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IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA DE OLIVENZA
A SAMTHIAGO® iniciou recentemente a intervenção de “Restauración del Camarín y
Consolidación de toda la Estructura del Retablo Mayor de la Iglesia de Santa María
Magdalena de Olivenza”.
A Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena foi mandada construir por D. Manuel I no
séc. XVI, tendo dado o nome à paróquia e à freguesia. É considerada como um dos
expoentes máximos do manuelino português e em 2012 o monumento venceu a
competição que elege os melhores recantos espanhóis: “"El mejor rincón de España
2012”.
O retábulo foi erigido no início do séc. XVIII, tendo substituído outro existente com
pinturas do séc. XVI. A sua estrutura e elementos decorativos, próprios do estilo joanino,
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permitem lançar a hipótese de que tenha sido entalhado por Manuel Francisco, autor do
retábulo-mor da Igreja de São Salvador de Elvas (1702), a quem também se atribui a
execução do retábulo-mor da Igreja de Santa María da Assunção, em Olivença. É
descrito como um retábulo de camarim, cuja finalidade seria a exaltação da eucaristia,
através da colocação da Custódia no topo da tribuna.
Os trabalhos, adjudicada em contrato público com a Junta da Extremadura, deverão estar
concluídos num período de 60 dias.

INTERVENÇÃO NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PENEDA
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez celebrou protocolos de colaboração com a
Confraria da Nossa Senhora da Peneda e com a Direção Regional de Cultura Norte para
apoiar as atividades de dinamização cultural do Santuário de Nossa Senhora da Peneda,
para a elaboração do seu Plano de Valorização Cultural e para a realização de obras no
Pórtico do Santuário.
O Santuário de Nossa Senhora da Peneda é um dos maiores santuários Marianos do
Minho e da Zona da Galiza e conta já com mais de 800 anos de culto mariano, sendo por
isso um local de referência na região. O culto a Nossa Senhora da Peneda remonta a 5
de agosto de 1220, data em que Nossa Senhora apareceu a uma pastorinha e pediu que
“fosse construída uma ermida em sua honra”.
O Templo da Senhora da Peneda, situado na freguesia de Gavieira, data do século XVIII,
e é constituído pela igreja que foi terminada em 1875, pelo grande terreiro dos
evangelistas e por uma escadaria com cerca de 300 metros, em que nas suas laterais
existem 20 capelas, com cenas da vida de Cristo.
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Neste âmbito, foi recentemente concluída a intervenção de recuperação do Pórtico do
Santuário e da Escultura do Anjo Gabriel, adjudicada à empresa SAMTHIAGO® e
durante um período de 90 dias.

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

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO
CONSERVAÇÃO DA FONTE DO JARDIM DE INVERNO

Foi recentemente adjudicada à SAMTHIAGO®, a intervenção de
“Conservação e restauro da Fonte do Jardim de Inverno”, do
Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa. O Jardim de Inverno está
instalado no pátio do piso inferior, pavimentado com calçada
portuguesa, por onde se abre a fachada posterior com um lago
retangular no topo e uma fonte central – a Fonte do Jardim de
Inverno. É composta por taça lobulada, com bicas em forma de
roseta, assente em plinto de secção curva, ornado por folhagem
estilizada e friso de esferas. A intervenção, adjudicada pela Direção
Geral do Património Cultural, prevê os trabalhos de conservação e
restauro da estrutura e a verificação da tubagem da fonte, devendo
estar concluída num prazo de 90 dias.

COMPROMISSO PAGAMENTO PONTUAL 2022
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A SAMTHIAGO® integra desde 2017 o grupo de 1.765 empresas certificadas em Portugal com o
“Compromisso Pagamento Pontual”. Deste modo, garantimos o cumprimento integral dos prazos de
pagamento, essenciais para podermos ajudar a melhorar a economia portuguesa onde, infelizmente,
mais de 85% das empresas não cumpre os prazos de pagamento (InformaDb). Esta certificação é uma
iniciativa da ACEGE, IAPMEI, CIP, APIFARMA, INFORMA D&B, OCC e Caixa Geral de Depósitos. Mais
info aqui.

CONSERVAÇÃO DE 149 PEÇAS ARQUEOLÓGICAS
MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO

A SAMTHIAGO® terminou recentemente a
"Prestação de serviços para restauro de 149
peças metálicas do núcleo de Arqueologia - Casa
dos Nichos". Os trabalhos, adjudicados pelo
município de Viana do Castelo, decorreram ao
longo de um período de 180 dias, tendo sido
intervencionadas peças em prata, ferro, cobre e
bronze, oriundas, por exemplo, do Castro de
Roques, da Igreja das Almas e da Igreja de Santo
António. Estima-se que algumas das peças
possam ter mais de 4 mil anos, apresentando-se
como as mais antigas peças intervencionadas
pela nossa empresa.
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A SAMTHIAGO® agradece às instituições que recentemente passaram a integrar a
nossa família de clientes! Agradecemos e esperamos corresponder às expectativas e
confiança depositada! Obrigado!
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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.

Remover Editar inscrição Versão web
Enviado por mkt@samthiago.com para ccosta@samthiago.com

5

6

