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Bom dia Carlos, Segue a versão de teste, responda por favor para o meu email. Obrigado Cumprimentos, 
João Brito | Blisq 
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CONSERVAÇÃO DAS FACHADAS DO TEMPLO DE 
SANTA LUZIA 
A SAMTHIAGO® terminou recentemente a 
intervenção de conservação das fachadas do 
Templo de Santa Luzia, em Viana do Castelo. 
 
O Templo-Monumento de Santa Luzia localiza-se 
no alto do monte de Santa Luzia, assumindo-se 
como o "ex libris"" e cartão-de-visita da cidade de 
Viana do Castelo. O local possui uma vista ímpar da 
região, que concilia o mar, o rio Lima com o seu 
vale e todo o complexo montanhoso envolvente. Foi 
considerado o 3º melhor panorama do mundo, 
segundo a National Geographic Magazine. 
 
O santuário no alto do monte de Santa Luzia foi 
principiado em 1904, com projeto de Ventura Terra 
e direção de António Adelino de Magalhães 
Moutinho, um arquiteto municipal. As obras foram 
interrompidas em 1910 com a Implantação da 
República e a consequente Lei da Separação do 
Estado da Igreja, para se voltarem a iniciar em 
1926, sob a direção de Miguel Nogueira. Os 
trabalhos de cantaria em granito são da 
responsabilidade do mestre canteiro Emídio Pereira 
Lima, que dirigiu a obra após a cegueira de Miguel 
Nogueira. Os trabalhos exteriores estenderam-se 
até 1943. Foi concluído com trabalhos interiores em 
1959, por iniciativa da Confraria de Santa Luzia, 
entidade que até hoje tutela o monumento. 
 
 
Os trabalhos de conservação de pedra foram 
realizados com a parceira Baltor, Lda, tendo sido 
adjudicados pela Confraria de Santa Luzia. 
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XV Technical Meeting CRAC - MUSEU DE ARTE 
COMTEMPORANEA DE BARCELONA  
A SAMTHIAGO® estará presente, nos próximos dias 27 e 
28 de novembro, no XV Technical Meeting CRAC que 
decorrerá no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. 
Este XV congresso organizado pela Associació 
Professional de Conservadors Restauradors de Catalunya 
(CRAC) será dedicado ao tema “Systems And Materials for 
Mounting, Exhibiting And Storing Heritage Objects”. 
 
A empresa apresentará uma das suas mais recentes 
intervenções, numa comunicação cujo tema será 
“Measures of conservation and adaptation of the building in 
the museological scope”, marcando uma vez mais presença 
num importante congresso científico de projeção 
internacional. 
 
 
O Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, conhecido 
como MACBA, acolhe o evento, tendo sido construído entre 
1991 e 1995. Conta com 14.300 metros quadrados de 
exposição dedicados a obras realizadas durante a segunda 
metade do século XX e está classificado em Espanha, 
como Museu de Interesse Nacional. 
 
Mais informações e inscrições aqui. 
 

 

    

  

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

 

 

ESTUDO DE COR DAS FACHADAS DO 
PALÁCIO MARQUES DE POMBAL, OEIRAS 
A SAMTHIAGO® foi a empresa responsável, 
por adjudicação do Município de Oeiras, pelo 
recente “Estudo de cor das fachadas do 
Palácio Marques de Pombal”. 
O Palácio, edificado no século XVIII, 
constitui um património cultural de grande 
valor 
histórico, arquitetónico, artístico e paisagístico, 
imponente com as suas longas e curvilíneas 
escadarias de pedra e o seu austero 
estilo barroco, estando classificado como 
Monumento Nacional.  
 

 

 

ÉCOLE DE CONDÉ PARIS E LA 
CAMBRE BRUSSELES 
A SAMTHIAGO® recebeu este 
ano mais 2 alunos de 
prestigiadas escolas europeias 
de conservação e restauro: École 
de Condé de Paris (Mastère de 
conservation-restauration du 
Patrimoine) e da École Nationale 
Supérieure des Arts Visuels de 
Brusseles (Master de 
Conservation, restauration des 
œuvres d’art). Desta forma, a 
empresa fortalece as parcerias 
com a formação, demarcando-se 
como empresa impar a nível 
científico, de formação e de 
responsabilidade social. 
 

 

 

RESTAURO DO CRUZEIRO DE 
SANTA MARTA DE PORTUZELO, 
VIANA DO CASTELO 
O Cruzeiro de Santa Marta, do 
século XVIII, todo em granito e 
enquadrado na arquitetura 
religiosa barroca, de grande 
riqueza decorativa, inclui-se nos 
cruzeiros de tradição do norte do 
país e das encruzilhadas ou 
caminhos. Classificado como 
Monumento Nacional, foi 
recentemente submetido a uma 
intervenção da SAMTHIAGO®, 
tendo a adjudicação dos trabalhos 
sido realizada pelo município de 
Viana do Castelo e 
acompanhamento técnico da 
DRCN. 
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Alvará INCI 62754 
Restauro de Bens Históricos - Artísticos  
 

www.samthiago.com 

samthiago.conservacaoerestauro 
Viana do Castelo | PORTUGAL  
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