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Muralha de Lagos recebe obras de conservação
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MURALHA DE LAGOS RECEBE OBRAS DE CONSERVAÇÃO
A SAMTHIAGO® tem em curso uma intervenção nas Muralhas de Lagos, classificadas como
Monumento Nacional.
Este pano de muralhas tem origem no período romano, tendo sido remodelado pelos árabes e
bastante ampliado durante o século XVI, entre os reinados de D. Manuel e Filipe I,
correspondendo a uma necessidade de proteção da crescente malha urbana da cidade. As
muralhas de Lagos apresentam nove torreões preparados para receber artilharia e possuem sete
portas de acesso. No final do séc. XVI, uma das secções da muralha foi transformada em
residência dos Governadores do Algarve.
A intervenção prevê a recuperação do troço nascente da Cerca Medieval, troço que confronta
com o Jardim da Constituição, o qual inclui o Torreão da Ribeira, as duas Torres Albarrãs da
Porta de São Gonçalo, o pano situado entre o primeiro Torreão e o Castelo dos Governadores, a
fachada sul do castelo dos Governadores e o seu Revelim.
Trata-se de uma empreitada adjudicada pelo Município de Lagos, e que tem um prazo de
execução de 120 dias.
Mais info em www.cm-lagos.pt
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THE NEXT BIG IDEA - SIC NOTÍCIA
Numa semana dedicada a Viana do Castelo, o programa The Next Big Idea / SIC Notícias deu
enfoque, no passado mês de maio, a 5 empresas da região que, de alguma maneira, têm
mostrado relevância na sua área de atividade.
Também a SAMTHIAGO® foi convidada a participar, enquanto exemplo de empreendedorismo,
inovação e posicionamento no mercado da conservação e restauro do património.
O The Next Big Idea nasceu em 2011, da experiência de trabalho dos seus promotores em
parceria com instituições como The Lisbon MBA e a Universidade do Porto. Foi apresentado à
SIC Notícias que, desde a primeira hora, se associou; procurava-se criar um programa de ideias,
com uma comunidade associada que fizesse o projeto viver além do programa de televisão.
Veja o episódio completo em: www.thenextbigidea.pt

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
A SAMTHIAGO® deu recentemente por concluídos
os trabalhos de restauro da caixa do órgão de
tubos da Ermita de Nuestra Señora de la Piedad,
em Herrera de Pisuerga (Castilla y León Espanha). O trabalho, desenvolvido pela Junta de
Castilla y León, o Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga e a empresa parceira Orgacitores S.L.,
permitiu a recuperação deste instrumento, obra de
José Otorel, mestre organeiro da Catedral de
Palencia.
Mais info em www.herreradepisuerga.es
Imagem de : Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga

REQUALIFICAÇÃO DO CHAFARIZ DE SÃO FRANCISCO, VISEU
O presidente da Câmara Municipal de Viseu
inaugurou no passado dia 6 de maio a
requalificação integral do chafariz de São
Francisco, no centro da cidade. Este monumento
apresenta um importante painel de azulejos,
datados da década de 1930, tendo sido o conjunto
intervencionado pela SAMTHIAGO® durante um
período de 90 dias.
Mais info em www.dn.pt
Imagem de : Diário de Coimbra

NOVOS CONTACTOS ESPANHA
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A SAMTHIAGO® possui, desde 2018, uma nova
morada de contacto em Espanha. Estamos no
centro da cidade de Vigo, na Plaza de Compostela,
n.º 23 – 2º dcha, 36201 Vigo – España. Vigo é a
maior cidade da Galiza e é considerada o principal
centro económico e de negócios da região. Desta
forma procuramos facilitar o contacto e troca de
correspondência com os nossos clientes em
Espanha.
Mais info através do (0034) 633 577 460 ou
info@samthiago.com

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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