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Descrição: Revestimento com azulejos de padrão azul 

e branco. Possui fingidos de pedra (marmoreado e 

esponjado) com florão na platibanda e friso sob a 

cornija com festões em azul e branco.

Tipo azulejo: Estampilha (padrão) e pintado à mão 

(fingidos de pedra), ca 13,5 x 13,5 cm.

Cores: Azul, branco e amarelo.

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

Friso sob a cornija: Sim. 

Fabricante: Atribuível à Fábrica Roseira.

Data estimada: ca 1860 (?)
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Padrões: PT028; PC012; PFC01
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 No Atlas da Carta Topográfica de

Lisboa, de Filipe Folque, 1856-58, o

terreno onde, hoje, está implantado

este edifício, é representado com

quintal e armazéns.

Planta nº 41 (pormenor) do Atlas da Carta Topográfica de 

Lisboa, 1856-58 (imagem de arquivo, AML)
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 Prospeto datado de 1859, ‘Prospeto que pretende 

edificar José Joaquim de Azevedo Almeida na rua 

da Bella Vista, n.º 21’

 Prospeto datado de 1860, ’Prospecto que 

pretende edificar gradeamento e portal Rua da 

Bela Vista Alapa nº43 José Joaquim de Azevedo 

Almeida’. Neste projecto, a fachada surge com a 

configuração actual, assim como o portal e o 

gradeamento, e os panos de parede coloridos a 

azul liso (representação simplificada do 

azulejamento já existente à época?).

Prospeto de 1860 (imagem de arquivo, AML)

Prospeto de 1859 (imagem de arquivo, AML)
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 Processo de obra nº 3739 do Arquivo 

Municipal de Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1927, com 

folha de fiscalização que refere 'prédio com 2 

pavimentos, águas furtadas, 2 fachadas, 1 

empena e gradeamento (…) , 'onde está 

instalada a escola Primaria nº 52, esse 

prédio esta arrendado ao Ministério da 

Instrução'.

Imagem de arquivo,1962 AML)
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