
Aguiar da Beira 

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 da placa em braille.  

Esta imagem tátil possui 2 níveis de altura de relevo, baixo e médio. Os elementos marcados a azul 
neste guia representam o nível mais baixo de relevo, e os elementos a cinzento representam o nível 
médio. 

A imagem é a transcrição para relevo de uma fotografia do centro histórico da vila de Aguiar da Beira.  

O elemento mais importante do conjunto é a Torre do Relógio. Percorra o seu contorno com os 
dedos, identifique as ameias no cimo da torre e as janelas.  

Repare como a parede da torre possui uma textura rugosa, que representa as pedras de que é feita. 

Logo à direita da torre está a Fonte Ameada. Consegue notar uma semelhança com a Torre do 
Relógio? De facto esta fonte tem a forma de um castelo. 

Seguindo para a direita encontramos a antiga Casa da Câmara. Identifique uma janela, o telhado em 
bico e o contorno pelo lado esquerdo. O contorno tem uma dupla linha porque nas arestas o edifício 
é de pedra, enquanto as paredes são de cimento e pintadas de branco. 

O lado direito da imagem é preenchido com a Casa dos Magistrados, um edifício antigo do século XV 
e construído em pedra.  

Esta casa está em forte perspetiva na fotografia. Estamos a olhar para a fachada principal num ângulo 
oblíquo, o que faz com que as linhas do telhado e do chão pareçam convergir para um ponto de fuga. 

Procure explicar ao leitor cego o efeito de diminuição do tamanho das linhas com o afastamento do 
observador. Compare a altura da linha de parede mais afastada com a mais próxima. Esta é muito 
maior, mas é um efeito ótico, porque elas são do mesmo tamanho.  

Identifique o alpendre, a escada e a janela. 

Finalmente, do lado esquerdo temos o pelourinho da vila. Ele está mais próximo do que a Torre do 
Relógio, por isso parece maior. 

  



 
BROCHURA 

 

 

Figura 1 – Mapa de Portugal com a localização do Município de Aguiar da Beira e da Região  

Viseu-Dão Lafões 

 
A figura 1 mostra o mapa de Portugal com a localização da região Viseu-Dão Lafões, representada por 
uma mancha de relevo a cheio. Esta região fica na zona centro-norte do país. 

Dentro da região Viseu-Dão Lafões está assinalado só com o contorno o município de Aguiar da Beira. 
Como pode verificar, ele situa-se no extremo leste da região de Viseu-Dão Lafões. 

  



 
 

Figura 2 – Mapa das freguesias do Concelho de Aguiar da Beira 
 
 
A figura 2 é o mapa das freguesias do concelho de Aguiar da Beira, identificadas por números. Segue-
se a legenda da figura: 

1 – Sequeiros e Gradiz 

2 – Aguiar da Beira e Coruche 

3 – Pinheiro 

4 – Souto de Aguiar da Beira e Valverde 

5 – Cortiçada 

6 – Eirado 

7 – Dornelas 

8 – Pena Verde 

9 – Carapito 

10 - Forninhos 

 

 

  



 

 Figura 3 – Fonte Ameada 
 

 
A figura 3 é a transcrição para relevo de uma fotografia da Fonte Ameada, vista de frente. 

Comece por percorrer o contorno da fonte e veja como ela se assemelha a um castelo, com as suas 
ameias. No entanto, a fonte é bastante mais baixa do que um castelo, aproximadamente como uma 
casa de um piso térreo. 

A parede da fonte é feita em pedras empilhadas, que aqui são assinaladas por alguns retângulos 
soltos, com relevo a cheio. 

A entrada para a fonte é um portal em ogiva, também feito em pedra, aqui assinalado por uma linha 
dupla. 

A porta está fechada com grades metálicas – identifique as linhas verticais na imagem.  

A entrada para a fonte fica abaixo do nível do solo, por isso a porta parece mais baixa do que 
realmente é. 

Existem uns degraus que não se veem na imagem. Contudo, vêem-se dois pilares, um de cada lado da 
porta. Representam os muros que ladeiam a escada que desce para a entrada. 

 

  



 

Figura 4 - Ponte do Candal 

 

A figura 4 é a transcrição para relevo de uma fotografia da ponte do Candal, sobre a Ribeira de Coja. 

A ponte possui dois arcos romanos claramente visíveis na imagem. Percorra os arcos com os dedos. 
Note que cada arco tem uma pequena interrupção porque à frente da ponte estão algumas árvores. 

Percorra com os dedos o tronco de cada árvore e os seus ramos despidos, sem folhas. Provavelmente 
esta fotografia foi tirada no inverno. 

A ponte é feita de pedras empilhadas, que aqui se representam com alguns retângulos a relevo 
cheio. 

Percorra agora o tabuleiro da ponte, representado por duas linhas paralelas horizontais. 

Por baixo da ponte vemos um terreno com alguma vegetação. A ribeira propriamente dita é pouco 
visível na fotografia e corre da esquerda para a direita. Assim, o terreno que vemos por baixo da 
ponte é parte da margem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Figura 5 - Pelourinho de Pena Verde 

 

A figura 5 é a transcrição para relevo de uma fotografia do pelourinho de Pena Verde. 

Comece por baixo, identificando a base do pelourinho: um retângulo largo com outro mais pequeno 
por cima. Essas bases são circulares e feitas de pedra.  Tente explicar ao leitor cego como é que uma 
forma circular fica retangular vista de lado. Utilize um objeto comum, como uma embalagem de 
creme Nivea ou similar. 

Siga depois para cima ao longo do pilar do pelourinho. Veja como ele é alto. No cimo o pelourinho é 
encimado por uma terminação cónica. Imagine a forma de um funil invertido. 

O pelourinho está no centro de um largo. Ao fundo estão duas árvores aqui representadas por uma 
mancha texturada. 

 

 

 

 


