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RESTAURO DO PORTAL PRINCIPAL DA ANTIGA SÉ DE 
SILVES 
  
O portal principal, em pedra, da antiga Sé de Silves, já 
está «totalmente» recuperado, após uma intervenção de 
conservação e restauro. 
 
Trata-se de «um dos mais relevantes edifícios 
monumentais do Algarve, não só devido à sua plena 
compatibilidade com a fruição turística e religiosa, mas 
também por se tratar de um edifício que – apesar das 
posteriores alterações e acrescentos, nomeadamente 
com interessantes exemplares de talha e imaginária – 
conserva a sua essência claramente gótica, que remonta 
maioritariamente ao século XV e é contemporânea da 
primeira globalização comercial da Época Moderna, tendo 
como particularidade os materiais utilizados na sua 
construção: o arenito vermelho e os calcários dolomíticos 
de Silves». 
 
O imóvel está classificado como Monumento Nacional, e 
os trabalhos adjudicados à empresa SAMTHIAGO® pela 
Direção Regional de Cultura do Algarve, decorreram ao 
longo de 90 dias.  
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RESTAURO DO RETABLO DE SAN SEBASTIÁN - LA 
ALMUNIA DE DOÑA GODINA, ZARAGOZA 
  
O retábulo de San Sebastian, patrono da cidade de La 
Almunia, “voltou a recuperar o seu esplendor, depois da 
intervenção de conservação e restauro a que foi 
submetido”. O projeto foi adjudicado à empresa 
SAMTHIAGO®, pelo Ayuntamiento de La Almunia de 
Doña Godina e teve o acompanhamento técnico da 
Deputación Provincial de Zaragoza. 
 
A Igreja de La Almunia, dedicada a Nossa Senhora da 
Assunção, data de meados do séc. XIV, tendo a torre 
Mudéjar como principal vestígio da construção medieval 
da Igreja; o conjunto foi demolido no século XVIII e 
substituído pelo atual, de traça barroca. É um grande 
edifício de planta retangular, com 3 naves separadas e 
cobertura em abóbadas de canhão. 
 
Apresenta capelas laterais entre contrafortes e é rica em 
coleções de arte religiosa dos séculos XVI ao XVIII. 
O contrato marcou um novo projeto de contratação 
pública da SAMTHIAGO® em Espanha, tendo decorrido 
ao longo de 90 dias.  
  

 
  

   

 
  

 

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

 

RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO DA 
NORA, SINTRA  
A SAMTHIAGO® concluiu 
recentemente a intervenção de 
recuperação do Edifício da Nora, no 
Parque da Pena. A Nora é um edifício 
de inspiração neomourisca ainda hoje 
indispensável à rega dos jardins, 
fornecendo igualmente água para 
tanques, lagos, cursos de água e 
cascatas que animam o Parque. A 
intervenção foi adjudicada pela 

 

COMPROMISSO PAGAMENTO 
PONTUAL 2018  
A SAMTHIAGO® integra pelo 2º ano 
consecutivo o grupo de 1.016 
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 80% das 

 

RESTAURO DA VIRGEN DE AFRICA, 
CEUTA  
 
A SAMTHIAGO® levou a cabo a 
intervenção de conservação e 
restauro da imagem da Virgen de 
Africa, situada no pano sul do 
Baluarte de la Coraza - Murallas 
Reales de Ceuta. Esta Pietat, 
declarada Bien de Interés Cultural 
(BIC) reproduz a imagem da Patrona 
da Cidade de Ceuta. Os trabalhos 
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Parques de Sintra – Monte da Lua, 
S.A, e decorreu ao longo de 90 dias.  
  

 

empresas não cumpre os prazos de 
pagamento (InformaDb). Esta 
certificação é uma iniciativa da 
ACEGE, IAPMEI, CIP, INFORMA, 
APIFARMA e CGD.  

 

foram adjudicados pelo Governo da 
Ciudad Autónoma de Ceuta, e 
decorreram ao longo de 30 dias.   
  

 

A SAMTHIAGO® AGRADECE ÀS INSTITUIÇÕES QUE EM 2017 PASSARAM A INTEGRAR A NOSSA FAMÍLIA DE CLIENTES!  

ATELIER SAMTHIAGO 
RESTAURO DE BENS HISTÓRICOS-ARTÍSTIICO  
 
Alvará INCI 62754 
Restauro de Bens Históricos - Artísticos   

PT [+351] 258 825 385  
ES [+34] 633 577 460   
info@samthiago.com 
www.samthiago.com 

samthiago.conservacaoerestauro  
Viana do Castelo | PORTUGAL   
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