
Travessa da Cara, 6-8 /  Rua do Teixeira 2, 

Lisboa

FACHADA

2b/023



Descrição: Revestimento com azulejos de padrão nas duas 

fachadas, sem cercadura nas janelas.

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: o padrão e a cor apontam para as décadas de 

1850 a 1860, mas 1915 é a data do pedido de alterações.
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Padrões: PT013; PC004
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DADOS DE ARQUIVO

 Processo de obra nº 13081 do Arquivo Municipal de Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1915 com um requerimento da proprietária que pretende 

‘modificar em parte e construir uma mansarda’. O projeto apresenta subida de um quarto piso, 

que se verifica hoje, mas sem azulejos, e alteração de vãos que se verificam apenas em 

parte.

 Em 1917, um requerimento solicita autorização para transformar em porta o vão de peito.

 Em 1932, surge a primeira referência ao azulejamento exterior - ‘duas fachadas revestidas a 

azulejo e quatro pavimentos. O seu estado de conservação é razoável ’..
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Projecto de alterações, 1915 
(imagem de arquivo. AML)



DADOS DE ARQUIVO

 Em 1963, é referido na memória descritiva de um projeto de alterações - ‘A alteração 

consiste em alterar todos os pavimentos  que eram de habitação em escritórios. (…) Ao 

nível do 3º andar [quarto piso, sem azulejos], foram avançadas as paredes exteriores’ [as 

alterações indicadas para os vãos deveriam ter implicações a nível do azulejamento; no 

entanto, não é claro se a largura e verga das janelas foram mantidas na posição primitiva, 

permitindo, nesse caso, a manutenção do azulejamento. 
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