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EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA "O ENCANTO NA HORA DA
DESCOBERTA – MUSEU NACIONAL DO AZULEJO”

Foi recentemente inaugurada, no Museu Nacional
Azulejo, a Exposição Temporária "O Encanto na Hora
Descoberta. A Azulejaria de Coimbra do século XVIII".

A exposição é fruto de um trabalho de cerca de seis a
de inventariação de milhares de azulejos que
encontravam no fundo antigo do Museu Nacional
Azulejo, e pretende valorizar a produção setecentista
olarias de Coimbra.

O projeto permitiu identificar mais de setenta painéi
azulejos,
dos
quais
se
apresentam
quare
encontrando-se presentes obras de quase todos
artistas que trabalharam em Coimbra. Integram
conjunto inúmeros painéis restaurados pela SAMTHIAG
entre 2016 e 2017; os trabalhos foram adjudicados
Direção Geral do Património Cultural.

A inauguração decorreu no passado dia 06 de maio, d
da comemoração do primeiro Dia Nacional do Azul
tendo sido presidida pelo Exmo. Senhor Presidente
República, Marcelo Rebelo de Sousa.

MONASTERIO DE SANTA MARÍA REAL DE HUELGAS DE
VALLADOLID
A SAMTHIAGO® terminou recentemente uma intervenção de
conservação e restauro no Mosteiro de Santa María Real de
Huelgas, em Valladolid. A intervenção teve por objetivo a
conservação e o restauro da policromia do órgão de tubos do
Mosteiro.
O Mosteiro de las Huelgas Reales ou de Santa María la Real de
las Huelgas é um mosteiro feminino da Ordem de Císter,
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situado em Valladolid (Espanha). A sua fundação remonta ao
ano de 1300 e corresponde à época em que na cidade se
começava a erguer a segunda muralha defensiva. O órgão,
procedente de outro Mosteiro Cisterciense, foi construído por
Antonio Ruiz Martínez em 1796, e reformado por Juan Otorel e
seu filho em 1891. É um instrumento barroco e possui um
teclado de 54 notas.

A igreja do Mosteiro conta com outro órgão de Tubos, obra de
Juan Casado Valdivielso de 1706. Os dois instrumentos estão
afinados ao tom e com o mesmo temperamento, o que os torna
num conjunto excecional e único na cidade de Valladolid.
Os trabalhos iniciados em finais de 2016, foram realizados com
a parceira Orgacitores S.L.

Siga-nos em https://www.facebook.com/samthiago.conservacaoerestauro

PEJENE - ESTÁGIOS DE ESTUDANTES
DO ENSINO SUPERIOR NAS EMPRESAS

O PEJENE - Programa de Estágios de
Jovens Estudantes do Ensino Superior
nas Empresas é um programa
promovido
pela
Fundação
da
Juventude, para jovens a frequentar o
último e penúltimo ano do ensino
superior. Desde 1993, que este
programa de estágios responde às
necessidades dos jovens, permitindo o
desempenho de tarefas profissionais
em ambiente de trabalho. Das 922
vagas disponíveis, 4 são para a área da
conservação e restauro. Sabe mais
em: http://ms.fjuventude.pt

CONSERVAÇÃO DA ARA DE TRAJANO
(ANO 104 d.C.)

TECHNOHERITAGE 2017 – CADIZ
ESPANHA

A SAMTHIAGO® concluiu recentemente
a intervenção de conservação da Ara
de Trajano, em Caldas das Taipas,
Freguesia de Caldelas (Guimarães). A
Ara de Trajano, datada do ano 104
d.C., é um penedo granítico com uma
inscrição honorífica a Trajano. Esta
inscrição em latim é dedicada ao
imperador romano Trajano Augusto e
anuncia a procura, durante a época
imperial, das águas medicinais das
Caldas das Taipas. A Ara de Trajano
está classificada como Monumento
Nacional.

A
SAMTHIAGO®
integrará
próximos dias 21 a 24 de ma
painel
de
apresentações
TECHNOHERITAGE
2017
3rd International Congress
Sc
and Technology for the Conserv
of Cultural Heritage, em Cád
apresentação
foi
uma
selecionadas num universo de
de 150 comunicações concorre
representativas de 23 países.
mais
http://technoheritage2017.uca.
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