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CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO TETO DA BASÍLICA REAL DE CASTRO VERDE  
   

 

A SAMTHIAGO® tem em curso a intervenção de Conservação e Restauro do teto 

pintado da Basílica Real de Castro Verde. A intervenção é promovida pela Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Castro Verde e pretende salvaguardar “o valor 

patrimonial e artístico do teto, o mais trabalhado a nível de pintura e de arte de toda a 

extensão da Diocese de Beja”.  

   

A Basílica Real de Castro Verde, também referida como Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição, foi edificada no Século XVI, em homenagem à Batalha de Ourique, tendo 

substituído uma igreja anterior, provavelmente edificada durante o Século XV. Foi 

reconstruída no Século XVIII e, em 2019, iniciou-se um grande programa de restauro, 

onde se inclui o processo de restauro do teto pintado. O edifício inclui ainda um núcleo 

museológico, o Tesouro da Basílica Real, onde são expostas várias peças sacras do 

concelho.  
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A Basílica Real está classificada como Monumento de Interesse Público desde 1993, 

estando em curso o processo de reclassificação a Monumento Nacional. O processo foi 

anunciado pela Diretora Regional de Cultura do Alentejo, nos Paços do Município de 

Castro Verde, por ocasião da assinatura do Auto de Consignação deste projeto. A 

intervenção decorrerá ao longo de 12 meses e deverá ficar concluída no verão de 2022.   
    

 
   

 

 
   

 

     

SALONE DELL´ARTE E DEL RESTAURO & FLORENCE HERI-TECH   
   

 

A SAMTHIAGO® marcará presença, pela 2ª edição consecutiva, na Bienal Internacional 

de Arte e Restauro de Florença. O certame decorrerá entre os próximos dias 16 e 18 de 

maio, no Palazzo della Borsa - Camera di Commercio Firenze, Itália. Estaremos no Stand 

5A!    

 

Paralelamente, marcaremos ainda presença na 3ª edição da "Florence Heri-Tech", um 

dos mais importantes congressos mundiais da especialidade - este ano subordinado ao 

tema “Future of Heritage Science and Technologies” - para a presentação do projeto: 

"Traditional or innovative systems for the reproduction of decorative elements", Carlos 

José Abreu da Silva Costa, Atelier Samthiago & Marta Alexandre da Costa Frade, 

Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e Estudos em 

Belas-Artes. Visite-nos ou acompanhe on-line o mais importante evento do setor: "Un 

evento internazionale dedicato a tutto il mondo del restauro e dei beni culturali!"   

 

VIII Biennale Internazionale & Florence Heri-Tech - 16 al 18 maggio 2022. Mais info em: 

Salone dell'Arte e del Restaurao di Firenze  e em Florence Heri Tech  
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A NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK JÁ CONTA COM MAIS   

DE 7 MIL SEGUIDORES! OBRIGADO!  
   

 

 
   

 

 
   

 

CONSELHO CONSULTIVO EPRPS  
   

 

   

A SAMTHIAGO® integra, desde 2021, o Conselho Consultivo da 

Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra. Este 

órgão consultivo é “constituído por representantes de instituições e 

organismos representativos do setor económico e social, 

competindo o parecer sobre o projeto educativo da escola e sobre 

os cursos de ensino e formação profissional e outras ofertas 

educativas e formativas da Escola”. A EPRPS é uma unidade 

orgânica do Município de Sintra, a quem compete “desenvolver 

atividades curriculares no âmbito do ensino profissional, nas áreas 

de recuperação, conservação e requalificação do património e das 

artes”. Foi pois, com grande satisfação e sentido de 

responsabilidade que a SAMTHIAGO® acolheu e aceitou este 

convite do Município de Sintra. 
    

 

 
   

 

“EU APOIO UMA OBRA” | CAMPANHA DE RESTAURO  
   

 

   

O Museu Nacional Machado de Castro apresentou, em conferência 

de imprensa, a campanha de restauro de um conjunto de 16 

esculturas em madeira selecionadas entre as 70 peças que 

integram a exposição temporária “Resgatar a Ordem. Iconografias 

[s]em reserva[s]”. A exposição pretende “resgatar a leitura dos 

objetos que permaneciam inertes e descontextualizados nas 

reservas do MNMC e que ganham agora os contornos de 

inteligibilidade que lhes assiste”, sendo que a campanha de 

restauro - dirigida à sociedade civil e promovida pela Liga de 

Amigos do Museu Nacional de Machado de Castro - pretende 

viabilizar as intervenções urgentes sobre as obras em risco, numa 

operação crucial para a preservação das coleções do MNMC. A 

SAMTHIAGO® apresenta-se como entidade parceira neste projeto. 
     

 
   

 

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO - PATRIMÓNIO E FORMAÇÃO  
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A SAMTHIAGO® tem vindo a desenvolver e a apoiar inúmeras iniciativas inseridas no âmbito do seu 

plano de sensibilização, formação e estágios para jovens - “De geração em Geração, Património e 

Formação”, entre as quais: uma oficina de douragem realizada para o Jardim de Infância e CATL de 

Santo António, em Viana do Castelo, uma sessão de sensibilização para a temática da conservação e 

restauro e o seu ensino a alunos da Escola Secundária de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, e 

ainda uma visita dos alunos do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de Castro Verde às 

obras de Restauro da Basílica Real, numa organização do Município de Castro Verde, no âmbito da 

comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. De referir ainda a recente conclusão do 

programa de estágios das alunas Andrea Peláez e Marta Zan da Escuela de Arte y Superior de C. R. B. 

C. de Valladolid e de Noelia Moragón e Yadhira Valverde, da Escola Superior de Conservació i 

Restauració de Béns Culturals de Catalunya. 
    

 

 
   

 

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   

 

PORTUGAL | ESPAÑA   
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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 costa@samthiago.com  
  

    

 

 


