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FUNDAÇÃO JÚLIO RESENDE 
A Fundação Júlio Resende é um espaço singular, multidisciplinar e aberto ao diálogo no âmbito da cultura contemporânea.  

Projetada pelo projeto do século 1993. , junto à Casa-atelier do artista, da autoria do mesmo arquiteto. Instituição privada, de divulgação de reconhecida Utilidade 
Pública, dedica-se à preservação e à carreira do acervo Resenha composta por mais de duas mil e de obras de quinhentas obras que o Pintor teve ao longo de sua 

carreira , nos anos 30. 
 

CASA-ATELIER JÚLIO RESENDE 
A Casa-atelier de Júlio Resende foi o local de vida e obra do Pintor entre 1962 e 2011. 

Projetada em 1962 pelo Arquiteto José Carlos Lou, a Casa-atelier foi classificada como Monumento de Interesse Público em junho de 2011 e é um exemplo notável 
da Arquitetura moderna portuguesa.  A casa foi uma configuração com grande liberdade criativa e apenas condição — o tamanho do atelier, que foi definido pelo 

Pintor. Aí, Resende passou a maior parte de sua vida a pintar, meditar e escrever, num diálogo ininterrupto com a realidade e com o seu mundo interior. 
Após a sua morte, a 21 de setembro de 2011, o atelier foi remodelado e reaberto em 2015; o caos habitual e os objetos que Júlio Resende colecionou ocuparam o 

seu lugar habitual.  A casa oferece várias possibilidades para ampliar o conhecimento sobre o legado artístico do pintor 
 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 11 DE NOVEMBRO 
 

 

 
 

Crianças < 18 anos 

Seniores > 65 anos 

 

ADULTOS 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 1,00€ 3,00€ 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:  4,50€ 

Não Sócios Clube PT 3,00 € 5,00€ 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
15H45 - Fundação júlio resende 

Rua pintor júlio resende, 105 
4420-534 valbom - gondomar 

 
INSCRIÇÕES: 

 Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt  indicando: 
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome de todos os participantes, idade das crianças  e contacto móvel. 

 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 11 de novembro) 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o nib: 003520660008486913035 
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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