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Informações complementares: 

A restauração iniciou em dezembro de 2009 e finalizou em março de 2010. A equipe foi 
coordenada pela autora desse artigo, contratada pela firma Decato Arquitetura e 
Construções. A equipe de restauradores foi composta por: Luciene Hiromi, Paula 
Rocha, William Vale, Miriam Pereira, Alice Medina, Eduardo Gonçalves, além de 
auxiliares.  

O Palácio São Joaquim é tombado como patrimônio municipal através do Decreto 
25.693 de 23 de agosto de 2005. É residência do arcebispo do Rio de Janeiro - Dom 
Orani Tempesta. 

A Sala da Capela possui a pintura de Carlos Oswald como decoração principal, mas é 
também ornamentada com: frisos em estuque com douramento, variações cromáticas 
nos paramentos verticais, móvel de altar (com revestimento em madeira, metais e 
pedra), e uma pintura sobre tela sobre o altar. Com exceção dessa pintura sobre tela, 
todos os demais ornamentos foram restaurados nesta intervenção. A iluminação foi 
refeita, assim como foi instalado um sistema de ar condicionado, cujo maquinário 
localizou-se fora do ambiente e suas saídas encontram-se na cambota, sem alteração da 
arquitetura original.  

Observação: O artista é atualmente mais conhecido como Carlos Oswald, porém a sua 
assinatura nessa obra é Carlos Oswaldo. 

Este artigo foi apresentado no IV Encontro Luso Brasileiro de Museus Casas em 2012.  
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