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Rua de São Paulo, 91-103 / 105-111 / 113-129, Lisboa



Descrição: Conjunto de três edifícios contíguos, revestidos 

com azulejos de padrão. O último piso é idêntico mas mais 

recente.

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: Atribuível à Fábrica Roseira.

Data estimada: ca 1849 (?) (data marcada numa das portas 

do corpo central).

FACHADA

2b/008

Padrões: PT013; PC003

Índice:

Imagens

Dados de arquivo

Planta de localização



IMAGENSFAHADA

2a/018

FACHADA

2b/008



IMAGENSFAHADA

2a/018

FACHADA

2b/008



IMAGENSFAHADA

2a/018

FACHADA

2b/008



DADOS DE ARQUIVOFACHADA

2b/008

 Prospeto de 1848, ‘Pospecto do prédio que Manuel José 

Junqueira pretende construir, no lado sul da rua Direita de 

S. Paulo’  [correspondência com o edifício da esquerda, nºs 

91 a 103].

 [nota: não identificámos um prospeto para o corpo central. 

A uniformização dos edifícios e o facto do corpo central ter 

serventia pelo edifício de esquina, sugere um proprietário 

comum aos três edifícios. A data 1849, em cartela numa 

das portas do edifício central, poderá corresponder à data 

da construção ou alterações e atribuível, também, aos dois 

corpos laterais, embora estes com prospetos ligeiramente 

anteriores.].

 Prospeto de 1845, ‘Prospeto do prédio que Manuel José 

Junqueira pretende edificar na rua de S. Paulo, junto à 

casa da câmara’ [possível correspondência com o edifício 

da direita; com a mesma data, outro projecto semelhante, 

mas apenas com três pisos].
Imagem de arquivo, 1845 (AML)

Imagem de arquivo, 1848 (AML)



DADOS DE ARQUIVO

 Processo de obra nº 12463 do Arquivo Municipal de Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1878 e corresponde ao

edifício da ‘Rua da Moeda 11-11B tornejando Rua de São Paulo

91-103’.

 Em 1925, surge a primeira referência ao azulejamento exterior.

 Processo de obra nº 29733 do Arquivo Municipal de Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1912 e corresponde ao

edifício da Rua de São Paulo 105 a 111 (‘serventia pelo nº 9 da

Rua da Moeda’).

 Em 1932, surge a primeira referência ao azulejamento exterior.

 Processo de obra nº 5701 do Arquivo Municipal de Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1904 e corresponde ao

edifício da Rua de São Paulo 113 a 129.

 Em 1932, surge a primeira referência ao azulejamento exterior.
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Imagem de arquivo, 1962 (AML)
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