
ORGANIZAÇÃO:

Visita orientada e gratuita ao Museu da Casa Grande16H00
Passeio guiado pela vila e seus locais mais emblemácos15H00
Almoço (necessária inscrição e pagamento prévio)13H00
Visita guiada aos trabalhos em estaleiro11H00
Comunicações sobre a história da Igreja e a intervenção em curso10H00

Receção dos parcipantes e distribuição de documentação na Igreja Matriz de Freixo 
de Numão (Rua do Largo da Praça, coordenadas GPS: 41.0675966 / -7.2220993)

09H30

PROGRAMA DA VISITA:

Os parcipantes terão oportunidade de acompanhar a execução dos 
trabalhos de conservação e restauro da talha dourada e da pintura da 
Igreja, levados a cabo pelo Atelier SAMTHIAGO, empresa associada do 
GECoRPA – Grémio do Património desde 2009. O projeto, que deverá estar 
concluído em finais do mês de maio, prevê o tratamento de cinco 
estruturas retabulares, de algumas pinturas sobre tela, de uma pintura 
mural, bem como do teto em caixotões da Capela-Mor.
AA Igreja Matriz de Freixo de Numão começou por ser um templo pagão, tornando-se posteriormente uma 
igreja românica que acabou por ser destruída com o Terramoto de 1755. Reconstruída e ampliada nessa 
data, manteve as mesmas caracteríscas até hoje, ostentando no interior altares de talha barroca e 
bustos em pedra de S. Pedro, padroeiro e protetor da comunidade.
A visita pretende dar a conhecer a intervenção, bem como o património de Freixo de Numão, estando 
previsto um passeio durante a tarde pela vila e a entrada, gratuita e orientada, no Museu da Casa Grande. 
Existe ainda a possibilidade de reserva para almoço.
DeDesna-se ao público em geral e a estudantes e profissionais de diferentes áreas (engenharia, 
arquitetura, história da arte e conservação e restauro).

Visita Estaleiro-Aberto 
Vila Nova de Foz Coa, 20 de abril de 2013, 10h00-13h00

Igreja Matriz de Freixo de Numão
Conservação e Restauro da talha dourada 
e da pintura sobre madeira

Património + Educação = Idendade
DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 2013

mailto:geral@samthiago.com

