FACHADA
1b/001

Rua Gomes Freire, 14-16, Lisboa
(planta de localização)
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Padrões: PFC002

Descrição: Revestimento com azulejo neo-clássico, composição
específica para este edifício.
Tipo azulejo: Pintado à mão.
Cores: Azul, amarelo, púrpura e branco.

Cercadura: Não.
Friso sob a cornija: Sim.
Fabricante: Frisos atribuíveis à Fábrica Roseira, de onde se presume
que todo o revestimento tenha sido fornecido por esta fábica.
Data estimada:
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DADOS DE ARQUIVO

Processo de obra nº 5418 do Arquivo Municipal de
Lisboa:
 O processo de obra tem início em 1916.
 Em 1931, surge a primeira referência ao

azulejamento exterior - ‘o aspecto do prédio é
regular, principalmente na parte forrada d’azulejos‘.
Nesse requerimento pode ler-se 'prédio (…)
composto por loja 1º e 2º andares‘.

Imagem de arquivo, 1949 (AML)
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 Em 1939, um parecer da Câmara Municipal de Lisboa, datado

de 21 Setembro, defendia a eliminação dos azulejos - 'o
revestimento de azulejos deve desaparecer por oferecer mau
aspecto e por motivo de ordem estética‘. Em resposta, um
requerimento do proprietário 'para poder proceder às
reparações e pinturas do seu prédio (…)’, datado de 24
Outubro, refere que ‘o referido azulejo corresponde a
confecção(?) de painéis mandados fazer por medida e
artisticamente pintados assim (…) a muitos anos e
ultimamente(?) conservados sem faltas de qualquer peça que
possa prejudicar a estética e por isso não são só considerados
de grande valor artístico como ainda por valor estimativo‘. A 16
de Novembro, a Câmara rectifica o seu parecer dizendo 'Sobre
a pretensão a que se refere o processo à margem indicado,
informa-se que, como de princípio não se considerou que o
azulejo fazia parte do arranjo arquitectónico do prédio, foi
aquele condenado, verificando-se agora que é de manter, pela
razão que acima se observa‘.

Requerimento do proprietário, 1939
(imagem de arquivo, AML)
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