
Alcobaça 
Guia de leitura das imagens táteis 

 

Introdução 
A interpretação de imagens táteis não é óbvia para a maioria dos cegos, e 
depende do treino prévio que o leitor teve na leitura tátil. Geralmente é 
necessária a assistência de uma pessoa que faça a explicação da imagem. É para 
esse assistente que este guia se destina.  Recomendamos a leitura integral deste 
guia acompanhada da placa e da brochura multiformato antes da sessão de 
leitura acompanhada.  

 

Como acompanhar o leitor cego 
Sente-se ao lado do leitor. A brochura inclui 
texto em braille e imagens táteis. Quando o 
leitor chegar a uma dessas imagens, rode a 
brochura para a posição certa – vertical ou 
horizontal – e inicie a explicação verbal da 
imagem. Segure a mão do leitor para a 
posicionar no ponto desejado sempre que 
for necessário. O leitor pode e deve utilizar 
as duas mãos para tocar na imagem, pois isto facilita a interpretação. 

 

Sobre a leitura tátil 
O tato parte do particular para o geral, e a 
visão parte do geral para o particular. Assim, a 
leitura com os dedos funciona no sentido 
inverso da visual. É preciso primeiro explorar 
um pormenor – por exemplo a roda de um 
carro – depois a outra roda (supondo o carro 
visto de lado), para depois explorar a relação 
entre elas – a sua distância e posição relativa. É aqui que o uso das duas mãos é 
vantajoso. Imagine uma mão a tocar numa roda, e a outra mão na outra roda 
(num carro visto de lado). Depois uma das mãos pode deslizar ao longo do 
chassis do carro até encontrar a outra roda. Assim se vai formando a imagem 
cerebral do carro. O carro é literalmente construído peça por peça.  

  



PLACA 

 

Peça ao leitor para ler o texto em braille. 

Esta imagem tátil possui 2 níveis de altura de relevo, médio e alto. Os elementos 
marcados a preto neste guia representam o relevo alto.  

A imagem representa o túmulo de Inês de castro visto de cima. Comece por tocar as 
linhas que delimitam o caixão. Elas são interrompidas pela presença dos querubins. 

De seguida vamos identificar o rosto de D. Inês. Consegue identificar os olhos, o nariz e a 
boca? 

Veja como o queixo é pontiagudo, indicando uma face elegante e feminina. 

Sobre a cabeça está a coroa. Identifique a sua base lisa e a parte de cima com joias. 

Sob a cabeça de D. Inês está uma almofada. Procure identificar o seu contorno. 

No tronco de D. Inês, ao centro, encontramos uma fileira de botões do seu vestido. 

Em torno do seu pescoço está um grande colar que vem até à sua mão que está pousada 
sobre o colo, provavelmente a segurar o crucifixo. 

Finalmente, vamos identificar os quatro anjos que ladeiam D. Inês. Dois deles estão em 
cima, um de cada lado da almofada. Identifique o rosto, o cabelo, os braços estendidos e o 
tronco. Procure imaginar em que posição se encontram, vistos de cima. Mais abaixo, de 
cada lado do tronco de D. Inês estão os outros dois anjos. Cada um está a segurar um 
objeto na sua mão.  

  



BROCHURA 

 

 

Figura 1 – fachada do Mosteiro de Alcobaça (detalhe) 

 

Esta imagem tátil representa a parte superior central da fachada principal do Mosteiro de 
Santa Maria de Alcobaça. 

Destaca-se a grande rosácea preenchida com um arrendado de pedra. Percorra o círculo 
da rosácea com os dedos e depois o seu interior.  

Logo acima da rosácea está o brasão com as armas de Portugal. Nesta escala só é possível 
representar a forma geral do brasão, e não os seus ricos detalhes. 

Por cima da rosácea está a imagem da virgem, dentro de um nicho que na figura está 
indicado pelo seu contorno. Tente reconhecer a forma de campânula do nicho, e a forma 
da figura de Nossa Senhora no seu interior. 

No topo da fachada vemos uma cruz. Procure identifica-la. A cruz está ladeada por 2 
anjos, cujo contorno curvilíneo se vê na figura. 

Explore agora as linhas exteriores da fachada e o seus ricos efeitos arquitetónicos. 



 

 

Figura 2 – Túmulos de Pedro e Inês 

As imagens táteis representam os túmulos de D. Pedro em cima, e Inês de Castro,  em 
baixo. Os dois túmulos são similares, representam as figuras humanas deitadas e estão 
rodeados de anjos.  Os túmulos estão colocados frente a frente, pés contra pés. 

Comece por percorrer a linha forte que representa a cobertura do túmulo. A escultura de 
D. Pedro deitado está assente sobre essa cobertura.  



Percorra o perfil do rosto, procurando identificar o nariz, o queixo, o cabelo e a coroa. 

De seguida toque a linha do pescoço e a linha que define o tronco.  

Essa linha é interrompida pela presença de um anjo. Procure reconhecer a forma das asas 
do anjo, que está visto de costas. 

Por cima das asas há uma pequena linha curva que representa o topo da cabeça do anjo. 

O anjo está sentado, com as pernas viradas para o lado direito. Identifique as linhas que 
definem as pernas. 

Vamos agora explorar o anjo que segura na cabeça do Rei. Identifique as suas asas, a 
cabeça, e o braço que está estendido, a apoiar a cabeça do Rei.  

Conseguimos também identificar as linhas que definem a almofada. 

A imagem do túmulo de Inês é idêntica, mas voltada para o lado contrário. 

 

 

 

 


