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Descrição:Revestimento com azulejo de padrão azul e 

branco e cercadura de enrolamentos. 

Tipo azulejo: Estampilha, ca 13,5 x 13,5 cm.

Cores: Azul e branco.

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

Friso sob a cornija: Não.

Fabricante:

Data estimada: ca 1911 (último piso)
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Padrões: PT033; PC003
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DADOS DE ARQUIVO

 Toponímia: antiga rua da Fábrica das Sedas

 Processo de obra nº 38845 do Arquivo Municipal de 

Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1880, com um pedido de 

alterações no piso térreo

 Em 1891, surgem dois pedidos de alterações, o primeiro 

referindo 'levantar umas empenas na fachada lateral, 

demolir umas trapeiras na fachada principal e modificar o 

telhado do seu prédio‘, o segundo já com subida do último 

piso, mas com as janelas ligeiramente menores que as 

actuais e com óculo interior [o telhado tinha duas trapeiras, 

ainda visíveis numa fotografia datada de 1910, telhado atrás 

do último edifício, hoje o nº 19].
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Imagem de arquivo, 1910 (AML)
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 Processo de obra nº 38845 do Arquivo Municipal de Lisboa:

 Em 1911, um pedido semelhante, indica levantamento da fachada ligeiramente superior ao 

projecto anterior e dimensões das janelas mais aproximadas ao que se verifica 

actualmente. No desenho que acompanha o pedido, as janelas surgem com pano de 

parede circundante, bem como as janelas do piso abaixo e que, hoje, estão quase 

encostadas à cornija, sendo de considerar erro do projecto ou alteração em construção 

nesta data [a subida deste piso, implica o seu azulejamento apenas a partir desta data. 

 Em 1933, surge a primeira referência ao azulejamento exterior e indicação de colocação de 

andaimes com quatro andares.
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Projecto de 1911, pormenor (imagem de arquivo, AML)
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 Processo de obra nº 38845 do Arquivo Municipal de Lisboa 

(cont):

 Em 1956, a memória descritiva de um projecto de alterações, 

refere ‘Dado que o actual compartimento que se pretende melhorar 

e aumentar se destina a "estúdio" do inquilino requerente [Pedro 

de Freitas Branco, morador no nº 23, 2º]. (…) Tal como o projecto

indica, pretende-se modificar a cobertura existente com o fim de 

permitir uma melhor utilização do compartimento actual. O 

projecto, com a designação ‘Pedro de Freitas Branco, rua da 

Fábrica das Sedas, 19,21, 23’ refere-se ao edifício adjacente, hoje 

com o nº 19 [nesta data, o último piso já apresenta as janelas com 

a configuração actual].

 Em 1994, autos de vistoria na sequência de requerimentos de 

inquilinos, não referem problemas no azulejamento exterior.

 Em 2008, autos de vistoria referem 'prédio composto de 2 corpos o 

primeiro nº 19 c/ 3 pavimentos c/ 6 vãos; o segundo corpo c/ 5 

pavimentos c/ 35 vãos’, significando a inclusão do edifício 

adjacente a que se refere o projecto de 1956.

Projecto de 1956, pormenor 

(imagem de arquivo, AML)

Imagem de arquivo, 

1967 (AML)
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