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 Primeiramente, o meu agradecimento a todos aqueles que contribuíram para a realização deste 
trabalho: À Srª  Exma. Presidente do Tribunal Judicial da comarca do Porto Este, Dr.ª Helena Tavares, ao 
Lugar do Desenho na pessoa do Arquitecto Joaquim Magalhães na qualidade de Fundador. Uma palavra de 
apreço ao Sr. Mário Vale pela sua disponibilidade e simpatia evidenciada. 
 A recuperação dos frescos teve início no dia 5 de março e concluído a 29 de abril.
 Toda a obra decorreu de acordo com o inicialmente previsto, havendo porém surgido alguns 
imponderáveis. Ex: situações de falhas nas massas que suportam os frescos (imagem 10) na zona 
superior esquerda do painel. As intervenções de conservação e restauro realizadas respeitaram o material 
original dos revestimentos para que desse modo não possam vir a surgir patologias mais graves que as 
anteriormente encontradas.Foi aplicada uma metodologia de restauro conservativa para salvaguarda das 
técnicas, da funcionalidade e do aspecto estético original das obras, estabelecendo uma intervenção mínima 
e procurando sempre manter o desenho original, respeitando a técnica e o cromatismo das cores originais.
 Todo o trabalho de limpeza visou restaurar a obra para a sua aparência original de acordo com as 
técnicas do artista. A presença detetada de zonas que aparentavam descoloração do pigmento e manchas 
são indicativos de degradação química, normal atendendo à idade deste fresco. Em todas as intervenções 
foi aplicado um verniz incolor mate de qualidade para preservação dos pigmentos utilizados (têmperas).

 Constituiu para mim um  grande prazer ter participado no restauro desta obra tão importante no 
contexto da Arte Portuguesa. Regressar a este espaço 36 anos depois de ter colaborado na execução do 
mesmo com o pintor Júlio Resende, foi uma emoção muito grande e uma honra enorme.

2 de Junho de 2022

Pedro Casal

Introdução | Recuperação do fresco do pintor Júlio Resende 
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TRABALHO REALIZADO:
Após uma cuidada limpeza das superfícies, procedeu-se à consolidação pontual dos orifícios, fendas 
e fissuras existentes de forma a devolver a estabilidade e adesão dos materiais originais ao respectivo 
suporte. Foram corrigidas e reparadas todas as irregularidades verificadas em várias zonas, com particular 
relevo das partes aqui expostas e já detalhadas no primeiro  documento apresentado (imagens 2, 5,7 e 8). 
Devo realçar que o resultado apresentado ao lado de cada imagem aqui reproduzida nem sempre se 
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refere ao resultado final apresentado na última página através de duas panorâmicas do painel. Em alguns 
casos também existe alguma discrepância cromática resultante das fotografias tiradas em tempos distintos 
e, por vezes, em ângulos e situações de luz diferentes. No final do processo procedeu-se à aplicação de 
um verniz aquoso mate para correção de algumas manchas existentes e fixação dos pigmentos utilizados. 
Para além da correção de todas as irregularidades, foram também corrigidas situações de descoloração  
verificadas na parte inferior do painel onde os pigmentos acusavam algum desgaste provocado por 
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movimentos de objetos. O resultado final parece-me adequado e equilibrado face aos pressupostos do 
restauro. A solução encontrada para evitar futuros danos no painel através da colocação de uma faixa em 
madeira e o avanço das mesas de audiência, pareceu-me muito adequada e acredito que evitará futuros 
problemas.
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O painel antes da intervenção

O painel após a intervenção
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1984 | com o Mestre Júlio Resende


