no desenvolvimento de intervenções em património classificado 
como Património Mundial da UNESCO e ao mesmo tempo realizar esforços para o 
desenvolvimento de novos projetos ao nível de alguns países europeus e também de alguns 
países de expressão portuguesa. 
 
Foto:Unesco 
 

6 MIL SEGUIDORES - FACEBOOK 
 

 

A SAMTHIAGO® atingiu recentemente um 
importante marco nas suas redes sociais: 
ultrapassou os 6 mil fãs e seguidores na sua 
página de facebook, reforçando-se como uma das 
mais influentes na área da conservação e restauro. 
Se ainda não faz parte deste grupo, visite-nos e 
acompanhe-nos no Facebook 
 

 

RESTAURO DA CAPELA DE SANT´ANA, MEALHADA 
 

A SAMTHIAGO® iniciou recentemente o trabalho 
de conservação e restauro do património móvel e 
integrado da Capela de Sant’Ana, da Santa Casa 
da Misericórdia da Mealhada. A capela, de estilo 
barroco, foi edificada no século XVIII tendo sido 
reconstruída após o terramoto de 1755. A 
intervenção decorrerá por um período de 240 dias. 
 

 

 

XVIª REUNIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN, BARCELONA  
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A SAMTHIAGO® estará pela segunda edição 
consecutiva a apresentar um projeto de 
investigação no congresso da CRAC. É a XVIª 
edição do mais importante congresso do setor da 
Catalunha e um dos mais importantes em 
Espanha. Este ano terá como temática 
"Documentar en la conservación-restauración. 
Métodos y nuevas tecnologías" e a SAMTHIAGO ® 
apresentará o estudo "3D Survey – case study of 
recording and documentation of interventions". A 
última edição decorreu em 2017; a edição 2020 
decorrerá no Museu del Disseny - Barcelona, entre 
os dias 12 e 13 de novembro. Inscrições em 
https://www.cracpatrimoni.com 
 

 

A SAMTHIAGO agradece às instituições que em 2019 passaram a integrar a nossa família 
de clientes. Agradecemos e esperamos corresponder às expectativas e confiança 

depositada. Obrigado! 

 

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. 
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