
Rua da Boavista 34-36, Lisboa
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NÃO CONSIDERAR ESTE PROCESSO OBRA. DEVERÁ SER ENGANO DO 

ARQUIVO E CORRESPONDER A OUTRO EDIFÍCIO MAIS ABAIXO. 

REFAZER ESTA FICHA DEPOIS DE NOVA CONSULTA.



Descrição: Revestimento com azulejos de padrão 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: Fábrica Roseira (atribuível). 

Data estimada: 

Padrões: PT034; PC003
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DADOS DE ARQUIVO

 Processo de obra nº 10956 do Arquivo Municipal de Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1876 com um projecto de 

alterações, aprovado, mas que não corresponde à fachada actual.

 Em 1932, surge a primeira referência ao azulejamento e indicação 

que se trata de um prédio com quatro pavimentos e duas fachadas.

 Em 1938, num pedido de alterações das portas, refere a câmara 'Os 

azulejos assentes para substituir e o tirolez não são iguais aos 

existentes no resto do paramento da fachada, e visto não haver no 

mercado azulejos iguais aos antigos, devem ser arrancados e a 

faixa por eles ocupada tem que ser revestida de cimento azulado 

como determina a licença’. Também nesta data, um requerimento do 

proprietário do estabelecimento, que foi indeferido, refere ‘colocaram 

na sua frente uns azulejos que, embora difiram um pouco dos já 

existentes, assemelham-se-lhes muito, todavia’ [o azulejamento da 

parte inferior deste piso, hoje com o mesmo padrão, será mais 

recente?].

Projecto de alterações, 1876 

(imagem de arquivo, AML)
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DADOS DE ARQUIVO

 Processo de obra nº 10956 do Arquivo Municipal de Lisboa:

 Em 1939 repete-se o parecer anterior da câmara quanto aos azulejos colocados. No entanto, e 

ainda nesta data, um parecer da câmara refere 'foi autorizada a facha de azulejo existente‘.

 Em 1948, numa fotografia de um pedido de ampliação das águas furtadas não executada, não é 

claro se a parte inferior do piso térreo tem azulejos de padrão diferente.

 Em 1976, uma informação da Polícia Municipal refere que ‘o prédio não tem obras de beneficiação 

há mais de 22 anos’.

Proposta de alterações, 1948 

(imagem de arquivo, AML)
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Imagem de arquivo, 1952 (AML)
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