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AMBASSADE DE FRANCE AU PORTUGAL - L'ANGE DU SILENCE  
   

 

A SAMTHIAGO® terminou recentemente a intervenção de conservação e restauro do 

painel azulejar “L'ANGE DU SILENCE” localizado na Capela do Palácio de Santos, em 

Lisboa.  O Palácio de Santos é um dos mais belos e importantes palácios de Lisboa; a 

sua construção remonta a finais do século XV, resistiu ao terramoto de 1755, tendo 

servido de residência régia até 1578. Mais tarde, em 1911, viria a ser adquirido pelo 

Governo Francês que, em 1948, o converteu em Embaixada. A capela, de pequenas 

dimensões, é uma joia do barroco português, numa perfeita combinação entre talha 

dourada, pintura e azulejaria. É na sacristia que se encontra a rica combinação azulejar, 

iniciada pelo “ANJO DO SILÊNCIO”, seguida pelo “nó da aliança” e culminando numa 

composição da artista Helena Vieira da Silva. 

  

O “ANJO DO SILÊNCIO” -  cuja originalidade emerge como ex-libris do palácio - surge 

em tamanho natural, armado com uma espada, recebendo quem entra na sacristia com 

um dedo nos lábios a pedir silêncio. Uma representação sem paralelo em toda a história 

da azulejaria portuguesa.  
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O Palácio está Incluído na Zona Especial de Proteção do Museu Nacional de Arte Antiga 

e a intervenção recebeu o acompanhamento técnico do Museu Nacional de Azulejo, 

tendo sido adjudicada pela “Ambassade de France au Portugal” 
    

 
   

 

 
   

 

     

CAPELA DA CASA DOS ARCOS, SANTA COMBA DÃO  
   

 

Foi recentemente adjudicada à SAMTHIAGO a "Empreitada de Requalificação da Casa 

dos Arcos | Lote 2 - Requalificação da Capela da Casa dos Arcos".  

    

A intervenção prevê a conservação e restauro dos bens históricos e artísticos existentes 

na capela da Casa dos Arcos: casa senhorial caracterizada pela estrutura em arcaria, 

que suporta um primeiro piso com varanda colunada, ligada a uma singular e 

monumental chaminé. Possui uma capela adossada, de uma só nave e capela-mor. 

Destacam-se os frescos de arquiteturas perspetivadas na abóbada e elementos de talha 

rococó com finas volutas, faixas vegetalistas e grinaldas de flores da capela. Atualmente, 

encontra-se em funcionamento no primeiro andar do edifício, a Biblioteca Municipal.  

    

A Casa dos Arcos está classificada como Imóvel de Interesse Público, desde 1943, tendo 

o contrato de conservação e restauro da Capela sido celebrado com o Município de 

Santa Comba Dão, prevendo um prazo para conclusão dos trabalhos de 270 dias.   
    

 
   

 

 
   

 

A NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK JÁ CONTA COM MAIS   

DE 7 MIL SEGUIDORES! OBRIGADO!  
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PROGRAMA DE ESTÁGIOS “PATRIMÓNIO E FORMAÇÃO”   
   

 

   

A SAMTHIAGO® fechou o seu programa de estágios para 2021. 

Desde 2008 que a empresa promove e disponibiliza de forma 

regular e programada, formação em contexto de estágio para 

jovens estudantes, por meio de protocolos com instituições e 

estabelecimentos de ensino. Este ano tivemos o privilégio de 

receber em contexto de trabalho os alunos António Neves 

(CEARTE), Elena Carnero (Universitat de Barcelona), Mariana 

Carvalho (Universidade de Aveiro) e Soraya Sevillano (Escola 

Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de 

Catalunya). Todos os acolhimentos são realizados de forma 

programada, em função da disponibilidade que a empresa tem para 

receber e formar com qualidade os alunos candidatos. É esta forma 

de receber e de encarar os protocolos de estágio, que nos permite 

trabalhar anualmente de forma regular com as mais prestigiadas 

escolas de formação de toda a europa. 
   

 

 

 
   

 

IGREJA DE SÃO ROMÃO DE CARNAXIDE  
   

 

A SAMTHIAGO® fechou o seu programa de 

estágios para 2021. Desde 2008 que a empresa 

promove e disponibiliza de forma regular e 

programada, formação em contexto de estágio 

para jovens estudantes, por meio de protocolos 

com instituições e estabelecimentos de ensino. 

Este ano tivemos o privilégio de receber em 

contexto de trabalho os alunos António Neves 

(CEARTE), Elena Carnero (Universitat de 

Barcelona), Mariana Carvalho (Universidade de 

Aveiro) e Soraya Sevillano (Escola Superior de 

Conservació i Restauració de Béns Culturals de 

Catalunya). Todos os acolhimentos são realizados 

de forma programada, em função da 

disponibilidade que a empresa tem para receber e 

formar com qualidade os alunos candidatos. É 

esta forma de receber e de encarar os protocolos 

de estágio, que nos permite trabalhar anualmente 

de forma regular com as mais prestigiadas 

escolas de formação de toda a europa. 
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5º LUGAR NACIONAL   
   

 

   

  

Segundo dados oficiais referentes a 2020 a SAMTHIAGO® atingiu o 5º lugar nacional do ranking de 

empresas ligadas ao setor das Artes. O ranking é liderado pela empresa “Empathy Talent, Lda”, um 

cluster de indústrias criativas que recebe a representação em Portugal, por exemplo, da Web Summit e 

do Rock in Rio. Neste setor, a SAMTHIAGO® -  Carlos José Abreu da Silva Costa, Lda, foi ainda a 

empresa melhor classificada fora da região da Grande Lisboa e também a melhor posicionada ao nível 

da Conservação e Restauro, atividade especifica que projeta 5 empresas para o TOP 20 nacional. 

Desde a sua constituição, em 2005, esta foi a segunda vez que a empresa atingiu o 5º lugar no ranking 

nacional (2017 e 2020). Info: Einforma 
    

 

 
   

 

ATELIER SAMTHIAGO   

RESTAURO DE BENS HISTÓRICOS-ARTÍSTICO  

  

 

 

Alvará INCI 62754   

Restauro de Bens Históricos - Artísticos  
   

PT [+351] 258 825 385     

ES [+34] 633 577 460   

   

www.samthiago.com   

info@samthiago.com   

 

PORTUGAL | ESPAÑA   
    

 

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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Enviado por mkt@samthiago.com para costa@samthiago.com  
  

    

 


