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RESTAURO PORTUGUÊS NA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

A SAMTHIAGO® integra, desde o passado mês de fevereiro, a equipa multidisciplinar que está a 
levar a cabo a intervenção de Restauro da Catedral de Santiago de Compostela. 
São inúmeras as intervenções em desenvolvimento, quer no interior quer no exterior, 
abrangendo a quase totalidade do monumento. O objetivo é que os trabalhos de Conservação e 
Restauro da Catedral estejam concluídos até final do ano, preparando o arranque do Ano Santo 
Compostelano 2021.  
 
A Catedral de Santiago de Compostela foi construída entre 1075 e 1128, em estilo românico, 
tendo sofrido depois várias reformas que lhe adicionaram elementos góticos, renascentistas e 
barrocos. Segundo a tradição, acolhe o túmulo do apóstolo Santiago Maior, padroeiro e santo 
protetor de Espanha, o que a converteu no principal destino de peregrinação cristã na Europa, a 
seguir a Roma, através do chamado Caminho de Santiago, uma rota que se estende por toda a 
Península Ibérica e Europa Ocidental. A Catedral é o 4º monumento mais visitado de Espanha, 
foi declarada Bem de Interesse Cultural em 1896, sendo o conjunto da cidade velha de Santiago 
de Compostela classificado como Património Mundial da UNESCO.  
 
É com grande orgulho e sentido de responsabilidade que a SAMTHIAGO® dá, assim, o seu 
contributo para aquele que é um dos mais importantes projetos internacionais de conservação e 
restauro, atualmente em curso: o restauro “quase” integral da Catedral de Santiago de 
Compostela. A empresa tem a seu cargo, nesta primeira fase, o projeto de “Restauración de la 
fachada sur y oriental del claustro y del esconce y de la torre del tesoro y de las cubiertas del ala 
oriental del claustro”, projeto coordenado e sob a responsabilidade da Trycsa / Fundación 
Catedral de Santiago.  
 
Mais info em: www.catedraldesantiago.es 
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DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

Dentro do atual contexto de pandemia, e procurando responder às solicitações das entidades de 
saúde, a SAMTHIAGO® entregou no passado mês de março, junto do Gabinete da Presidência 
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, todo o equipamento de proteção em armazém para 
doação à Liga dos Amigos do Hospital de Viana do Castelo (LAHVC). Foram entregues: 
 
- 6000 luvas descartáveis; 
- 150 máscaras de proteção FFP2; 
- 168 embalagens de álcool etílico 96%. 
 
Internamente, nesta fase, iremos substituir o uso de luvas descartáveis, por luvas de limpeza; 
para proteção das vias respiratórias vamos passar a utilizar máscaras reutilizáveis (para proteção 
de poeiras comuns) e as máscaras de filtros removíveis P3 (para poeiras tóxicas ou em alta 
concentração). 
 
Foi ainda realizada uma doação monetária à LAHVC, para ajuda na aquisição de mais 
equipamento de proteção para os profissionais de saúde. Desafiámos também as empresas do 
sector da conservação e restauro a juntarem-se a nós e a ajudarem na doação de equipamentos 
de proteção e no apoio às instituições de saúde. É uma pequena ajuda, mas que esperamos seja 
frutuosa. 
 
Foto:Agência Lusa 
 

15º ANIVERSÁRIO DA SAMTHIAGO®  
 

 

A SAMTHIAGO® comemora neste dia 5 de maio o 
seu 15º aniversário. No ano da sua constituição, a 
empresa iniciou a sua laboração com 2 importante 
projetos: Igreja Paroquial de Belazaima do Chão e 
Laboratório Chímico da Universidade de Coimbra. 
Hoje, continuamos o nosso trabalho: Catedral do 
Funchal e Catedral de Santiago são dois exemplos 
do trabalho que pretendemos continuar a fazer: o 
melhor da conservação e restauro. Agradecemos 
aos nossos clientes, técnicos e parceiros que ao 
longo destes 15 anos delinearam o caminho da 
SAMTHIAGO®. Obrigado a todos! 
 
Foto: Museu de Ciência – Universidade de 
Coimbra 
 

 

IGREJA DOS TERCEIROS DE BRAGA  
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A SAMTHIAGO® foi a empresa responsável pelo 
trabalho de conservação e restauro da caixa do 
órgão de tubos da Igreja dos Terceiros, em Braga. 
O instrumento esteve 70 anos sem se fazer ouvir e 
foi recuperado para o mais recente Festival de 
Órgão da cidade. Um trabalho desenvolvido com a 
parceira Acitores, S.L. e que permitiu devolver à 
comunidade Bracarense aquele que se apresenta 
como um dos mais importantes órgãos de tubos da 
região.  
 
Foto: Câmara Municipal de Braga 
 

 

 

ESTÁGIOS PEJENE 2020 
 

 

O PEJENE é um programa de estágios de jovens 
estudantes do ensino superior nas empresas, 
promovido pela Fundação da Juventude desde 
1993, para jovens a frequentar o último e penúltimo 
ano do Ensino Superior em todas as áreas 
académicas. A SAMTHIAGO®, entidade parceira 
da Fundação da Juventude desde 2010, 
disponibiliza este ano 2 vagas na área da 
Conservação e Restauro. Os estágios decorrerão 
entre os meses de julho e dezembro. 
 
Informações e inscrições em: www.fjuventude.pt 
 

 

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 
  

     

  

 



4

Versão Web    Recomendar    Editar subscrição    Remover 
 

Enviado para ccosta@samthiago.com 

 

 


