
Bombarral  

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 nível alto e os elementos a azul representam o nível médio. 

A imagem representa uma cena do campo de batalha da Roliça no Bombarral. Parece tratar-se 
de um posto de comando, num plano mais alto, e com um canhão de artilharia.  

Comece por identificar o oficial que está em pé a usar os binóculos. Ele está a observar o 
exército inimigo à distância, aqui representado por uma fileira de soldados em relevo médio. 

Siga a linha à esquerda do oficial, que indica que ele está no cimo de um morro. Para o outro 
lado encontramos uma árvore. Explore o seu tronco e a copa. 

À esquerda da árvore está um canhão. Identifique o rodado, o cano e o travão. Logo à esquerda 
do canhão está um soldado a caminhar.  Por baixo deste soldado está um soldado ferido 
deitado no chão. Nota: a imagem está em perspetiva, por isso, o que parece estar em baixo na 
realidade está à frente, ou seja, mais próximo do observador. A compreensão da perspetiva é 
difícil para um cego. Tente simular esse efeito com dois pequenos objetos como duas canetas 
para representar os dois soldados. 

Finalmente, à direita, temos um oficial a cavalo. 

 

 

  



BROCHURA 

  

 

 Figura 1 -  Uma representação do campo da Batalha da Roliça, no Bombarral  

  

 A imagem da placa é uma versão recortada desta imagem, por isso aqui vêm-se mais 
elementos, como o moinho. A imagem representa uma cena do campo de batalha da Roliça no 
Bombarral. Parece tratar-se de um posto de comando, num plano mais alto, e com um canhão 
de artilharia.  

Comece por identificar o oficial que está em pé a usar os binóculos. Ele está a observar o 
exército inimigo à distância, aqui representado por uma fileira de soldados em relevo médio. 

Siga a linha à esquerda do oficial, que indica que ele está no cimo de um morro. Para o outro 
lado encontramos uma árvore. Explore o seu tronco e a copa. 

À esquerda da árvore está um canhão. Identifique o rodado, o cano e o travão. Logo à esquerda 
do canhão está um soldado a caminhar. Por baixo deste soldado está um soldado ferido 
deitado no chão. Nota: a imagem está em perspetiva, por isso, o que parece estar em baixo na 
realidade está à frente, ou seja, mais próximo do observador. A compreensão da perspetiva é 
difícil para um cego. Tente simular esse efeito com dois pequenos objetos como duas canetas 
para representar os dois soldados. 

Se seguida identifique, à direita, um oficial a cavalo. Finalmente, explore o moinho com o seu 
telhado em cone e as pás de vento. Termine com a linha de cumeada à distância, que atravessa 
toda a imagem. 

  



 

Figura 2 – Esquema da Batalha da Roliça 

  

Esta imagem tátil representa as principais movimentações durante a Batalha da Roliça. Em 
cima, um quadrado representa a vila de Óbidos. A linha principal que desce a direito indica a 
deslocação da coluna sob comando direto de Wellesley até São Mamede. A linha à esquerda 
indica o movimento das tropas do Tenente-Coronel Trant. A linha da direita representa o 
movimento da Divisão do General Ferguson. 

Os pequenos retângulos em relevo mais alto indicam as posições das tropas britânicas para o 
combate e o retângulo abaixo destes, em relevo mais baixo, indica a posição das tropas 
francesas.  



Logo abaixo temos um grupo de linhas a traço interrompido que indica o movimento de recuo 
das tropas francesas para o lugar da Columbeira. Aí voltamos a ver os retângulos que indicam 
as tropas britânicas e francesas. 

Finalmente, uma última linha no fundo indica a retirada final das tropas francesas para Torres 
Vedras. 

 

  



 

Figura 3 – Monte Picoto – o campo de batalha da Roliça fotografado em 2017 

 

Esta imagem representa o miradouro do Monte Picoto, onde se deu a Batalha da Roliça. O 
elemento principal é uma cruz em pedra. Identifique-a na imagem, incluindo a sua base. 
 
À frente da cruz, ou seja, mais próximo do observador, está uma placa comemorativa retangular. 
 
Do lado esquerdo está um arbusto. Explore o seu contorno e o interior folhoso. 
Percorra agora a linha mais grossa, que corre de um lado ao outro da imagem, ao nível da base 
da cruz. Ela representa a linha de cumeada do monte. 
Sobre essa linha estão algumas casas que se situam ao longe, no vale. Elas aparecem muito mais 
pequenas do que a cruz porque estão longe. Como o campo visual humano é cónico, um objeto 
próximo do olho parece muito maior do que o mesmo objeto situado à distância. 
Finalmente, uma linha mais fina, no topo da imagem, indica a linha do horizonte, à distância. 
 
 
 
 
 
 
 
 


