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Cruzeiro vandalizado “regressa a casa”
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CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO CRUZEIRO DE LEÇA DO BALIO
Em abril de 2015, um ato de vandalismo destruiu o cruzeiro quinhentista do Mosteiro de Leça do
Balio, Monumento Nacional desde 1910 e um dos mais notáveis exemplos da arquitetura gótica
portuguesa. Foi então, à data da sua destruição, dado como “irremediavelmente perdido”.
Já este ano, a Câmara Municipal de Matosinhos, em articulação com a Direção Regional da
Cultura do Norte, decidiu proceder ao estudo e ao eventual restauro do cruzeiro. A operação
incluiu um diagnóstico prévio pormenorizado do estado de conservação da peça e da
metodologia de restauro, ficando a intervenção a cargo da empresa SAMTHIAGO®.
Para a reconstituição dos elementos fraturados, foram utilizadas técnicas documentais e
materiais adequados às novas metodologias desenvolvidas na área da conservação e restauro,
por forma assegurar o futuro desta emblemática peça do património artístico do século XVI.
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JAZIGO VISCONDES DE VALMOR - CEMITÉRIO DO ALTO DE SÃO JOÃO,
LISBOA
A SAMTHIAGO® tem em curso a intervenção de Reabilitação do Jazigo Valmor, património
classificado como Monumento de Interesse Municipal. A intervenção, adjudicada pela Câmara
Municipal de Lisboa, estará concluída num prazo de 150 dias.
Localizado à entrada do Cemitério do Alto do Alto de São João, do lado direito, o Jazigo dos
Viscondes de Valmor, mecenas das artes e criador do Prémio de Arquitetura com o seu nome, é
uma construção funerária arquitetonicamente relevante. Obra do Arquiteto Álvaro Machado,
encontra-se ladeado por quatro estátuas alusivas à Arquitetura, à Escultura, à Gravura e à
Pintura, da autoria, respetivamente, dos escultores Costa Mota, Fernandes Sá, Tomás Costa e
Moreira Rato (sobrinho).
O “núcleo histórico” do cemitério do Alto de São João encontra-se, conforme despacho publicado
em Diário da República em Janeiro 2016, em vias de classificação pela Direção-Geral do
Património Cultural.

CORPOS GERENTES INTEGRAM ACRE (ESPAÑA)
Os corpos gerentes da SAMTHIAGO® integraram
recentemente a ACRE - Asociación Profesional de
Conservadores Restauradores de España. A
associação tem como principal missão a
regulamentação da profissão, bem como a
promoção e defesa do património cultural de
Espanha. Procuramos deste modo, contribuir ainda
mais ativamente para a defesa da profissão e da
salvaguarda do património Ibérico.

COMPROMISSO PAGAMENTO PONTUAL 2019
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A SAMTHIAGO® integra pelo 3º ano consecutivo o
grupo de 1.220 empresas certificadas em Portugal
com o "Compromisso Pagamento Pontual" a
fornecedores. Deste modo, garantimos o
cumprimento integral dos prazos de pagamento,
essenciais para podermos ajudar a melhorar a
economia portuguesa onde, infelizmente, mais de
75% das empresas não cumpre os prazos de
pagamento (InformaDb). Esta certificação é uma
iniciativa da ACEGE, IAPMEI, CIP, APIFARMA e
CGD.

COFRADÍA DEL SEÑOR DE LOS PASOS – CONSERVAÇÃO DE PINTURAS
A SAMHIAGO® terminou recentemente a
intervenção num conjunto de 3 pinturas sobre tela,
pertencentes à Cofradía del Señor de los Pasos,
em Olivenza. De destacar a intervenção que, ao
longo de 60 dias, permitiu devolver à Cofraria a
bandeira processional da Sexta-feira Santa, datada
do século XVIII, bastante deteriorada e guardada
ao longo dos últimos anos.

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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