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NEWSLETTER 53 
OUT-DEZ 2016 

 

 

PRÉMIO BIENAL AR&PA 2016, VALLADOLID 

Foi com grande satisfação que a SAMTHIAGO recebeu 
no passado mês de novembro a menção de finalista 
dos prémios AR&PA 2016.  

O galardão, atribuído ao consórcio ACITORES
SAMTHIAGO, é relativo à intervenção de recuperação 
do Órgão de Tubos do Mosteiro de Pombeiro, em 
Felgueiras. A intervenção galardoada foi promovida 
pela Associação de Municípios de Vale do Sousa e teve 
o acompanhamento técnico da Direção Regional de 
Cultura do Norte. 

O Prémio Internacional AR&PA foi entregue à Direção 
Regional de Cultura do Norte, pelo projeto Vale de 
Varosa, tendo ainda sido condecoradas com prémios 
honoríficos a Fundação Millennium BCP, a 
Universidade de Salamanca, a Universidade de 
Coimbra e a Universidade de Alcalá de Henares.  

Os Prémios AR&PA foram criados no ano 2000 com
intenção de reconhecer o trabalho realizado pelos 
profissionais e instituições ligados à conservação, 
reabilitação e restauro do património cultural. 
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VASCO, EM VISEU 

A SAMTHIAGO® concluiu recentemente os trabalhos de 
recuperação de fachadas no Museu Nacional Grão Vasco, em 
Viseu. A intervenção, adjudicada pela Direcção Geral do 
Património Cultural, decorreu durante um período de 90 dias. 

O Museu Nacional Grão Vasco está localizado no centro 
histórico de Viseu, no antigo palácio dos bispos, do século XVI, 
junto à Catedral. O imponente edifício granítico, cujo último 
piso terá sido acrescentado já no séc. XVIII, mantém uma 
relação singular entre sobriedade e monumentalidade, 
sobretudo através da extensa fachada Norte, em cujo efeito 
cenográfico se configura e desenha a própria cidade.  

Com este trabalho, a SAMTHIAGO® alarga o âmbito das 
intervenções em Museus Nacionais, tendo já realizado 
trabalhos no Museu Nacional Machado de Castro, Museu 
Nacional do Azulejo, Museu Nacional do Teatro e Museu 
Nacional de Arqueologia. 

  

A SAMTHIAGO® deseja a todos os seus clientes, fornecedores e amigos, BOAS FESTAS! 
  

  

CAPELA DE SANTA LUZIA, CAMPOS 
(VILA NOVA DE CERVEIRA) 
 
A SAMTHIAGO® tem em curso os 
trabalhos de conservação das pinturas 
a fresco da Capela de Santa Luzia, em 
Campos (Vila Nova de Cerveira). A 
Capela, datada do séc XIII, está 
classificada como Imóvel de Interesse 

PATRIMÓNIO ARTÍSTICO DA IGREJA – 
FORMAÇÃO 2016  

Terminou no Porto, no passado dia 1, o 
ciclo de formação levado a cabo pelo 
Secretariado Nacional dos Bens 
Culturais da Igreja, dedicado à 
temática dos “Critérios e práticas de 
Conservação Preventiva”. A formação, 
destinada a um público não 

REABILITAÇÃO DA ANTIGA 
SINAGOGA DE ELVAS 
 
A SAMTHIAGO® está em Elvas a 
realizar o acompanhamento dos 
trabalhos de conservação e restauro, 
para o projeto de recuperação da 
antiga Sinagoga de Elvas – Açougue 
Público. O processo, que decorrerá 



3

Público. A intervenção, com a parceira 
A. Ventura Lda, tem o 
acompanhamento da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Cerveira e da Direcção 
Regional de Cultura do Norte. 

profissional, incidiu sobre algumas das 
principais problemáticas relacionadas 
com o diagnóstico e a manutenção das 
igrejas. 

durante um período de 120 dias, está 
a ser realizado com a parceira 
Archeo`Estudos, Lda, e promovido 
pelo Município de Elvas. O 
Monumento está inserido no Centro 
Histórico de Elvas, classificado como 
Património Mundial pela UNESCO.

  

ATELIER SAMTHIAGO 
RESTAURO DE BENS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS 
 
Alvará INCI 62754 
Restauro de Bens Históricos - Artísticos  
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geral@samthiago.com 
www.samthiago.com 
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