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Descrição: Revestimento com azulejos de padrão azul e branco. 

Possuiu fingidos de pedra no piso térreo (hoje substituído por 

cantaria), no cunhal tem azulejos brancos e o friso sob a cornija com 

padrão de festões. A chaminé é forrada com azulejo esponjado azul 

e branco.

Tipo azulejo: Estampilha (padrão) e pintado à mão (fingidos de 

pedra e esponjado), ca 13,5 x 13,5 cm.

Cores: Azul e branco.

Cercadura: Sim, ca 13,5 x 13,5 cm. 

Friso sob a cornija: Sim.

Fabricante: Atribuível à Fábrica Roseira.

Data estimada:
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DADOS DE ARQUIVO

 Processo de obra nº 20615 do Arquivo Municipal de Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1913, era proprietário Augusto Victor Roseira, com um 

pedido de licença de obras,  para ‘abrir uma porta na loja do prédio sito na rua Caminhos de 

Ferro nº 28 para comunicar com a loja do prédio nº 22’ [deverá corresponder a uma porta 

interior] [o processo de obra refere-se a todo o edifício que inclui a fachada que dá para a 

Rua dos Caminhos de Ferro, 26-28, também azulejada. A documentação refere-se na sua 

maioria à fachada para a Rua dos Caminhos de Ferro]

 Em 1935, surge a primeira referência ao azulejamento exterior - 'prédio composto por 2 

fachadas e azulejo na fachada‘. 

 Em 1974, um parecer refere ‘paramentos exteriores em muito mau estado de conservação ’. 

Nesta data, o edifício era, ainda, propriedade da família Roseira.
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 Imagens datadas de 1901, testemunham a existência, no piso térreo, de um 

revestimento, hoje desaparecido, em azulejo com fingidos de pedra, já desaparecido 

numa imagem datada de 1966.
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