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Descrição: Revestimento do piso térreo com azulejos de 

padrão em azul e amarelo. Apresenta a data de 1865 

marcada em cartela metálica existente na porta.

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

Cores: Azul, branco, amarelo e púrpura.

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

Friso sob a cornija: Não.

Fabricante: Atribuível à Fábrica Roseira.

Data estimada:

FACHADA

2b/003

Padrões: PT023; PC003
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DADOS DE ARQUIVO

 Toponímia: Antiga Rua Nova de Santo António

 Processo de obra nº 11703 do Arquivo Municipal de 

Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1908.

 Em 1927, pedido para fazer pequena garagem no 

compartimento da esquina [poderá datar desta obra 

a transformação da primeira janela em porta, sem 

consequência no azulejamento, ainda visível numa 

imagem de 1908].

 Em 1940, surge a primeira referência aos azulejos, 

‘Paramentos em cor creme muito claro. Mansarda a 

cinzento claro. (…) Lavar azulejos e cantarias'.

Imagem de arquivo, 1908 (AML)
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DADOS DE ARQUIVO

 Processo de obra nº 11703 do Arquivo Municipal de 

Lisboa:

 Em 1971, num pedido para obras de reparação de 

canalizações e esgotos, a requerente informa que a 

propriedade não é beneficiada há mais de 15 anos e 

‘chama a atenção, que os azulejos exteriores, de grande 

valor, encontram-se em desagregação’. Uma informação da 

câmara confirma ‘As fachadas do prédio estão bastante 

escalavradas havendo falta de alguns azulejos’.

 Em 1991, um caderno de encargos para obras de 

reparações e que inclui fotografias da parte exterior do 

edifício com grandes lacunas no azulejamento, refere, no 

ponto 02 da fachada principal e da fachada lateral, 

‘restauração do lambril de azulejo com igual ao existente

(0,132 x 0,132) executado de encomenda, considerando a 

substituição de 40%, reparação e envernizamento do 

restante com verniz especial (incolor) da «BEAL –

INTERNACIONAL’.

Imagens de arquivo, 1991 (AML, 

processo de obra 11703)
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