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CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA SALA DOS EMBAIXADORES DO PALÁCIO
NACIONAL DE QUELUZ
A SAMTHIAGO® tem em curso uma intervenção de conservação e restauro na Sala dos
Embaixadores, no Palácio Nacional de Queluz, classificado Monumento Nacional. Os trabalhos,
adjudicados pela Parques de Sintra – Monte da Lua, S.A., visam o tratamento de todos os
elementos existentes neste espaço e deverão estar concluídos ainda durante este verão.
A intervenção contempla o tratamento das madeiras estruturais, madeiras pintadas, superfícies
cobertas com tela, elementos relevados dourados, espelhos, vidros, pavimento em pedra,
pavimentos em madeira e do conjunto de luminárias. No âmbito desta ação, estão também
previstos trabalhos de recuperação na zona da cobertura, bem como a renovação de
infraestruturas, nomeadamente, redes de energia, telecomunicações, iluminação e deteção de
incêndios, e a expansão do sistema de videovigilância, de forma a promover maior segurança,
eficiência energética e adequação estética destes elementos.
Seguindo a política de “Aberto para Obras” da PSML, foi criado um túnel de circulação com
janelas revestidas a acrílico que permitirá aos visitantes acompanharem a ação de conservação
e restauro em curso. Mais informação aqui.
Foto: PSML Wilson Pereira
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA RECUPERA IMAGEM DA
SAMARITANA DE CARTAGENA
A Comunidade Autónoma de Múrcia levou recentemente a cabo a recuperação de inúmeras
imagens da Semana Santa de Cartagena, entre as quais a Samaritana de José Sánchez.
A imagem, pertencente à Cofradía California, foi recuperada pela SAMTHIAGO®, por contrato
público celebrado com a Comunidade Autónoma. Esta peça, realizada em 1945 pelo escultor
José Sánchez, sofreu no Domingo de Ramos de 2017 uma queda do trono, tendo fraturado as
mãos, dedos e a cabeça, para além de inúmeros desgastes e lacunas em várias zonas da sua
superfície policroma.
A intervenção decorreu durante um período de 30 dias, tendo sido desenvolvida pelos técnicos
da SAMTHIAGO® nas instalações do Centro de Restauración de la Región de Murcia.
Foto: RAM

PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE JOVENS ESTUDANTES
DO ENSINO SUPERIOR NAS EMPRESAS
O PEJENE, na sua 26ª edição, tem vindo a
responder às necessidades dos jovens que se
encontram a finalizar o ensino superior, permitindo
desempenhar tarefas de caráter profissional, e
aumentar os seus conhecimentos em ambiente
real de trabalho. Este ano estão disponíveis 4
vagas para a área da conservação e restauro, 2
delas na SAMTHIAGO. Saber mais aqui.

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA DE LAVANDEIRA
A SAMTHIAGO® deu recentemente por
concluídos os trabalhos de valorização,
conservação e restauro do Património Integrado
(talha e acessórios do retábulo, elementos de
arquitetura, mobiliário eclesiástico e esculturas de
vulto, da Igreja de Santa Eufémia de Lavandeira
(Carrazeda de Ansiães), classificada como Imóvel
de Interesse Público. A intervenção foi adjudicada
pela Direção Regional de Cultura do Norte e
decorreu durante um período de 14 meses.

INTERVENÇÃO DA SAMTHIAGO GALARDOADA NOS PRÉMIOS SOS AZULEJO 2018
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A intervenção de “Reabilitação dos painéis em
azulejo de Fred Kradolfer, nos miradouros de
Lisboa”, realizada pela SAMTHIAGO® para a
Câmara Municipal de Lisboa, foi galardoada com
uma Menção Honrosa na edição 2018 dos prémios
SOS Azulejo. Trata-se da 9ª edição dos Prémios,
tendo os projetos da empresa sido galardoados
pela 4ª vez: 3 Menções Honrosas e em 2016 o
Prémio “Conservação e Restauro” com o projeto de
recuperação da Sala D. Manuel.
Foto:PJ

Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados
Entrou em vigor no passado dia 25 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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