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CONTRATO PÚBLICO PARA RESTAURO DAS ESCULTUR
DA ANTIGA PORTADA DO HOSPITAL REAL DE CEUTA

A SAMTHIAGO® celebrou recentemente, com o gove
da Ciudad Autónoma de Ceuta, o contrato público p
restauro das esculturas da Antiga Portada do Hosp
Real de Ceuta.

O trabalho tem por objetivo o tratamento das escult
de San Fernando III e de San Hermenegildo, imagens
pedra, de autor desconhecido e datadas do século X
São oriundas da antiga portada do Hospital Real
Ceuta, encontrando-se atualmente na Plaza de los R
de Ceuta.

Ceuta é uma cidade autónoma de Espanha situada
margem africana da desembocadura oriental do estr
de Gibraltar. O território constitui um enclave espan
junto ao território de Marrocos, com o qual faz front
a oeste e sudoeste, e é rodeado a norte, leste e
pelo mar Mediterrâneo.

Trata-se do primeiro contrato público internaci
celebrado pela SAMTHIAGO®, iniciado no passado mê
outubro e que deverá estar concluído até meados
próximo mês de junho.
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A SAMTHIAGO® tem em curso os trabalhos de conservação e
restauro dos retábulos e outros elementos em talha, da Igreja
do Colégio dos Jesuítas, em Angra do Heroísmo (Ilha Terceira Açores).
A igreja, erguida pelos religiosos da Companhia de Jesus sob a
invocação de Santo Inácio de Loyola, integra o conjunto do
Palácio dos Capitães-Generais, tendo a sua construção sido
iniciada em 1636 e a sua abertura ao culto religioso a 17 de
Junho de 1651.
É um dos mais importantes monumentos da região autónoma
dos Açores, encontrando-se incluída no Centro Histórico de
Angra do Heroísmo, classificado como Património Mundial da
UNESCO.
O trabalho iniciado no passado mês de setembro, é promovido
pela Direção Regional de Cultura dos Açores e está a ser
desenvolvido com a parceira Cruz Leal, Lda, devendo
prolongar-se por 18 meses, e estar concluída em inícios de
2018.

Queremos ser mais de 6 mil no facebook! Siga-nos em https://www.facebook.com/samthiago.conservacaoeresta

CONVEGNO INTERNAZIONALE
SCIENZA E BENI CULTURALI, ITALIA

MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS NO
PALÁCIO DE MONSERRATE

CERTIFICAÇÃO COMPROMISSO
PAGAMENTO PONTUAL

A SAMTHIAGO® foi selecionada para,
no próximo mês de junho, integrar o
painel de apresentações do 33º
Convegno Internazionale Scienza e
Beni Culturali, em Bressanone (Itália).
Sob
o
tema
“Trasferimenti,
Contaminazioni, Ibridazioni”, este
congresso apresenta-se como um dos
mais antigos e prestigiados congressos

A SAMTHIAGO® tem em curso o estudo
e desenvolvimento de um Plano de
Manutenção no Palácio de Monserrate,
em Sintra. O Palácio está inserido
no Parque de Monserrate e encontra-se
classificado como Imóvel de Interesse
Público, desde 1978. Os trabalhos de
“Manutenção
dos
revestimentos
interiores do Palácio de Monserrate”

A
SAMTHIAGO®
int
recentemente o grupo de emp
certificadas com o diploma
"Compromisso - Pagamento Pont
fornecedores.
Deste
m
garantimos aos nossos forneced
parte fundamental para o suces
nossa atividade, o cumprim
integral dos prazos de pagam
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internacionais
Restauro.

de

Património

e

foram adjudicados pela Parques de
Sintra – Monte da Lua S.A. e
compreendem um prazo de afetação
de 45 dias.

ATELIER SAMTHIAGO
RESTAURO DE BENS HISTÓRICOS-ARTÍSTIICOS

estipulados. Esta certificação é
iniciativa do IAPMEI, CIP, A
INFORMA, APIFARMA e CGD.
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