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Notícias

Restauro do Painel “L’Ange du Silence” 
na capela do Palácio de Santos

  Atelier Samthiago, empresa asso-
ciada do GECoRPA especializada em con-
servação e restauro do património histórico 
e artístico, terminou recentemente uma inter-
venção no painel “L’Ange du Silence” localiza-
do na Capela do Palácio de Santos, um dos 
mais impressionantes e importantes palácios 
da capital.

Atualmente incluído na Zona Especial de 
Proteção do Museu Nacional de Arte Antiga, 
o palácio foi construído no final do século XV. 
Serviu de residência régia até 1578 e resistiu 
ao terramoto de 1755, tendo sido adquirido 
no início do século XX pelo Governo Francês, 
que o transformou em Embaixada.

Na sacristia da sua pequena capela, cuja 
decoração alia perfeitamente trabalho em 
talha dourada, pintura e azulejo, encontramos 
o “Anjo do Silêncio”, que faz parte de uma rica 

O composição azulejar por ele iniciada, seguida 
pelo “Nó da Aliança” e terminada por uma 
composição da pintora Helena Vieira da Silva.

O anjo é representado de forma peculiar 
e incomum: armado com a sua espada e 
em tamanho natural, pede a quem entra na 
sacristia que se faça silêncio colocando um 
dedo nos lábios.

Este trabalho de restauro foi adjudicado pela 
Embaixada de França em Portugal e recebeu 
acompanhamento técnico do Museu Nacional 
do Azulejo.

Fonte: Atelier Samthiago

Bolsa de Mérito 
da FCT NOVA – 
Conservação-
-Restauro

   Atelier Samthiago é patrocinador de 
uma bolsa de mérito atribuída a uma aluna do 
curso de Conservação-Restauro.

A aluna contemplada, Marta Boavida, é uma 
das bolseiras do primeiro programa de Bolsas 
de Mérito da NOVA School of Science and 
Technology | FCT NOVA que tem o objetivo de 
reconhecer o talento, esforço e dedicação dos 
estudantes que ingressem nos cursos de Licen-
ciatura lecionados no Campus de Caparica.

Este programa visa incentivar o mérito e 
excelência a estudantes que tenham escolhido 
como primeira opção a FCT NOVA no con-
curso nacional de acesso ao ensino superior 
e que tenham demonstrado um excepcional 
aproveitamento no percurso pré-universitário.

Fonte: Universidade Nova de Lisboa

O

53 normas internacionais 
sobre Património traduzidas 
em português disponibilizadas 
no site ICOMOS-Portugal

                     iguel Brito Correia, membro do con-
selho redatorial da Pedra & Cal, publicou em 
2014, em conjunto com o arquiteto Flávio 
Lopes, um livro com a tradução para por-
tuguês de algumas das mais importantes 
normas internacionais sobre património arqui-
tetónico e arqueológico. Essas normas pas-
saram a estar acessíveis no site do ICOMOS-
-Portugal.

Quem intervém em monumentos e edifícios 
antigos tem agora ao dispor, graças à iniciati-
va destes autores e à concordância do editor 
Jorge Ferreira, informação muito útil para o 
desenvolvimento do seu trabalho.

Para quem quiser obter o livro, ele encontra-se 
ao dispor nas livrarias e editora Caleidoscópio.

M

https://samthiago.com/ambassade-de-france-au-portugal-lange-du-silence/
https://www.dcm.fct.unl.pt/noticias/2021/11/1-edicao-do-programa-de-bolsas-de-merito-da-fct-nova
https://www.icomos.pt/
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Conferência Big Stuff 2022 no Seixal 
submissão de resumos até 5 de fevereiro de 2022

   stão abertas as inscrições na con-
ferência Big Stuff 2020 – Working together. 
Conservation and safeguarding of industrial 
and technological heritage, que decorrerá 
entre 28 e 29 de setembro de 2022 no conce-
lho do Seixal. A participação poderá ser feita 
presencialmente ou on-line e a sua organiza-
ção está a cargo do Ecomuseu Municipal e do 
Laboratório de Instrumentação, Engenharia 
Biomédica e Física da Radiação (LIBPhys-
UNL) da Universidade NOVA de Lisboa.

O Big Stuff é uma conferência internacional 
trienal dedicada à preservação de património 
tecnológico de grandes dimensões. O evento, 

E que conta já com sete edições, é um momen-
to importante de partilha entre especialistas 
de todo o mundo dedicados ao estudo e 
preservação deste tipo de património. O tema 
escolhido para a oitava edição assenta no 
princípio de que a salvaguarda e a conser-
vação do património industrial e tecnológico 
devem ser entendidas como um processo 
pluridisciplinar, envolvendo as instituições 
responsáveis pela gestão de património, a 
academia e a indústria. 

Os resumos das apresentações deverão 
ser enquadrados num dos seguintes tópicos 
e submetidos até 5 de fevereiro de 2022: 

i) conservação in situ de património industrial; 
ii) experiências e metodologias na conservação 
operacional de objetos industriais; iii) agentes 
e processos de salvaguarda e conservação; 
iv) formação de profissionais em conservação 
do património industrial e tecnológico.

Para mais informações, poderá consultar o 
site da conferência ou contactar a comissão 
organizadora através do e-mail bigstuff2022@
campus.fct.unl.pt.

Notícias

Atelier Samthiago galardoado 
com o “Prémio Patrimonio.pt” 

 o âmbito da Bienal Ibérica do 
Património Cultural 2021, o Atelier Samthiago 
recebeu o “Prémio patrimonio.pt” galardão 
que premiou o projeto que se distinguiu nos 
últimos dois anos pelo seu valor social e pelo 
seu contributo para a valorização efetiva do 
Património Cultural do nosso país. O projeto 
em questão foi o programa “De Geração em 
Geração — Património e Formação”.

Esta edição de 2021 da bienal que se rea-
lizou em Leiria, entre 14 e 17 de Outubro, 
teve uma vertente física e digital e o tema 
foi “Jovens e Património”, com o intuito de 
melhorar a relação dos jovens com a heran-
ça patrimonial.

N Foram 45 as candidaturas, provenientes de 
33 instituições de todo o país, que resultaram 
em 6 distinções de projectos relacionados 
com o património cultural e artístico, tanto do 
sector público como do privado, decorridos 
entre 2019 a 2021.

Fonte: Atelier Samthiago

https://sites.google.com/fct.unl.pt/big-stuff-2022
mailto:bigstuff2022@campus.fct.unl.pt
mailto:bigstuff2022@campus.fct.unl.pt
https://samthiago.com/samthiago-galardoada-com-o-premio-patrimonio-pt/
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Campanha UNESCO “World Heritage 
Volunteers Porto 2021”. Trabalho da 
APPRUP reconhecido

  Associação Portuguesa para a 
Reabilitação Urbana e Proteção do Património 
(APRUPP) ganhou a candidatura ao pro-
grama World Heritage Volunteers 2021, da 
UNESCO.

Realizada no Porto entre 12 e 21 de outubro de 
2021 com o apoio da Universidade de Aveiro, a 
iniciativa “WHV – Porto in the path of Cultural 
Heritage Sustainability” permitiu a vinte volun-
tários estudantes de mestrado, doutoramento 
ou recém-licenciados em áreas relacionadas 
com o domínio alargado do Património e 
reabilitação, indo das áreas dos materiais 
até à reabilitação e comunicação, participar 
ativamente na monitorização e avaliação no 
terreno do estado das construções que carac-
terizam a arquitetura do Centro Histórico do 
Porto, classificado como Património Cultural 
da Humanidade pela UNESCO.

No decorrer da campanha, foram desenvol-
vidas atividades como workshops técnicos 
de conservação de elementos construtivos 

A

emblemáticos do património edificado do 
Porto, debates e seminários sobre a gestão 
urbana de áreas classificadas com reconhe-
cimento pela UNESCO e ações de inspeção 
e diagnóstico de edifícios e de reabilitação 
de edifícios.

O GECoRPA contribuiu com o seu apoio 
institucional e alguns dos seus associados 
também se juntaram a esta iniciativa. Foram 

CAMPANHA WORLD 
HERITAGE VOLUNTEERS 
PORTO 2021

NCREP recebe alunos de Engenharia da FEUP e 
participa em workshop realizado pela FAUP

  o passado mês de novembro, a 
NCREP recebeu um grupo de estudantes de 
licenciatura em Engenharia Civil da FEUP 
(Universidade do Porto) na sua sede e numa 
das suas obras.

Os estudantes tiveram a oportunidade de 
conhecer os diferentes estágios de um pro-
cesso de intervenção em curso, desde a 
avaliação do estado da estrutura até à imple-
mentação de soluções de reforço estrutural.

Realizado também em novembro e dezem-
bro e organizado pela Associação Ponto 

N

Atelier Samthiago galardoado 
com o “Prémio Patrimonio.pt” 

Parágrafo e Atelier SOM, em parceria com 
a FAUP, decorreu um ciclo que propôs o 
desenvolvimento prático de um conjunto de 
experimentações in situ, onde se aplicaram 
os conhecimentos adquiridos na componen-
te teórica do workshop.

O ciclo sobre Construção Sustentável abor-
dou as questões da construção em terra e 
madeira através de dois workshops (teórico 
e prático) nas áreas da terra (taipa e adobe) 
e da madeira (frontal e tabique).

patrocinadores do evento as empresas asso-
ciadas AOF, CACAO, NCREP e Pretensa. Os 
workshops e debates tiveram também contri-
buição dos associados individuais Esmeralda 
Paupério e Vasco Peixoto de Freitas, e das 
empresas associadas AOF e Atelier in.vitro.

https://www.youtube.com/watch?v=pebdIAyYIao

