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CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA CATEDRAL DE VIANA DO CASTELO
A SAMTHIAGO® tem em curso uma intervenção de conservação e restauro na Catedral de
Viana do Castelo. Os trabalhos incluem a recuperação do batistério (com a conservação e
restauro de pintura mural e escultura), a recuperação de património azulejar e a conservação e
restauro do Órgão Positivo do coro alto.
A intervenção, inserida no programa da Rota das Catedrais, tem um prazo de execução de 270
dias, foi adjudicada pela Fábrica da Igreja Paroquial e os trabalhos recebem o acompanhamento
técnico da Direção Regional de Cultura do Norte.
A construção da Igreja remonta à primeira metade do século XV, tendo em Novembro de 1977
sido autorizado pelo Papa Paulo VI a criação da Diocese de Viana do Castelo, elevando a então
Igreja Matriz, a Catedral de Viana do Castelo. Atualmente está classificada como Monumento de
Interesse Público.
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PALÁCIO DA JUNTA GERAL DO PRINCIPADO DAS ASTÚRIAS
A Junta Geral do Principado das Astúrias adjudicou recentemente à SAMTHIAGO® os trabalhos
de recuperação da iluminação ornamental exterior do Palácio, sede do Parlamento Asturiano.
Trata-se de um edifício neoclássico, situado no centro da cidade de Oviedo, construído em 1910,
no lugar do antigo Convento de São Francisco. Originalmente, o Palácio serviria para albergar a
Deputación Provincial de Oviedo, tendo o Arquiteto Nicolás García de Rivero planeado e dirigido
os trabalhos de edificação. Já em 1993 o Palácio viria a converter-se em sede parlamentar do
Principado das Astúrias
Os trabalhos, realizados durante um período de 30 dias, compreendem a conservação e o
restauro dos suportes pétreos e metálicos da iluminação exterior da escadaria principal, estando
ainda prevista a articulação com os trabalhos de renovação do sistema elétrico do Palácio.
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CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA GALERIA DE ILUSTRES BEIRÕES EM VISEU
Foram recentemente adjudicados à empresa
SAMTHIAGO®, os trabalhos de conservação e
restauro do teto da galeria de ilustres Beirões do
edifício da Câmara Municipal de Viseu. Os
trabalhos, adjudicados pelo Município de Viseu e
de recuperação de pintura mural e estuques
decorativos, deverão estar concluídos num prazo
máximo de 45 dias.
Foto:CM Viseu

RANKING EMPRESARIAL DO SETOR DAS ARTES

A SAMTHIAGO® atingiu no passado trimestre o 5º
lugar nacional do ranking de empresas ligadas ao
setor das Artes. O ranking é liderado pela empresa
Unidade Infinita, da artista plástica Joana
Vasconcelos, tendo sido a SAMTHIAGO® - Carlos
José Abreu da silva Costa, Lda a empresa melhor
classificada ao nível da Conservação e Restauro e
fora da região da Grande Lisboa.
Foto: Einforma

RECUPERAÇÃO DO ÓRGÃO DA CATEDRAL DE JACA
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Foi recentemente inaugurado o restauro do Órgão
de Tubos da Catedral de Jaca (Huesca, Espanha).
Os trabalhos, realizados pela empresa parceira
Acitores, S.L., iniciaram em 2017 e permitiram a
recuperação deste instrumento construído em
meados do séc. XIX, sendo este considerado um
modelo para a escola de organaria espanhola. A
Catedral de Jaca está classificada como Bem de
Interesse Cultural (BIC)
Foto:Atelier Samthiago

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.

ATELIER SAMTHIAGO
RESTAURO DE BENS HISTÓRICOS-ARTÍSTICO

Alvará INCI 62754
Restauro de Bens Históricos - Artísticos

Versão Web

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

Recomendar

Editar subscrição

Enviado para ccosta@samthiago.com

3

Remover

