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Descrição: Revestimento em padrão  azul com fingidos de 

pedra (marmoreado) no piso térreo.

Tipo azulejo: Estampilha (padrão), ca 13,5 x 13,5 cm.

Cores: Azul e branco.

Cercadura: Sim, de cores azul e branco 

Friso sob a cornija: 

Fabricante:

Data estimada: 

Padrões: PT013; PT011; ; PC003

Outros elementos:

 Imagens

 Dados de arquivo

 Planta de localização
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DADOS DE ARQUIVO

 Processo de obra nº 11693 do Arquivo Municipal de 

Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1926 com pedido de 

alterações de estabelecimento comercial para 

transformar uma janela em porta e uma outra em 

montra ‘no seu estabelecimento situado na rua de S. 

João dos Bencasados nºs 94 a 96’

 Em 1934, surge, numa folha de fiscalização, a primeira 

referência ao azulejamento exterior e a indicação de 

prédio composto por três pavimentos e uma fachada.

Imagem de arquivo, 1898-1908 (AML)
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DADOS DE ARQUIVO

 Processo de obra nº 11693 do Arquivo Municipal de Lisboa (cont):

 Em 1948, um pedido de alterações refere 'o prédio visto exteriormente dá a impressão 

de dois prédios distintos, mas interiormente verifica-se que uma só escada dá acesso 

aos dois lados, sendo os pavimentos do primeiro e do segundo andares no mesmo 

nível e com o mesmo pé direito tanto do lado esquerdo como do lado direito, porém o 2º 

andar tem do lado nº 184 tem (…) duas casas esconsas, que além de serem incómodas 

não têm vão algum para o exterior; e para beneficiar os dois compartimentos deseja-se 

levantar a fachada principal, ficando esta com quatro vãos de peito, demolir o beirado e 

a cimalha inferior e ligar a cimalha superior toda ao mesmo nível, ficando assim a 

fachada com melhor aspecto arquitectónico'. [O alçado propõe o levantamento dos dois 

corpos laterais à varanda do terceiro piso, corpo da direita, com construção de 2 novas 

janelas de peito e subida do telhado desse lado. Comparar actual com a imagem 1908, 

se tiverem azulejos, são posteriores a esta data.).

 Em 1989, um auto de vistoria refere 'exteriormente e na fachada principal, verificaram-

se azulejos de revestimento fracturados e em falta'.
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