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SEVILHA RESTAURA “CRUZ DE LA INQUISICIÓN” 

Foi recentemente adjudicada à empresa Atelier SAMTHIAGO® a intervenção para “Restauración de la 
Cruz de la Inquisición, ubicada en la Plaza San Francisco, en el ángulo formado entre el arquillo y la Sala 
Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla”. 
 
A chamada “Cruz da Inquisição” ou “Cruz das Sete Cabeças”, fica situada na entrada da Sala do Capítulo 
do Ayuntamiento de Sevilla e foi alvo de um ato de vandalismo ocorrido em finais de 2019. Ficou 
complemente destruída e procurar-se-á agora, com a intervenção, reparar os danos causados pelo ato de 
vandalismo e o tratamento de patologias anteriores tendo em vista a estabilização material da obra. O 
conjunto é composto por quatro elementos bem diferenciados (base, pedestal, coluna e cruz), construídos 
em arenito e pedra artificial. A cruz original, hoje desaparecida, remonta a 1703. A intervenção prevê 
também um estudo histórico aprofundado, que permita o fornecimento de dados sobre a relação entre a 
atual Cruz e a original. 
 
Sevilha está classificada desde 1987 como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO (Catedral, 
Alcazar e Arquivo das Índias). A “Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sevilla” foi declarada 
Monumento Histórico em 1931 e está classificada como “Bien de Interés Cultural”.  
A intervenção foi adjudicada por contrato público com o Ayuntamiento de Sevilla e deverá ficar concluída 
num prazo de 60 dias. 
 
Fotos: esRadio 
Mais info aqui. 
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FRESCOS SEISCENTISTAS RECENTEMENTE DESCOBERTOS  

Decorrerão nos próximos dias 2 e 3 de julho os “Dias Abertos da Rota do Fresco 2021”. O evento, 
organizado pela SPIRA - Revitalização Patrimonial, procurará dar a conhecer, entre outras, algumas das 
pinturas murais a fresco recentemente descobertas durante a campanha de “Conservação e restauro dos 
azulejos da Igreja Matriz de Alvito”. 
 
Esta intervenção, levada a cargo pela SAMTHIAGO®, adjudicada pelo Município de Alvito e com o 
acompanhamento técnico da Direção Regional de Cultura do Alentejo, permitiu colocar a descoberto parte 
deste importante conjunto mural. “As pinturas foram descobertas sob a camada de azulejos de padronagem 
de meados do século XVII que forram o corpo da Igreja. Serão vestígios - segundo o historiador Professor 
Vítor Serrão - de uma campanha de fim do século XVI da oficina de José de Escovar com anjos músicos, 
que ocuparia a sanca das paredes do cruzeiro e se estenderia, talvez, ao arco triunfal.” 
 
A Igreja Matriz de Alvito, classificada como Monumento Nacional, foi edificada em finais do séc. XIII 
tendo passado por diversas obras de ampliação nos séculos seguintes. O corpo da igreja possui três naves 
com abóbadas que apresentam elementos góticos e renascentistas, sendo grande parte do seu interior 

revestido por azulejos do século XVII. A intervenção deverá estar concluída até final de 2021. 
 
Mais info aqui. 

 
 

 

A NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK JÁ CONTA COM MAIS DE 7 
MIL SEGUIDORES! OBRIGADO!  

 

ESTÁGIOS PEJENE 2021  
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O PEJENE é um programa de estágios de jovens 
estudantes do ensino superior nas empresas, 
promovido pela Fundação da Juventude desde 1993, 
para jovens a frequentar o último e penúltimo ano do 
Ensino Superior em todas as áreas académicas. A 
SAMTHIAGO®, entidade parceira da Fundação da 
Juventude desde 2010, disponibiliza este ano a única 
vaga existente para a área da Conservação e Restauro. 
Os estágios decorrerão entre os meses de julho e 
dezembro. Informações e inscrições: 
emprego@samthiago.com ou em www.fjuventude.pt  
 

 

 

NÚCLEO DE ARQUEOLOGIA – CASA DOS NICHOS  
 

 

Foi recentemente adjudicada à SAMTHIAGO® a 
“Prestação de serviços para restauro de 149 peças 
metálicas do núcleo de Arqueologia – Casa dos 
Nichos”, em Viana do Castelo. A Casa dos Nichos é 
um edifício do século XV recentemente recuperado 
para acolher uma área expositiva onde pode ser visto 
parte do espólio arqueológico do concelho, com 
destaque para o período da Pré-história, Idade do 
Ferro e Romanização. Os trabalhos, adjudicados pelo 
Município de Viana do Castelo, deverão estar 
concluídos num prazo de 180 dias. 
 
 

 

 

 

REPORTAGEM PORTO CANAL  
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 A SAMTHIAGO® recebeu nas suas instalações a 
visita do PORTO CANAL e do programa "VIVER 
AQUI". Este programa é um espaço para divulgação 
turística, onde dá a conhecer o Património, a Cultura, 
a Gastronomia, as tradições e outros interesses que os 
territórios tenham para oferecer. Também a 
componente empresarial e industrial é realçada, 
divulgando os eventos culturais e sociais a decorrer 
em cada região. Agradecemos e aguardaremos nova 
visita, agora numa obra de estaleiro! Veja ou reveja a 
reportagem aqui. 

 

 
 

 

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. 
 

 

ATELIER SAMTHIAGO  
RESTAURO DE BENS HISTÓRICOS-ARTÍSTICO 

Alvará INCI 62754  
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