
Torres Vedras 
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 a planta do Forte de São Vicente, uma das estruturas militares das 
Linhas de Torres. 

Os três extremos do forte são redutos de defesa. Veja como se parecem com mini-fortes, 
rodeados pela sua própria muralha defensiva. 

No canto superior direito está um retângulo sólido que representa a ermida de S. Vicente.  

A meio do forte, existem várias linhas paralelas que representam os travezes 
(construções em terra).  

A linha interrompida na muralha indica as aberturas para colocação dos canhões.  

 

  



BROCHURA 

 

 

Figura 1 – Tipos de construções militares 

 

Esta imagem tátil representa quatro tipos de construções militares das Linhas de Torres. 

Em cima temos um exemplo de um forte: uma estrutura defensiva fechada a autónoma 
para o combate. A imagem é do Forte do Alqueidão. 

Logo abaixo temos um reduto, uma estrutura defensiva fechada mas que dependia de 
outra estrutura para se defender. Este é o reduto de Belmonte. 

O terceiro exemplo é um fortim, uma pequena estrutura fechada para defesa temporária. 
Este é o fortim do comando no Alqueidão. 

Finalmente, um exemplo de bateria, uma plataforma aberta com artilharia que depende 
de outro sistema para sua defesa. Esta é a bateria da Ribaldeira. 

  



 

Figura 2 – Forma e tipologia das construções militares 

 

A figura 2 ilustra algumas formas e tipologias de construções militares das Linhas de 
Torres.  

Na linha de cima temos o Forte de Olheiros e o Forte da orca. 

Na segunda linha estão o Forte da Ordasqueira e o Forte do Grilo. Estes são exemplos de 
fortes em forma de estrela. 

Na terceira linha, estão o Forte da Alquiteira (em forma de estrela) e o Forte do Formigal. 

Consegue distinguir as formas das diferentes construções? 

  



 

 

 

 

Figura 3 – Fases construtivas e ferramentas 

 

A figura 3 mostra um esquema da construção das estruturas e algumas das ferramentas 
utilizadas. 

Na imagem de cima comece por identificar a linha de solo, percorrendo-a da esquerda 
para a direita. Mostre o fosso do lado esquerdo, e o parapeito à sua direita, construído 
com a terra que foi retirada do fosso. Repita para o fosso do lado direito. 

Na imagem abaixo estão algumas ferramentas: pás e picareta para escavar o solo e o 
maço para compactar a terra do parapeito. 

Finalmente, na terceira linha estão as ferramentas de corte de árvores: machados, serras 
e facas. 

  



 

 

 

Figura 4 – Materiais e técnicas construtivas 

 

A figura 4 mostra algumas técnicas construtivas. Em cima, uma parede feita com sacos de 
terra, que servia para conter a terra e protege-la da chuva. 

Logo abaixo está uma faxina, um molho de ramos entrelaçados e fixados ao chão por 
umas estacas. Servia como revestimento das paredes. Quantas estacas consegue 
identificar? 

A terceira técnica ilustrada é uma paliçada, uma estrutura de defesa formada por estacas 
de madeira ligadas entre si e fixadas no solo na vertical. 

 

Finalmente, em baixo, temos uma plataforma de artilharia, uma estrutura que servida de 
suporte aos canhões. 

  



 

 

Figura 5 – Defesas complementares 

 

A figura 5 mostra 3 exemplos de defesas complementares que serviam como obstáculos 
para dificultar o ataque aos fortes. 

A imagem de cima mostra um abatise, composto por galhos de árvores inclinados com as 
pontas voltadas par ao inimigo. Procure identificar os ramos e o contorno do terreno.  

A imagem abaixo mostra uma cova de lobo. Trata-se de um buraco escavado no chão, 
aqui indicado pelas duas linhas em “V”. O relevo para os lados do “V” representa o 
subsolo. Espetado no fundo da cova está um pau afiado. A abertura da cova é escondida 
com ramagens.  

A terceira imagem é um exemplo de escarpamento: o corte do terreno numa inclinação 
íngreme que impeça a subida das tropas inimigas. 

 


