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Descrição: Revestimento com azulejos de padrão azul e branco. 

Possui fingidos de pedra nos rodapés em esponjado de manganês. 

Tem friso sob a cornija com azulejo pintado à mão. 

Tipo azulejo: Estampilha (padrão), pintado à mão (friso sob a 

cornija e fingidos de pedra), ca 13,5 x 13,5 cm.

Cores: Azul, branco e púrpura.

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

Friso sob a cornija: Sim.

Fabricante: Desconhecido.

Data estimada: ca 1850 (?) (data da subida do último piso).
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Padrões: PT043; PT004; PC039;PFC002
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 ‘Prospecto que pretende reedificar 

Francisco Maria Machado com frente para 

a rua do Loreto e rua de S. Roque’,1850. O 

desenho corresponde à forma atual, mas 

as molduras das 2ª e 5ª janelas do 2º e 3º 

pisos são diferentes. Tem marcação de 

rodapés, hoje com azulejo esponjado, e 

subida do último piso, hoje com o mesmo 

azulejo.

 Toponímia: antiga Rua Larga de São Roque, 

também referida como Rua do Mundo.

Prospeto de 1850 (Imagem de arquivo, AML)
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 Processo de obra nº 5633 do Arquivo Municipal de Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1903 e é, na quase totalidade, referente às lojas.

 Em 1929, um pedido do inquilino (firma Barciela Pena Lda) para abertura de uma montra e 

cujo parecer refere 'na fachada exterior serão os azulejos lavados‘, sugere que o piso térreo 

era azulejado à época.

 Em 1932 , um pedido de alterações das montras do estabelecimento da firma Leitaria 

Trevo, refere ‘forro de mármore nas duas frentes e cunhal do estabelecimento’, sendo de 

considerar a remoção, nesta data, do azulejamento do piso térreo.

 Em 1887 existe um pedido de alterações (não consultado), não sendo certo se corresponde 

a este edifício ou ao seguinte.
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