
1

ATELIER SAMTHIAGO® | CONSERVAÇÃO E RESTAURO

De: ATELIER SAMTHIAGO® | CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
[ateliersamthiago@gmail.com]

Enviado: 20 de setembro de 2016 14:15
Para: geral@samthiago.com
Assunto: Newsletter 52, Jul-Set 2016
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MAIOR EMPRESA DO SETOR DAS ARTES EM VIANA DO 
CASTELO 

Segundo dados oficiais, a SAMTHIAGO® foi, pelo 

segundo ano consecutivo, considerada a maior 

empresa do setor das Artes em Viana do Castelo.  

Em 2015, e num universo de 131 empresas, a 
SAMTHIAGO® reforçou a sua liderança a nível 

concelhio (já alcançada em 2014), tendo passado do 

segundo para o 1º lugar do ranking a nível distrital.

A SAMTHIAGO® apresenta-se assim como a principal e 
maior empresa do setor das artes em Viana do 

Castelo, e como uma das principais empresas de 

Conservação e Restauro a atuar em Portugal.  

Apesar das dificuldades inerentes à especificidade 
desta área de trabalho, procuraremos manter o nosso 
lugar no ranking em 2016. Para tal, continuaremos a 
contar com a confiança dos nossos clientes. 

Mais info em: http://www.infoempresas.com.pt   

 

MUNICIPIO DE LISBOA RECUPERA 5 PAINEIS AZULEJARES DE 
FRED KRADOLFER  

A SAMTHIAGO® tem em curso, em diferentes Miradouros da 

cidade de Lisboa, uma intervenção de conservação e restauro 

de 5 painéis azulejares da autoria de Fred Kradolfer. 

 

Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 
juntamente com vereadores e diretores de departamento de 

diversos pelouros, deslocou-se recentemente a São Vicente 

numa visita técnica ao Miradouro da Senhora do Monte para se 

inteirar das intervenções planeadas e em curso. 
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De destacar também a intervenção recentemente concluída no 

painel do Miradouro do Castelo de São Jorge, classificado como 

Monumento Nacional desde 1910.  

 
Estão ainda em curso trabalhos de restauro no Miradouro de 

São Pedro de Alcântara  e do Monte Agudo. Importa lembrar 

que o Município de Lisboa foi recentemente galardoado com o 

prémio “Boas Práticas – SOS Azulejo”, pelas intervenções de 

conservação em espaço público, levadas a cabo no Miradouro 

de Santa Luzia.  

  

 Queremos ser mais de 6 mil no facebook! Siga-nos em https://www.facebook.com/samthiago.conservacaoerestauro
  

  

RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE SANTA 
MARIA, MONTEMOR-O-VELHO 

ABERTURA DE LUGARES PARA A 
INTEGRAÇÃO DE NOVOS TÉCNICOS 

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE 
TIEDRA INAUGURA RESTAURO 

A SAMTHIAGO® tem em curso uma 
intervenção de conservação na Igreja 
de Santa Maria da Alcáçova, em 
Montemor-O-Velho. O trabalho, 
realizada com a parceira MRG S.A. 
para o município de Montemor-O-
Velho, contempla trabalhos de 
recuperação da cobertura e restauro 
de cantarias. A Igreja, situada no 
interior do Castelo, está classificada 
como Monumento Nacional, desde 
1910. 

A SAMTHIAGO® está a integrar novos 
técnicos nas suas equipas de trabalho: 
conservadores-restauradores, técnicos 
de restauro, engenheiros civis e 
técnicos de segurança e higiene no 
trabalho. Os interessados deverão 
enviar a sua candidatura, 
acompanhada do curriculum vitae, 
para o endereço de email 
emprego@samthiago.com     

O presidente da Deputación de 
Valladolid, Jesús Julio Carnero, 
presidiu no passado dia 27 de agosto 
à inauguração dos trabalhos de 
restauro do órgão de tubos da Ermita 
de Nuestra Señora de Tiedra, em 
Espanha. O concerto inaugural, a 
cargo do organista David Oyarzabal, 
permitiu apresentar o trabalho 
promovido e subscrito pela 
Deputación, Universidad e o 
Arzobispado de Valladolid.  

  

AGENDA SAMTHIAGO®
23-25 SET 2016 
Jornadas Europeias do Património 
Lisboa | Viana do Castelo | Viseu  

10-13 NOV 2016 
Bienal AR&PA 
Valladolid, Espanha 

24 OUT 2016 
Património Artístico da Igreja 
Diocese de Angra 

01 DEZ 2016 
Património Artístico da Igreja 
Diocese do Porto 

 



3

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

T[+351] 258 825 385 
geral@samthiago.com 
www.samthiago.com 

samthiago.conservacaoerestauro 
Viana do Castelo | PORTUGAL  

Se por acaso se encontra erradamente incluído nesta lista ou se por qualquer razão deseja ser removido, por favor responda ao e-mail indicando "REMOVE" no campo 
"ASSUNTO". Se pretender adicionar um amigo, por favor responda ao e-mail indicando o endereço para o qual pretende receber e ainda "ADICIONAR" no campo 

"ASSUNTO" 
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