
Calçada da Estrela 50-60 / Rua dos Ferreiros à 

Estrela 2, Lisboa

FACHADA

3a/009



Descrição: Revestimento com azulejos de padrão e 

cercaduras em azul e branco nas duas fachadas. Fingidos de 

pedra (marmoreado) e florões no coroamento de todo o edifício

Tipo azulejo: Estampilha (padrão), e pintado à mão (fingidos 

de pedra), ca 13,5 x 13,5 cm.

Cores: Azul e branco (padrão);  azul e amarelo (platibanda).

Cercadura: Sim, de cores azul e branco, ca 13,5 x 6,5 cm.

Friso sob a cornija: Sim.

Fabricante: Atribuível à Fábrica Roseira.

Data estimada: ca 1857 (?)

FACHADA
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Padrões: PT003, PC010; PFC02; PP03
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DADOS DE ARQUIVO

 Prospeto de alteração de 1857, ’Prospecto do Edifício que pretende edificar A. J. L. Cunha Junior

na Calçada da Estrela fazendo esquina para a Travessa de Sta. Escolástica’.

 O projecto tem marcação de alterações no último piso, fogaréus a rematar a platibanda, não 

existentes hoje, pátio do corpo central ao nível da rua, e não do segundo piso como hoje se 

verifica, e não indica última parcela da fachada lateral, com apenas um piso, hoje com o 

mesmo azulejamento e uma janela cega entaipada com azulejo esponjado amarelo.

Prospeto de 1857

(Imagem de arquivo, 

AML)
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DADOS DE ARQUIVO

 Processo de obra nº 17815 do Arquivo Municipal de 

Lisboa:

 O processo de obra tem início em 1915 com um pedido do 

proprietário para 'modificar a fachada principal do seu 

palácio sito na calçada da Estrela nº 62, fazendo-lhe um 

terraço na altura do 1º andar apoiado sobre pilares de 

cantaria‘. O desenho que acompanha o pedido tem, 

também, marcação de alteração de janela para porta no 

corpo avançado lateral direito.

 Em 1927-33, uma intimação para obras e pedidos de 

licença de obras na fachada lateral, referem 'não lavando 

paramento’, indício da existência do azulejamento nestas 

datas.

 Em 1934, surge a primeira referência ao azulejamento, 

num pedido de licença para limpeza de prédios e obras.
Imagem de arquivo, 1961 (AML)
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 Processo de obra nº 17815 do Arquivo Municipal de Lisboa (cont):

 Em 1940, um pedido de 'construção de uma garagem e outras dependências para 

serviço próprio da sua moradia’, com projecto e memória descritiva, refere-se  à última 

parcela da fachada lateral, hoje uma entrada de garagem com o paramento rebocado 

e pintado de branco. No projecto verifica-se que anteriormente tinha uma porta e uma 

janela e a platibanda com marcação do mesmo desenho decorativo que surge na 

parcela adjacente à direita, parcelas que não surgem no prospecto de 1857. O 

desenho decorativo corresponde ao desenho da platibanda azulejada das duas 

fachadas.

 Em 1987, uma fotografia parece já testemunhar a janela da fachada lateral entaipada 

com azulejo esponjado amarelo.
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