
Caldas da Rainha 

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 mais alto de relevo, e os elementos a azul representam o nível médio. 

A imagem tátil é a transcrição de uma fotografia de uma fonte em frente à estação de caminho de 
ferro das Caldas da Rainha. 
Comece por identificar o edifício da estação. O seu contorno de forma retangular alargada, o telhado 
com o arco ao centro (onde está escrito “Caldas da Rainha” na realidade) e as janelas. 
Passe de seguida à fonte, e comece por percorrer a barra horizontal a toda a largura que representa o 
rebordo da fonte. A fonte tem forma circular, mas como está vista de lado, fica um retângulo. 
Procure um objeto cilíndrico para ilustrar este efeito visual. 
Por cima da linha está uma rã gigante, vista de baixo, com a cabeça apontada par cima. Vêem-se as 
patas posteriores de cada lado do corpo. 
Por baixo do rebordo estão azulejos com padrões florais e com rãs. Procure reconhecer as flores 
centrais e as rãs em cada canto. 
 
 
 
 
 
 
 
  



BROCHURA 
 

 

Figura 1 – Elementos naturalistas e vegetalistas 

 
 
A figura 1 mostra dois azulejos. O azulejo superior contém a figura de uma rã vista de cima. Tente 
reconhecer os olhos, a boca, as patas anteriores e as grandes patas posteriores. Identifique também 
as duas flores nos cantos superiores do azulejo. 

O azulejo inferior contém uma folha de plátano como elemento principal. Identifique as suas formas 
recortadas e os veios interiores da folha. 

Passe depois aos elementos decorativos exteriores à folha, incluindo o grande círculo que rodeia a flor 
e as duas barras laterais verticais.  

Procure explicar o efeito gerado pelos dois semi-círculos pequenos, um em cima e outo em baixo. Eles 
vão ligar-se ao azulejo seguinte e gerar um círculo completo. 

 

 
  



 

 

Figura 2 – Zé Povinho 
 

 
A figura 2 mostra representação em relevo de uma fotografia de uma estatueta do Zé Povinho. 

Comece por identificar o chapéu característico com aba larga. 

De seguida percorra a barba que contorna o rosto todo, ligando-se às patilhas, até ao chapéu. A 
barba define o contorno do rosto, que é redondo. 

Toque agora nos dois olhos, nariz e boca. 

Descendo para o tronco, temos os dois lados do colete. De cada lado do colete, os dois braços semi-
abertos. Na ponta dos braços, as mãos estão abertas, com os polegares para fora. Tente identificar os 
vários dedos da mão. 

Uma linha curva horizontal marca o fim da camisa. Abaixo dela as duas pernas, com calças, e os pés 
com sapatos. A posição dos pés inclinados para baixo, sugere que o Zé Povinho esteja em bicos de 
pés. Na verdade é um efeito de perspetiva. Na realidade eles estão na horizontal, bem assentes no 
chão. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Andorinha 
 

 
A figura 3 é a representação em relevo de uma fotografia de andorinha de Rafael Bordalo Pinheiro. 

A sua interpretação é bastante simples. A andorinha está vista de cima, e distingue-se facilmente a 
sua cabeça, asas e cauda bifurcada tão característica desta espécie de ave. 

O corpo da andorinha está preenchido com um padrão que indica a superfície ondulada da peça de 
cerâmica. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Figura 4 – A ama das Caldas 

 

 

A figura 4 é a transcrição para relevo de uma fotografia da estátua da Ama das Caldas. A figura está 
vista de frente. 

Comece por percorrer o contorno do rosto, e veja como é redondo, característico das figuras 
bordalinas. 

Por cima do rosto tente reconhecer o cabelo e por cima deste uma touca. 

Toque nos olhos, nariz e boca. 

O elemento mais característico desta peça é a mama exposta que amamenta o bebé que está ao 
colo. Identifique a mama e o mamilo, que aponta diretamente para o rosto do bebé. Este está 
coberto por um manto que aqui se representa em relevo a cheio. 

Veja como a mão da ama segura o bebé enquanto a outra mão apoia a própria mama. Percorra o 
braço até à mão, percebendo como está dobrado em ângulo reto. 

A ama tem uma capa que aqui é marcada pelo seu contorno de ambos os lados da figura.  

A parte de baixo do vestido é representada com uma linha contínua. Finalmente, as pernas e os pés 
(ver nota da figura 3 sobre a posição dos pés). 

  



 

 

Figura 5 – O polícia 

 

A figura 5 é a transcrição para relevo de uma fotografia da estátua do polícia, vista de frente. 

 

Comece pelo rosto: o polícia apresenta uma expressão carrancuda, conseguida pelo seu bigode 
curvado para baixo e olhar carregado. Procure localizar os olhos, o bigode e a barba. De cada lado do 
rosto conseguirá identificar as orelhas. Por cima do rosto temos o chapéu de polícia com uma aba 
horizontal e a copa. 

Passando para o tronco, o braço direito do polícia (do lado esquerdo da figura) está dobrado em 
ângulo reto e segura no punho da espada. Esta pose reforça a atitude de prontidão do polícia para 
intervir se necessário. 

O outro braço está estendido ao longo do corpo e segura a bainha da espada. Por simplicidade de 
leitura a mão não foi representada em relevo. 

O cinto do polícia possui uma fivela ao meio e do nosso lado esquerdo um coldre de pistola. 

Por baixo do cinto está a parte inferior da casaca. 

Por baixo da casaca estão as duas pernas e os pés. Veja nas notas anteriores sobre a posição dos pés. 

 

 


