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GLOSSÁRIO1 

 

. Casa torreada: Habitação com uma ou mais torres evidenciadas, com forte ressurgimento no 

séc. XVIII, sendo mais raro o seu aparecendo em épocas recuadas. A torre ou as torres não 

resultam de uma preexistência medieval, mas inspiram-se nessas, procurando recrear o seu 

poder simbólico e a associação às antigas linhagens nobres. 

. Cornija: 

. Cunhais: (Cunhal) Elemento saliente, no encontro de duas paredes exteriores, podendo ser 

executado em cantaria aparelhada ou assumindo a forma de vários elementos 

arquitectónicos, como colunas e pilastras. 

. Embasamento: Base saliente onde assenta uma parede, podendo ficar parcialmente visível. 

. Entablamento: Elemento predominantemente horizontal, que suporta uma cobertura ou um 

remate nos edifícios clássicos ou de influência clássica, assente em colunas, pilares ou 

pilastras, resultando da junção de três componentes, a arquitrave, o friso e a cornija. 

. Estereóbato: Base de um edifício ou estrutura, normalmente composto por três degraus 

escalonados, podendo contudo ter um único nível contínuo.  

. Estilóbato: Degrau superior do estereóbato, onde assenta a estrutura do edifício. 

. Filete: Elementos arquitectónicos decorativos e componentes dos elementos arquitectónicos 

decorativos. 

. Friso: (de entablamento) Elemento do entablamento situado entre a arquitrave e a cornija, 

apresentando elementos decorativos distintos consoante a ordem arquitectónica em que se 

inscreve. 

. Inventário: Relação das coisas existentes em uma casa, ou dos bens móveis e imóveis de 

alguém; enumeração ou descrição minuciosa.2 

. Lambrequins: (Lambrequim) Ornato corrido existente nos beirais do telhado, em madeira 

ou metal (ferro ou zinco), servindo para dissimular os elementos de escoamento das águas 

pluviais. Podem verificar-se também na parte superior das janelas de sacada e de peitoril, 

como verificado nos edifícios em estudo. 

                                                             
1 Significado dos termos arquitectónicos retirados do site:  
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_G.aspx 
2 LELLO EDITORES; “Dicionário Lello Escolar”; Março 1997; p. 805 
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. Mísula: Elemento de suporte saliente de uma parede, destinado a sustentar vários 

elementos arquitectónicos. Podem surgir em alinhamento, sustentando um elemento de 

maiores dimensões. 

. Pilastra (s): Elemento de suporte, predominantemente vertical, de perfil quadrangular, 

adossado ou embebido numa parede. Pode assumir todas as formas das ordens arquitectónicas 

clássicas. 

. Tapa – sóis: (Veneziana) Portada de tabuinhas dispostas em ângulo oblíquo, que protege 

exteriormente uma janela ou porta. 

 

 


