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Descrição:Revestimento com azulejo de padrão azul e branco. 

No piso térreo, mantem sobre a porta alguns azulejos do 

revestimento primitivo em fingidos de pedra (marmoreado) e 

revestimento com azulejo monocromático branco e fingidos de 

pedra (esponjado) de uma intervenção recente.

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

pedra), 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:

Data estimada: ca 1853 (?); ca 1991 (piso térreo)
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Padrões: PT72; PT04; PC12
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DADOS DE ARQUIVO

 Prospecto datado de 1853,´Prospecto d’ rectificação que 

Thomás Grillo de Oliveira, pretende fazer na sua 

propriedade, sita na Rua do Norte, nº 45, lado da presente 

freguezia d’ N. Sa. da  Encarnação’ [projecto de aumento 

dos dois pisos superiores].

Prospecto de 1853  (imagem de arquivo, AML)

FACHADA

2b/022



DADOS DE ARQUIVO

 Processo de obra nº 4535 do Arquivo Municipal de 

Lisboa:

 O  processo de obra tem inicio em 1923 com um pedido 

de alterações dos vãos do piso térreo. Foi requerente o 

jornal Diário de Notícias [abertura das duas portas laterais, 

anteriormente janelas].

 Em 1932, é feita a primeira referência ao azulejamento

exterior num pedido de licença de limpeza e obras, que 

refere ‘Azulejo lavado’.

 Em 1990, um projecto de legalização de alterações do 

piso térreo contém uma fotografia ainda com o 

azulejamento primitivo, em fingidos de pedra, na área 

envolvente ao vão do óculo.

 Em 1991, um parecer da câmara sugere ao autor do 

projecto de alterações a aplicação de azulejos, 

marmoreados ou trinchados, acompanhando as cantarias 

e ‘azulejo branco velho’.

Imagem de arquivo (AML)
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