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CONSERVAÇÃO E RESTAURO - MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 

A SAMTHIAGO® iniciou recentemente os trabalhos de "Conservação e restauro do teto da 
Escadaria Nobre e outros trabalhos urgentes", no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. 
 
O Museu Nacional de Arqueologia, situado na ala ocidental do Mosteiro dos Jerónimos (que 
compunha o antigo dormitório), foi fundado em 1893 por iniciativa de José Leite de Vasconcelos. 
Reúne o material recolhido em 3.200 sítios arqueológicos, abrangendo mais de meio milhão de 
anos de ocupação da Península Ibérica. 
 
A intervenção, que decorrerá durante um período de 120 dias, integra trabalhos de conservação 
e restauro de estuques decorativos, pedra e reabilitação do edificado, tendo sido adjudicada pela 
Direção Geral do Património Cultural. 
 
Trata-se da segunda intervenção da empresa no Mosteiro dos Jerónimos: o monumento foi 
considerado uma das 7 Maravilhas de Portugal, é o mais visitado do país e está classificado 
como Património Mundial pela UNESCO. 
 
Fotos: Museu Nacional de Arqueologia 
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RESTAURO DO ÓRGÃO DA IGREJA DE ARENAS DE SAN PEDRO, ÁVILA 

A SAMTHIAGO® deu recentemente por concluídos, os trabalhos de conservação e restauro da 
caixa do Órgão da Igreja Paroquial de Arenas de San Pedro (Ávila). 
 
A Igreja Paroquial de Arenas de San Pedro foi edificada por ordem de Don Ruy López Dávalos, 
no final do séc. XIV. Trata-se de um edifício tardo-medieval, composto por 3 naves de estilo 
gótico. Desde a sua construção, tem vindo a ser constantemente reformada e ampliada.  
O Órgão de Tubos, instrumento de José Martínez Colmenero (1726), apresenta-se como um dos 
mais importantes da região, voltando a funcionar após vários anos sem utilização. Uma iniciativa 
de Célia Miranda Jiménez e do Pároco Cruz Herráez, que permitiu devolver à paróquia aquele 
que se apresenta como peça central em termos artísticos e de culto.  
 
A intervenção foi realizada com a parceira Organería Acitores S.L., tendo o instrumento integrado 
já o programa do Festival de Órgão de Ávila 2020.  
 
Fotos: Ayuntamiento de Arenas de San Pedro 
 

INTERVENÇÕES EM PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO 
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A SAMTHIAGO® irá integrar, nos próximos dias 25 
e 26 de setembro, o painel de oradores das I 
Jornadas do Património de Viana do Castelo, 
iniciativa inserida na celebração das Jornadas 
Europeias do Património 2020. A apresentação da 
empresa terá como tema algumas das 
“Intervenções em monumentos Património Mundial 
da UNESCO” que tem desenvolvido ao longo dos 
últimos 15 anos. A participação é gratuita e a 
inscrição obrigatória através do e-mail: 
arqueologia@cm-viana-castelo.pt 
Mais informações aqui. 
 

 

MELGAÇO: OBRAS DE CONSERVAÇÃO NA IGREJA DAS CARVALHIÇAS 
 

A Igreja das Carvalhiças, em Melgaço, está a ser 
alvo de obras de conservação e valorização. O 
contrato, assinado com a empresa SAMTHIAGO®, 
irá incidir sobretudo na intervenção dos tetos, 
paredes interiores, iluminação e pavimentos da 
Igreja. Este templo, antiga igreja conventual 
franciscana de estrutura maneirista, possui no seu 
interior rica decoração rocócó, assim como um 
retábulo-mor maneirista e, no lado da epístola, o 
coreto suportando um órgão barroco de estilo 
joanino. O Convento, também designado Convento 
de Nossa Senhora da Conceição, e atualmente em 
propriedade privada, foi construído no século XVIII, 
tendo pertencido à Província da Conceição. A obra, 
da Junta de Freguesia de Vila e Roussas, tem um 
prazo de execução de 240 dias. 
 
Foto: Junta de Freguesia de Vila e Roussas 
 

 

 

REPORTAGEM RTP – CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

 

Intervenção de restauro da empresa 
SAMTHIAGO® na Catedral de Santiago de 
Compostela - “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” -Trycsa | Fundación Catedral de Santiago. 
Reportagem aqui. 
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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. 
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