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OEIRAS RESTAURA EX-LIBRIS DE LINDA-A-PASTORA 

A SAMTHIAGO® iniciou recentemente os trabalhos de “Conservação e Restauro do Património 
imóvel, integrado e móvel da Igreja de S. João Baptista, em Linda-a-Pastora (Oeiras)”.  
 
A Igreja de S. João Baptista remonta, segundo se crê, ao séc. XVI, estando reconhecida no 
“Plano de Salvaguarda do Património Construído e Ambiental” do concelho de Oeiras. A Igreja 
será alvo de uma intervenção de conservação, restauro e resolução de anomalias no edificado, 
incluindo a arte integrada.  
 
A intervenção, em contrato assinado com a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel Arcanjo de 
Queijas, será apoiada pelo Município de Oeiras e deverá estar concluída em finais de 2021.   
 
Mais informação aqui.  
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ANO JUBILAR COMPOSTELANO 2021   

Santiago de Compostela comemorou, no passado dia 31 de dezembro, a abertura da “Porta 
Santa” da Catedral, dando assim início ao Xacobeo21, o Ano Santo Compostelano que se 
prolonga por 2021 e tem o momento alto no dia litúrgico de São Tiago, a 25 de julho. O dia ficou 
também marcado pela conclusão das grandes obras de restauro que, desde há vários anos, 
recuperaram grande parte da Catedral. Entre fevereiro e dezembro de 2020 a empresa Atelier 
SAMTHIAGO®, levou a cabo vários trabalhos no local: recuperação de revestimentos exteriores 
e interiores (cantarias e madeiramentos), órgão de tubos, embasamento da capela-mor e cripta 
da Catedral.  
 
Foi com grande satisfação e sentido de responsabilidade que integramos, já este ano, uma nova 
fase de trabalhos na Catedral de Santiago. Estes novos trabalhos terão como principal objetivo a 
conservação e o restauro da "Torre de la Vela". Os projetos, realizados em colaboração com a 
parceira TRYCSA, formam parte das intervenções previstas no "Convenio de colaboración para o 
desenvolvemento e execución das actuacións de conservación e restauración do conxunto 
catedralicio de Santiago de Compostela" assinado pela Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, o Cabido da Catedral de Santiago e a Fundación Catedral de 
Santiago.   
 
A Catedral é o 4º monumento mais visitado de Espanha, foi declarada Bem de Interesse Cultural 
em 1896, sendo, o conjunto da cidade velha de Santiago de Compostela, classificado como 
Património Mundial da UNESCO.  
 
Fotos: Fundación Catedral de Santiago  
 
Mais informação aqui.  
 

 

COMPROMISSO PAGAMENTO PONTUAL 2021  
 

 

 

A SAMTHIAGO® integra pelo 5º ano 
consecutivo um grupo de 1.387 empresas 
certificadas em Portugal com o “Compromisso 
Pagamento Pontual”. Deste modo, garante o 
cumprimento integral dos prazos de pagamento, 
essenciais para ajudar a melhorar a economia 
portuguesa onde, infelizmente, mais de 85% das 
empresas não cumpre os prazos de pagamento 
(InformaDb). Esta certificação é uma iniciativa 
da ACEGE, IAPMEI, APIFARMA, CIP, 
INFORMA, OTOC e CGD. 
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MAUSOLÉU DOS BENFEITORES, SCM LISBOA  
 

 

A SAMTHIAGO® concluiu recentemente o 
projeto de “Redação das Peças para 
Procedimento de Consulta Prévia - Obras de 
conservação e beneficiação do Mausoléu dos 
Benfeitores, Cemitério do Alto de São João". O 
trabalho, adjudicado pela Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, incluiu ainda a entrega 
do Relatório Prévio, para efeitos de 
cumprimento do disposto no decreto-lei 
140/2009, que estabelece o regime jurídico dos 
estudos, projetos, relatórios, obras ou 
intervenções sobre bens culturais classificados.  
   
 

 

 

 

AGENDA DA INOVAÇÃO VIANA 2030  
 

 

Um conjunto de entidades ligadas à área da 
cultura, educação e património de Viana do 
Castelo - entre as quais o Atelier SAMTHIAGO® 
- esteve reunida com a Vereadora da Cultura 
Carlota Borges, no passado dia 11 de março, 
para analisar o tema ”Património, Cultura e 
Recursos educativos”, no âmbito das 
discussões dos “Focus Group” para a criação da 
Agenda da Inovação Viana 2030. O objetivo dos 
“Focus Group” é a auscultação de diversos 
agentes do concelho tendo em vista a redação 
de um documento que reflita a visão dos 
munícipes, das entidades, das empresas e das 
instituições sobre o futuro coletivo do concelho 
para a próxima década. 
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A SAMTHIAGO® agradece às instituições que recentemente passaram a 
integrar a nossa família de clientes! Agradecemos e esperamos corresponder 

às expectativas e confiança depositada! Obrigado!  
 

 

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 
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