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Descrição: Revestimento com azulejos de padrão, sendo o do 

terceiro piso mais recente. Possui fingidos de pedra 

(marmoreado e esponjado) no piso térreo. 

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

pedra e friso sobre a cornija), ca 13,5 x 13,5 cm.

Cores: Azul e branco.

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

Friso sob a cornija: Sim (entre o 2º e o 3º piso)

Fabricante: Atribuível à Fábrica Roseira (2º piso).

Data estimada: ca 1845 (?) (data marcada na varanda central 

do 2º piso); posterior a 1892 (último piso); ca 1940 (remendos 

do piso inferior).
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 Processo de obra nº 8173 do Arquivo Municipal de Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1892 com um pedido de

ampliação do 2º andar. O pedido inclui desenho com alçado, planta

e corte, fachada com r/c, 1º andar e águas furtadas [hoje um piso

total].

 Em 1932, surge a primeira referência ao azulejamento exterior.

 Em1940, por motivos da Exposição do Mundo Português, realizada

nesse ano em Lisboa, uma intimação da Câmara Municipal de

Lisboa determina ‘Retirar os azulejos até ao piso do 1º andar

substituindo-os por cor cinzento claro’ (parecer de 20 maio). Mais

tarde, em parecer datado de 6 Julho, permite a reposição dos

azulejos em falta ‘Os azulejos podem ficar, desde que os remendos

a fazer fiquem de (…) como o existente’ [os remendos do piso térreo

que, hoje, se verificam, poderão datar desta intervenção; os

primitivos localizam-se sobre os vãos].

 Em 1964, já são referidos os três pisos e as duas janelas de sótão.

Imagem de arquivo, 1970 
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