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SAMTHIAGO® INTEGRA LISTA DE FORNECEDORES OFICIAIS DA CIDADE-
ESTADO DO VATICANO  

A SAMTHIAGO® incorporou recentemente a lista oficial de empresas prestadoras de serviços 
autorizadas pelo Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. 
 
Esta certificação é válida até 2020 e foi concedida após um rigoroso escrutínio da capacidade 
técnica e financeira da empresa. Permite o reconhecimento e aceitação legal por parte do 
Governo da Cidade do Vaticano, ficando a SAMTHIAGO® apta a receber consultas para futuras 
intervenções e trabalhos na área da conservação e restauro. A empresa fica habilitada a operar 
em 2 principais categorias de conservação e restauro: “Lavori restauro (restauro e manutenzione 
dei beni immobili sottoposti a tutela)” e “Restauri speciali (Superfici decorate e beni mobili di 
interesse storico ed artistico)”.  
 
Deste modo, a empresa SAMTHIAGO®, referência ao nível da conservação e restauro do 
património histórico-artístico no panorama ibérico, fortalece a sua presença noutros mercados, 
sendo reconhecida e aceite do ponto de vista técnico e legal, como apta a trabalhar para o 
governo da cidade-Estado, sede da Igreja Católica. 
Fotos: Governo da cidade-Estado do Vaticano 
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CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO TETO DA ANTIGA BOTICA DO MOSTEIRO 
DE SALZEDAS 

Foram recentemente adjudicados à empresa SAMTHIAGO®, os trabalhos de Conservação e 
Restauro do teto da antiga Botica, no Mosteiro de Santa Maria de Salzedas (Tarouca). 
 
O Mosteiro, pertencente à Ordem de Cister, está classificado como Monumento Nacional e data 
de 1168. O seu espaço foi, à data, doado por Teresa Afonso, filha do conde Afonso Nunes de 
Celanova, tendo o mosteiro, nos séculos XVII e XVIII, sido ampliado; destaca-se o novo claustro 
no século XVIII. Em 2002, o Estado Português iniciou o progressivo restauro dos edifícios e 
espólio, tendo a integração do Mosteiro em 2009 no Projeto Vale do Varosa possibilitado a sua 
abertura ao público. 
 
A Botica era o local onde eram comercializados os produtos farmacêuticos e outros de 
tratamento do corpo. Em Portugal, o primeiro documento conhecido atribuindo este alvará data 
de 1449 e foi concedido por El-Rei D. Afonso V, autorizando o mestre Ananias, boticário Árabe, 
ao exercício da atividade. 
 
A intervenção decorrerá durante um período de 120 dias e foi adjudicada pela Direção Regional 
de Cultura Norte.  
Fotos: DRCN 
 

COLUNAS ROMANAS DA CASA TAIT 
 

 

A SAMTHIAGO® terminou recentemente o 
trabalho de conservação de 2 Colunas Romanas, 
na Casa Tait, Porto. O edifício, propriedade do 
município, possui uma sala de exposições 
temporárias e foi adquirida em 1900 por William 
Tait, um negociante de Vinho do Porto, possuidor 
de uma fortuna considerável. Muriel Tait sucedeu a 
William Tait, vendendo a casa à Câmara Municipal 
do Porto, com a condição de ser transformada em 
espaço verde público.  
Foto:CM Porto 
 

 

CONCATEDRAL DE VIGO 
 

Foi recentemente recuperado e inaugurado o 
Órgão de Tubos da Concatedral de Santa Maria de 
Vigo. A boa sonoridade do templo e as 
possibilidades melódicas dos 1.092 tubos fazem 
deste um valioso e singular instrumento de toda a 
região da Galiza. A SAMTHIAGO® desenvolveu o 
seu trabalho com a parceira Acitores S.L., tendo 
sido responsável pela recuperação da caixa do 
instrumento. 
Foto: Atlântico Diário 
 

 

 

PATRIMÓNIO ARTÍSTICO DA IGREJA 
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Decorreu na Diocese de Lamego, no passado dia 
17 de Novembro, a 3ª e última sessão de 2018, da 
Ação de Formação Critérios e Práticas de 
Conservação Preventiva, uma iniciativa do 
Secretariado Nacional para os Bens Culturais da 
Igreja. Este ano a ação de formação passou pelas 
Dioceses de Santarém, Aveiro e Lamego, visando 
fornecer instruções básicas de diagnóstico e 
manutenção passíveis de serem implementadas 
nas rotinas quotidianas das igrejas. 
Foto:SNBCI 
 

 

Novo 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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