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resumo 
 
 

Nesta dissertação propõem-se dois percursos (matemáticos) em 
localidades portuguesas, que se pretende serem reconhecidos e 
explorados por habitantes e visitantes que procuram experiências 
ricas de significado, descoberta e surpresa. O primeiro percurso tem 
um caráter mais turístico com uma componente científica e é 
realizado na cidade de Leiria. O segundo percurso, realizado na vila 
de Vieira de Leiria, tem um caráter didático/pedagógico, onde se 
pretende explorar temas específicos do programa de Matemática do 
2.º ciclo do ensino básico. Ambos os percursos foram construídos na 
aplicação Wikilok e são constituídos por uma sequência de pontos de 
interesse onde os participantes são convidados a observar 
determinados detalhes e a utilizar a matemática para os analisar.  
 
O tema matemático principal explorado em ambos os percursos é o 
das simetrias (e consequentemente das isometrias), que se podem 
observar constantemente em figuras decorativas presentes nos 
azulejos das fachadas dos edifícios, nos gradeamentos das varandas 
ou nas calçadas de calcário tão características do património 
português. Os conceitos necessários à realização dos percursos são 
apresentados na parte inicial da dissertação e percorrem as 
isometrias e simetrias no plano (e no espaço), com especial incidência 
nas rosáceas, frisos e padrões. 
 
Pretendeu-se com esta dissertação criar oportunidades alicerçadas 
em experiências reais, envolvendo o meio à nossa volta, para 
promover o gosto pela matemática e facilitar a aprendizagem de 
alguns dos seus temas. O desenho de percursos matemáticos, surge 
assim como um mote para envolver alunos e a população em geral 
em temas da Matemática e consequentemente alavancar o gosto por 
esta ciência. 
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abstract 
 

This dissertation proposes two (mathematical) walking routes in 
Portuguese localities, which are intended to be recognized and 
explored by inhabitants and visitors looking for experiences rich in 
meaning, discovery, and surprise. The first route has a more touristy 
character with a scientific component and runs through the city of 
Leiria. The second route, carried out in the village of Vieira de Leiria, 
has a didactic/pedagogical character and explores specific topics of 
the mathematics syllabus of the 5th and 6th grades. Both routes were 
designed using the Wikilok app and consist of a sequence of points of 
interest where participants are invited to observe certain details and 
use mathematics to analyse them.  

The main mathematical topic explored in both routes is symmetry (and 
consequently isometry), which can be observed constantly in 
decorative figures present in the tiles of the facades of buildings, in the 
railings of balconies or on limestone sidewalks so characteristic of the 
Portuguese heritage. The concepts necessary to perform the routes 
are presented in the initial part of the dissertation and include isometry 
and symmetry in the plane (and in space), with special incidence in 
rosettes, friezes, and wallpaper patterns. 

The aim of this dissertation was to create opportunities based on real 
experiences, involving the environment around us, to promote the 
taste for mathematics and facilitate the learning of some of its topics, 
iand contexts. The design of mathematical routes arises as a motto to 
involve students and the general population in mathematics topics and 
consequently leverage the taste for this science. 
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CAPÍTULO 1 - Introdução 
 

1.1 Escolha do tema 
 

As cidades são percorridas a pé ou em veículos motorizados e, muitas vezes, apressadamente. 

Nem sempre damos conta dos elementos que as compõem. Quando prendemos um olhar mais 

atento, damos conta de decorações em varandas, janelas, portas, portões e até mesmo no chão 

que pisamos. O valor cultural que possuem constitui um património a preservar e a valorizar, e 

pode ser uma oportunidade de exploração estética e geométrica/matemática.  

Um dos objetivos deste trabalho é o de contribuir para a valorização do património português, 

observando de perto pavimentos, fachadas, gradeamentos ou outros elementos das ruas, 

praças, passeios e áreas pedonais. Propusemo-nos desenhar dois percursos, um na cidade de 

Leiria e outro na localidade (vila) de Vieira de Leiria, nos quais se destaquem elementos 

geométricos/matemáticos que mereçam ser conhecidos e explorados quer por visitantes quer 

por habitantes que procuram experiências ricas de significado, descoberta e surpresa. Os 

percursos terão diferentes vertentes: uma mais turística (percurso de Leiria), com uma 

componente científica, e outra mais educativa (percurso de Vieira de Leiria), explorando temas 

específicos do programa de Matemática. 

 

1.2 Contextualização do tema 
 

“Nenhum ser humano pode ficar privado de conhecer e tirar partido do património ímpar, 

científico e cultural, que a Matemática constitui” (Ministério da Educação [ME], 2021a, p.2) Cada 

um pode e deve ter oportunidades de experienciar aprendizagens matemáticas, resolver 

desafios e ficar mais rico em conhecimento. 

Pretendemos despertar o interesse pelo estudo da matemática, através da observação do meio 

envolvente, da observação de figuras e da arte decorativa, estabelecer conexões matemáticas, 

que façam da Matemática uma disciplina útil, importante, com ligações a quase tudo o que nos 

rodeia. Pretendemos que a Matemática seja reconhecida pela sua grande relevância. 



2 
 

Nas Normas para o currículo e a avaliação em matemática escolar podemos ler que um dos 

primeiros objetivos educacionais para os alunos passa por aprender a dar valor à matemática ( 

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 1991). Este e outros objetivos implicam 

que os alunos participem em experiências variadas, que apreciem o papel da matemática na 

sociedade, que leiam, discutam e descubram. Os alunos devem tornar-se confiantes nas suas 

próprias capacidades. “Fazer compras no mercado, medir uma peça de papel de parede, decorar 

um vaso de cerâmica com um padrão regular – tudo é fazer matemática” (NCTM, 1991, p.7. 

Os conceitos “simetria” e “isometria” são uma presença nos documentos das aprendizagens 

essenciais do ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos). Recordamos o que consta em cada um deles 

relativamente aos conceitos mencionados: 

x no primeiro ciclo, “As isometrias começam a ser abordadas informalmente, através de 

deslizar, rodar e voltar, sistematizando-se de seguida a reflexão e rotação (quartos de volta 

e meias-voltas) para apoiar a posterior abordagem das simetrias de reflexão e de rotação no 

4.º ano.” (ME, 2021a, p.11). 

x no segundo ciclo, “introduz-se a medida de amplitude de ângulos, o que permite alargar a 

investigação sobre as propriedades de polígonos, a realização de construções geométricas e 

a análise da simetria.” (ME, 2021b, p.10). 

x no terceiro ciclo “O estudo das transformações geométricas ganha relevância.” (ME, 

2021c,p.11). Por exemplo no oitavo ano propõem-se que os alunos sejam incentivados a 

analisar objetos decorativos para identificar simetrias de translação, rotação e reflexão 

deslizante bem como a construir frisos diferentes a partir do mesmo motivo com recurso às 

aplicações de geometria dinâmica estimulando assim a criatividade dos alunos. Pretende-se 

que os alunos possam “estabelecer conexões que envolvam frisos ou padrões, evidenciando 

a relevância da Matemática na criação e construção do mundo que nos rodeia” (ME, 2021d, 

p.35). 

O tema escolhido, estudo das simetrias em diversas figuras nos percursos matemáticos, visa a 

exploração dos conceitos de uma forma diferente, mais lúdica, de maneira a envolver os alunos 

na descoberta, preservação e valorização do património local, regional e nacional. “A simetria 

de uma figura plana foi o conceito matemático de que a matemática se serviu para organizar e 

classificar as figuras da arte decorativa” (Veloso, 2012, p.42). 
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“Uma experiência matemática adequada proporciona às crianças e jovens a possibilidade de 

desenvolvimento pessoal cognitivo e dota-os de ferramentas intelectuais relevantes para 

melhor conhecer, compreender e atuar no mundo em que vivem” (ME, 2021b, p.2). 

Uma das práticas previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

passa por abordar os conteúdos fazendo ligação a problemas do dia a dia , ou que de alguma 

forma façam a ligação ao meio envolvente, ao meio sociocultural e geográfico em que o aluno 

se insere recorrendo a materiais e recursos diversificados (Martins et al., 2017). Neste mesmo 

referencial é dado destaque ao pensamento crítico e ao pensamento criativo onde os alunos são 

chamados a desenvolver ideias e projetos criativos, bem como valorizar o património e a cultura 

das comunidades. 

O primeiro percurso proposto nesta dissertação - o percurso desenhado na cidade de Leiria - 

com caráter mais turístico, pretende dar a conhecer uma parte da cidade onde as decorações 

em portas, portões, calçadas e varandas são uma presença. Este percurso pode ser realizado por 

qualquer grupo de alunos numa visita de estudo e fazer a ligação à parte histórica da cidade. Tal 

como previsto no PASEO, estes devem construir e sedimentar uma cultura científica e artística. 

Devem conhecer a história dos indivíduos e das sociedades (Martins et al., 2017). 

O segundo percurso - o percurso de Vieira de Leiria - com caráter mais didático, pretende ser 

um desafio para além da sala de aula onde os alunos são chamados a intervir e conhecer o seu 

meio. Assim como previsto nos vários documentos orientadores das aprendizagens essenciais 

dos vários anos do ensino básico, os alunos devem estabelecer conexões externas da 

Matemática com distintas áreas do conhecimento, tais como as Artes, as Ciências ou as 

Humanidades ou mesmo com diversos contextos do meio, da realidade que é a sua vila.  

Todo este trabalho não teria sido possível sem recursos digitais. Atualmente, as tecnologias 

digitais ditam a forma como comunicamos, como trabalhamos, como organizamos as tarefas 

que nos propomos a realizar ou que damos ao outro para concretizar. Não temos como negar a 

sua presença e a necessidade cada vez maior de incluir no ensino a prática associada ao uso da 

tecnologia (Lucas & Moreira, 2018). 

A aplicação onde foram desenhados os percursos é exemplo disso. A app de navegação Wikiloc 

permite registar percursos, obter distâncias percorridas, tirar fotos e marcar pontos de interesse 

(Wikiloc, 2006). 
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1.3 Estrutura da dissertação  
 

Esta dissertação nasceu das ideias apresentadas anteriormente. Pretendemos explorar figuras de 

arte decorativa, a partir da sua observação e análise. Vamos organizar e classificar essas mesmas 

figuras, entre rosáceas, frisos e padrões, através do estudo das simetrias que apresentam. A 

dissertação está dividida em cinco capítulos. No presente capítulo, damos a conhecer a escolha do 

tema, a organização do trabalho, bem como algumas considerações da abordagem do tema 

(simetrias) no contexto curricular, nomeadamente, ao nível do segundo ciclo do ensino básico.  

O capítulo 2 incide sobre os conceitos matemáticos explorados no resto do trabalho e está dividido 

em cinco secções: transformações geométricas, isometrias no plano, simetrias no plano, isometrias 

no espaço e simetrias no espaço. Apresenta-se uma definição de transformação geométrica e dá-

se exemplos de algumas delas: translação, rotação, reflexão, reflexão deslizante; definem-se 

isometrias e resumem-se as suas propriedades; estudam-se as simetrias de figuras planas e 

caracterizam-se certos tipos de figuras (rosáceas, frisos e padrões), ilustrando-as através de vários 

exemplos.  

O capítulo 3, percurso matemático pela cidade de Leiria, com caráter mais turístico, mas com uma 

componente científica, está dividido em seis secções: contextualização, alguns roteiros pela cidade 

de Leiria, proposta de um circuito matemático pela cidade de Leiria, pontos de interesse do circuito 

matemático de Leiria (PICML), folheto de apoio ao percurso (Apêndice I) e considerações finais do 

percurso. Neste capítulo pretendemos contribuir para o enriquecimento dos vários lugares de 

destaque da cidade de Leiria, do ponto de vista matemático. Desenhamos um percurso por forma 

a convidar para o olhar atento das fachadas dos prédios, dos pormenores dos gradeamentos das 

varandas, da ornamentação, da calçada, das portas e janelas, dos portões e outras decorações 

usadas nos vários edifícios, uns ocupados e outros devolutos. O foco foi a análise de simetrias e, 

nesse sentido, classificaram-se os grupos de simetria das várias figuras identificadas (classificação 

de rosáceas e de frisos), nos diversos pontos de interesse (PI) do percurso. São apresentadas 

algumas fotografias de um folheto desenvolvido a fim de facilitar a observação e classificação das 

diversas figuras do percurso desenhado na aplicação Wikiloc, onde pode ser consultada uma breve 

contextualização local/histórica de alguns PI. O capítulo termina com as considerações finais. 

Apresentamos uma tabela que mostra a frequência de cada um dos tipos de frisos alvo de 

classificação. 

. 
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No capítulo 4, percurso matemático pela vila de Vieira de Leiria, propomos um percurso com 

caráter didático/pedagógico, explorando temas específicos do programa de Matemática do 2.º 

ciclo do ensino básico. Neste percurso é dada a conhecer uma sequência de PI onde são feitas várias 

questões e os alunos convidados a responder, conhecendo assim o ambiente onde se encontram 

através da observação direta. Desta forma, são convidados a estudar matemática, mais 

precisamente, as simetrias. As questões que apresentamos têm por base as aprendizagens 

essenciais da Matemática, dentro do tema Geometria e Medida, nomeadamente os seguintes 

conceitos: eixos de simetria, simetria de reflexão, simetria de rotação, rosáceas, centro de rotação, 

ângulo de menor amplitude e transformação geométrica. Ainda no capítulo 4, exploramos o 

percurso proposto na perspetiva do professor, analisando em maior profundidade as simetrias das 

figuras apresentadas. Damos ainda a conhecer uma experiência didática realizada com os alunos 

que culminou com a realização do percurso planeado. O capítulo termina com as considerações 

finais, onde são apresentadas tabelas de frequências para averiguar quais as rosáceas e os padrões 

mais frequentes neste percurso 

A dissertação termina com as conclusões, capítulo 5, referindo alguns constrangimentos 

encontrados ao longo da realização do trabalho e deixando em aberto possíveis cenários em termos 

de percursos matemáticos futuros. 
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CAPÍTULO 2 – Conceitos matemáticos 
 

Neste capítulo apresentamos o conceito de transformação geométrica e damos exemplos de 

algumas delas; definimos isometrias e resumimos as suas propriedades; estudamos as simetrias de 

figuras planas e caraterizamos certos tipos de figuras (rosáceas, frisos e padrões), ilustrando-as 

através de vários exemplos.  

A maioria dos conceitos apresentados têm por base o livro de Eduardo Veloso “Simetrias e 

transformações geométricas” (Veloso, 2012) e o livro de Franco de Oliveira “Transformações 

Geométricas” (Oliveira, 1997). 

Nas primeiras secções vamos limitar o estudo das transformações geométricas e da simetria ao 

plano da geometria euclidiana e na última secção iremos introduzir as isometrias e simetrias no 

espaço. 

Os pontos serão designados por letras maiúsculas latinas em itálico e as retas por letras minúsculas 

latinas em itálico. 

 
2.1 Transformações geométricas  
 

Uma transformação geométrica é uma correspondência que associa a cada ponto um e um só 

ponto. Uma transformação geométrica é, portanto, uma correspondência biunívoca entre os 

pontos do plano (ou do espaço). São exemplos de transformações geométricas as translações, as 

rotações, as reflexões, as reflexões deslizantes, as homotetias, as semelhanças, os alongamentos e 

as inversões. 

Segundo Veloso (2012) uma transformação geométrica T é uma correspondência que associa a cada 

ponto P de IR² um e um só ponto P’ de IR², verificando as seguintes condições: 

a) se P e Q são dois pontos distintos, então os pontos correspondentes P’=T(P) e Q’=T(P) são 

também distintos; 

b) se U é um ponto qualquer de IR², então existe um ponto V em IR² tal que o seu correspondente 

pela transformação geométrica T é U. 
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Uma figura plana é, por definição, um conjunto de pontos do plano. A sua imagem ou transformado 

por aplicação de uma transformação geométrica é formada pelas imagens dos pontos que a 

constituem. 

 A Figura 2.1 contém um exemplo de uma transformação geométrica: a figura F é transformada em 

F’ através de uma semelhança (de razão 1,5). 

 

         F          F’ 

 

 

Figura 2.1: Exemplo de uma transformação geométrica: semelhança de razão 1,5 

 

Vamos designar identidade como sendo a transformação geométrica que faz corresponder a cada 

ponto o mesmo ponto, ou seja, a imagem de cada ponto é o próprio ponto. Figuras que coincidem 

uma com a outra são iguais. Se deslocarmos uma figura sem alterar a sua forma e dimensão e a 

sobrepusermos a outra, de maneira a que fiquem coincidentes, então dizemos que as figuras são 

congruentes (Oliveira, 1997). 

O nosso estudo vai recair nas transformações que não alteram a forma nem a dimensão das figuras: 

translações, rotações, reflexões e a reflexão deslizante. Estas quatro transformações geométricas 

designam-se por isometrias e têm uma propriedade em comum, preservam as distâncias.  

Em consonância com Palhares (2004), reforçamos a ideia de que o conceito de transformação 

geométrica, mais precisamente de isometria, está na base do estudo da simetria.  Como veremos 

mais à frente, uma simetria não é mais do que uma isometria que deixa a figura invariante. 

 
2.2 Isometrias no plano 
 

Uma isometria é uma transformação geométrica que preserva as distâncias. Mais precisamente, e 

segundo Oliveira (1997), uma isometria ou movimento rígido é uma aplicação 휑 do conjunto dos 

pontos do plano (ou do espaço) em si próprio que preserva as distâncias, isto é, tal que para 

quaisquer pontos P e Q se tem 
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d (P, Q) = d (휑P, 휑Q). 

As figuras F1 e F2 dizem-se isométricas ou congruentes, e escreve-se F1  ≡ F2  sse existe uma isometria 

휑 que transforma F1 em F2, isto é, tal que  

휑[𝐹  ]  = 𝐹   

De um modo geral iremos designar por A’, B’, C’, … as imagens dos pontos A, B, C,… por uma 

isometria 휑. 

Apresentaremos de seguida as quatro isometrias do plano: translação, rotação, reflexão e reflexão 

deslizante. 

 

2.2.1 Translação 

 

Uma translação está sempre associada a um vetor com um determinado comprimento, numa 

determinada direção e sentido. Quando aplicamos uma translação 𝑇   a um ponto 𝑃 fazemos com 

que esse ponto se transforme noutro, 𝑃’ =  𝑇   (𝑃)  =  𝑃 + 𝑢 , através do deslocamento de 𝑃 de 

acordo com o vetor 𝑢 , i.e., percorrendo uma distância igual ao comprimento do vetor, segundo a 

sua direção e sentido.  

Aplicando a mesma translação a todos os pontos de uma figura, teremos então uma imagem da 

figura inicial que não altera a sua forma nem as suas dimensões. Podemos dizer que a figura inicial 

“deslizou” no plano de acordo com o vetor 𝑢  (Figura 2.2).  

 

 

Figura 2.2: Translação definida pelo vetor 𝑢  

 

 

F F’  𝑢  
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2.2.2 Rotação 

 

Sejam dados um ponto C e um ângulo orientado 𝛼 . Diz-se rotação R de centro C e ângulo 𝛼 a 

transformação geométrica que faz corresponder, a cada ponto P do plano, o ponto P’ = R (P) nas 

seguintes condições (Veloso, 2012): 

1) R(C) = C, isto é o ponto C é fixo para a rotação R. 

2) Se P ≠ C, o ângulo PCP’ igual a 𝛼; os segmentos [CP] e [CP’] têm o mesmo comprimento. 

Uma rotação é definida pelo centro de rotação, pelo sentido da rotação, positivo (sentido anti-

horário) ou negativo, e pela amplitude do ângulo formado. 

Uma rotação em que 𝛼 seja múltiplo inteiro de 360⁰ é a transformação identidade. Uma rotação 

de 180⁰ chama-se meia-volta (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3: Rotação de meia-volta em torno do ponto C 

 

2.2.3 Reflexão 

 

Dada uma reta f, diz-se reflexão E de eixo f a transformação geométrica que faz corresponder a 
cada ponto P do plano o ponto P’=E(P) que verifica as seguintes condições (Veloso, 2012): 

Se P pertence a f, P=P’; 

Se P não pertence a f, a mediatriz do segmento [PP’] é a reta f. 

A Figura 2.4 ilustra uma reflexão de uma figura F sobre um eixo f, dando origem à figura F’. 

F 

F’ 
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Figura 2.4: Reflexão definida pela reta f 

 

2.2.4 Reflexão deslizante 

 

Dado um vetor 𝑢  e uma reta f paralela ao vetor, sejam T a translação definida pelo vetor 𝑢  e G a 

reflexão definida pelo eixo f. Diz-se reflexão deslizante definida pela reta f e pelo vetor 𝑢 , a 

transformação geométrica T•G (Veloso, 2012). 

Na Figura 2.5 está exemplificado o efeito da reflexão deslizante. A figura mais clara é a transformada 

da figura inicial antes de ser executada a translação (foi desenhada apenas para melhor 

compreensão), habitualmente não é representada (Veloso, 2012). Numa reflexão deslizante tanto 

se pode realizar primeiro a translação ou a reflexão, o resultado final é o mesmo. 

 

 

Figura 2.5: Reflexão deslizante 

 

As isometrias preservam, para além das distâncias, as noções de situado entre, ponto médio, 

segmento, semirreta, reta, triângulo, ângulo, amplitude, paralelismo e perpendicularidade (Veloso, 

2012). A Figura 2.6 seguinte resume as propriedades das isometrias no que diz respeito à 

preservação ou não da orientação dos triângulos e aos pontos e retas invariantes (Veloso, 2012). 

F 

F’ 

F 

F’ 

 𝑢  
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Figura 2.6: Propriedades das isometrias 

 

Na resolução de qualquer problema quando concluímos que uma determinada transformação 

geométrica é uma isometria, só pode ser um dos quatro tipos (Veloso, 2012). Se a isometria 

mantém a orientação dos triângulos, ou é uma translação ou uma rotação. Se a isometria altera a 

orientação dos triângulos é uma reflexão ou uma reflexão deslizante. Se a isometria não possuir 

pontos fixos ou é uma translação ou uma reflexão deslizante. 

Na tabela 2.1 podemos verificar o resultado da composição das duas isometrias (Fernandes, 2018). 

Segundo Palhares (2004), podemos tirar as seguintes conclusões: a composta de duas isometrias é 

sempre uma isometria; a composição goza da propriedade associativa; existe elemento neutro, ou 

seja, a identidade é uma isometria; a rotação, a translação, a reflexão e a reflexão deslizante têm 

inversa; as várias propriedades verificadas na composição das isometrias fazem do conjunto das 

isometrias um grupo. 
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Tabela 2.1: Resultado da composição de duas isometrias 

Composição Reflexão Translação Rotação 
Reflexão 

deslizante 

Reflexão 
Translação ou 

rotação 

Reflexão ou 

reflexão 

deslizante 

Reflexão ou 

reflexão 

deslizante 

Reflexão ou 

reflexão 

deslizante 

Translação 
Reflexão ou 

reflexão deslizante 
Translação Rotação 

Reflexão ou 

reflexão 

deslizante 

Rotação 
Reflexão ou 

reflexão deslizante 
Rotação Translação 

Reflexão ou 

reflexão 

deslizante 

Reflexão 

deslizante 

Translação ou 

rotação 

Reflexão ou 

reflexão 

deslizante 

Reflexão ou 

reflexão 

deslizante 

Translação ou 

rotação 

 

 

2.3 Simetrias no plano 
 

Ao longo do capítulo 3, vamos dar conta, tal como diz Oliveira (1997), que umas figuras são mais 

interessantes do que outras do ponto de vista das simetrias que exibem. 

Importa, pois, definir simetria. Simetria, na linguagem comum, é um conceito vago que significa 

harmonia de proporções (Veloso, 2012), algo que torna as figuras visualmente agradáveis. Temos 

uma tendência natural para identificar simetrias à nossa volta. Faz parte da nossa perceção do 

mundo, olhar em redor e identificar elementos de simetria.  

Em Matemática, simetria é um conceito bem definido e que passamos a apresentar em seguida, no 

contexto da geometria plana. 

Se considerarmos a figura plana, F, da Figura 2.7 com o eixo de reflexão (reta r a amarelo) e se 

aplicarmos uma reflexão nessa figura por esse eixo, iremos obter outra figura, F’. Neste caso 
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concreto, as duas figuras ficam sobrepostas, não conseguimos distinguir uma da outra. Podemos 

então dizer que estamos perante uma simetria, neste caso, uma simetria de reflexão.  

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Exemplo de uma simetria de uma figura plana 

 

Observemos agora a Figura 2.8 onde se aplica uma nova reflexão à mesma figura plana mas agora 

sobre outro eixo de reflexão (a reta f a cinzento). Neste caso, a imagem da figura (F’, à direita) não 

coincide com o objeto (F, à esquerda). A isometria correspondente à Figura 2.7 é uma simetria da 

figura porque a deixa globalmente invariante enquanto a da Figura 2.8 não é. Trata-se apenas de 

uma isometria, uma transformação geométrica, uma reflexão. 

 

Figura 2.8: Exemplo de uma isometria (reflexão) de uma figura plana que não é uma simetria da figura 

 

Sempre que uma isometria não permite distinguir globalmente o objeto da sua imagem estamos 

perante uma simetria: o conjunto de pontos do objeto e da imagem é o mesmo, ou seja, a figura 

fica invariante. Formalmente, dada uma figura plana F, chama-se simetria de F toda a isometria S 

do plano que deixe F globalmente invariante, isto, é, S(F) = F (Veloso, 2012). 

Na maior parte dos exemplos de arte decorativa apresentados nos capítulos 3 e 4, o objeto de 

estudo foram as simetrias. O estudo das simetrias de figuras planas permite organizar e classificar 

F = F’ 

F F’ 

r 
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as figuras de arte decorativa (Veloso, 2012). O conjunto das simetrias de uma figura plana F, 

designado por Sim(F), munido da operação composição de isometrias forma um grupo (Veloso, 

2012). São os diferentes grupos de simetrias das figuras que definem os diferentes tipos de simetria 

das figuras. Duas figuras podem ser visualmente muito diferentes, mas possuir o mesmo grupo de 

simetrias. 

Ao longo dos capítulos 3 e 4 serão frequentes as questões: Existem simetrias de reflexão? Existem 

simetrias de rotação? Vamos assim classificar figuras planas da arte decorativa tendo em conta as 

suas simetrias. Procurar as simetrias de F é encontrar as isometrias do plano que deixam invariante 

F ou que fixam F (Veloso, 2012). Em suma, a pesquisa das simetrias de F consiste em procurar as 

simetrias de translação, as simetrias de rotação, as simetrias de reflexão, as simetrias de reflexão 

deslizantes que deixam F invariante. 

A principal característica comum às figuras da arte decorativa é a repetição de partes elementares 

da figura (Veloso, 2012). Não interessa que os motivos sejam geométricos, flores ou laços, estamos 

interessados em procurar a harmonia de cada figura. A observação e estudo das figuras da arte 

decorativa que constam neste trabalho, capítulos 3 e 4, irão ter em conta a classificação em três 

tipos de figuras: as rosáceas, os frisos e os padrões.  

Rosácea é toda a figura plana cujo conjunto de simetrias é finito (Veloso, 2012). O conjunto das 

suas simetrias nunca contém simetrias de translação nem de reflexão deslizante. 

Num friso existe uma simetria de translação T de módulo mínimo diferente de zero, tal que as 

simetrias de translação da figura são todas potências de expoente inteiro de T (Veloso, 2012). As 

simetrias de translação de um friso têm todas uma única direção. A totalidade dos frisos que iremos 

apresentar nos capítulos 3 e 4 estarão limitados entre duas retas paralelas (maioritariamente 

horizontais). 

Nos padrões é possível observar infinitas simetrias de translação em mais do que uma direção. Diz-

se padrão qualquer figura plana F, que tenha duas simetrias de translação T e S  de módulo mínimo 

diferente de zero e de direções diferentes e tais que as simetrias de translação de F sejam os 

produtos Sn • Tm, para m e n inteiros (Veloso, 2012). 

Em suma, vamos poder classificar as figuras da arte decorativa pela existência ou não de simetrias 

de translação. Se não admitirem qualquer translação são rosáceas. Se admitirem translações serão 

frisos ou padrões. Se admitirem translações numa única direção são frisos, caso admitam 

translações em duas direções são padrões.  
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2.3.1 Rosáceas 

 

Rosácea é, por definição, uma figura plana cujo conjunto de simetrias é finito (Veloso, 2012). 

Não vamos conseguir encontrar numa rosácea simetria de translação nem de reflexão deslizante. 

As simetrias que podemos encontrar numa rosácea são apenas as simetrias de rotação e de 

reflexão. Todas as simetrias de rotação de uma rosácea têm o mesmo centro (Veloso, 2012). Em 

qualquer rosácea os ângulos das simetrias de rotação são todos múltiplos de um deles. 

Vamos então descrever como classificar rosáceas. 

Se uma rosácea F tem apenas simetrias de rotação, que não sejam a própria identidade, em número 

de n, então o conjunto das suas simetrias, Sim(F), é constituído pelas rotações {R, R2, R3,…,R n } = I, 

em que R é a simetria de rotação de menor ângulo positivo (Veloso, 2012). Estas rosáceas são do 

tipo cíclico que se representa por cn. Quando n=1 a única simetria da rosácea é a própria identidade 

e o seu tipo é c1. As rosáceas de tipo c1 não possuem simetria já que a identidade só por si não 

confere simetria a uma figura. 

Se uma rosácea apresentar pelo menos uma simetria de reflexão, então Sim(F) vai ser constituído 

por um número par de simetrias, 2n. Teremos n simetrias de rotação {R, R2, R3,…,R n } =I com um 

centro comum e n simetrias de reflexão. Os eixos de simetria de reflexão vão passar pelo centro de 

rotação. As rosáceas nas condições acabadas de enumerar, são do tipo diedral, designadas pelo 

símbolo dn (Veloso, 2012). Quando n=1 a rosácea tem apenas duas simetrias, a identidade e uma 

reflexão. 

Quando colocamos a questão: a rosácea admite simetria de reflexão? Se a resposta for sim então 

é uma rosácea diedral (d1, d2, d3, …). Se a resposta for negativa dizemos que a rosácea é cíclica (c1, 

c2 ,c3, c4, …). 

Concluímos assim que o grupo de simetrias de uma rosácea ou é cn ou é dn (Veloso, 2012). 

Apresentamos de seguida alguns exemplos de rosáceas cíclicas (Figuras 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12) e 

diedrais (Figuras 2.13, 2.14 e 2.15) contruídas na aplicação de geometria dinâmica (AGD), 

GeoGebra. 
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Rosáceas cíclicas: 

 

A rosácea apresentada na Figura 2.9, tem três simetrias de rotação com centro no ponto central 

da figura e ângulos 120⁰, 240⁰ e 360⁰. 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Rosácea com grupo de simetria c3 

 

A rosácea representada na Figura 2.10 tem quatro simetrias de rotação com centro no ponto 

central da figura e ângulos 90⁰, 180⁰, 270⁰, e 360⁰. 

 

Figura 2.10: Rosácea com grupo de simetria c4 

 

A rosácea representada na Figura 2.11 tem seis simetrias de rotação, com centro no ponto central 

da figura e ângulos 60⁰, 120⁰, 180⁰, 240⁰, 300⁰, e 360⁰. 

 

Figura 2.11: Rosácea com grupo de simetria c6 
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A rosácea da Figura 2.12, tem oito simetrias de rotação, com centro no ponto central da figura e 

ângulos 45⁰, 90⁰, 135⁰, 180⁰, 225⁰, 270⁰, 315⁰, e 360⁰. 

 

Figura 2.12: Rosácea com grupo de simetria c8 

 

Rosáceas diedrais: 

A rosácea representada na Figura 2.13, tem três simetrias de rotação, com centro no ponto 

central da figura e ângulos 120⁰, 240⁰ e 360⁰ bem como três simetrias de reflexão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Rosácea do tipo d3 

 

A rosácea representada na Figura 2.14, tem quatro simetrias de rotação, com centro no ponto 

central da figura e ângulos 90⁰, 180⁰, 270⁰, e 360⁰ bem como quatro simetrias de reflexão. 
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Figura 2.14: Rosácea do tipo d4 

 

A rosácea da Figura 2.15 tem seis simetrias de rotação, com centro no ponto central da figura e 

ângulos 60⁰, 120⁰, 180⁰, 240⁰, 300⁰, e 360⁰ bem como seis simetrias de reflexão. 

 

Figura 2.15: Rosácea do tipo d6 

 

2.3.2 Frisos 

 

Um friso é, por definição, qualquer figura plana cujo conjunto de simetrias verifique a seguinte 

condição (Veloso, 2012): 

Existe uma simetria de translação T (módulo mínimo diferente de zero), tal que as simetrias de 

translação da figura são as potências de expoente inteiro de T. 

Quando estamos perante uma figura e queremos saber se se trata de um friso e de que tipo é, 

procuramos as suas simetrias. Para isso colocamos questões: Existem simetrias de reflexão de eixos 

verticais? Existem simetrias de reflexão de eixo horizontal? Existem simetrias de rotação de meia-

volta? Existem simetrias de reflexão deslizante?. 
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Vamos dar conta de alguns dos teoremas que caraterizam os frisos: 

Teorema 2.1 (Veloso, 2012, p. 90): Num friso, as simetrias de rotação possíveis são 

simetrias de meia-volta, com centros sobre a reta m, eixo central do friso (na direção do 

friso); 

Teorema 2.2 (Veloso, 2012, p.91): Num friso, as simetrias de reflexão possíveis são a 

reflexão de eixo m ou reflexões cujo eixo é vertical; 

Teorema 2.3 (Veloso, 2012, p.92): Num friso, quando existem simetrias de reflexão 

deslizante, o eixo de reflexão é sempre o eixo central do friso e os módulos das 

translações correspondentes assumem todos os valores iguais a metade dos módulos 

das simetrias de translação que são potências ímpares da translação de módulo mínimo 

do friso: 

Teorema 2.4 (Veloso, 2012, p.92): Num friso, além das simetrias sempre presentes de 

translação ainda podem existir: as simetrias de rotação (meias-voltas cujo centro está 

sobre a reta m); as simetrias de reflexão (em que os eixos são de direção vertical e/ou 

a reta m) e as simetrias de reflexão deslizante (cujo eixo é a reta m). 

Teorema 2.5 (Veloso, 2012, p. 93): Existem apenas sete grupos de frisos. 

É possível classificar um friso aplicando o fluxograma apresentado de seguida, traduzido da obra de 

Washburn e Crowe (1988) (como citado por Veloso, 2012). 
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Figura 2.16: Fluxograma para determinação do tipo de friso 

 

A designação dos diferentes frisos é a utilizada em cristalografia e é obtida através de um conjunto 

de quatro símbolos, pxyz, verificando as condições descritas a seguir (Veloso, 2012): 

1. Vamos atribuir sempre o primeiro símbolo como sendo p. 

2. O 2.º símbolo pode ser m ou 1. 

a. Se o friso tiver simetrias de reflexão de eixo vertical, x=m; 

b. Se o friso não tiver simetrias de reflexão de eixo vertical, x=1; 

3. O 3.º símbolo pode ser m, a ou 1. 

a. Se o friso tiver uma simetria de reflexão de eixo horizontal, y=m; 

b. Se o friso tiver simetrias de reflexão deslizante não triviais y= a; 

c. Se o friso não verificar nenhuma das situações anteriores y= 1; 

4. O 4.º símbolo pode ser 2 ou 1. 

a. Se o friso tiver simetrias de meia-volta z=2; 

b. Se o friso não tiver simetrias de meia-volta z=1. 

A lista completa dos possíveis tipos de frisos é: p111; p112; pm11; p1m1; p1a1; pma2; pmm2. Para 

cada um deles vamos dar um exemplo e fazer a respetiva caraterização em termos de simetrias. 

Escolhemos para motivo do friso uma figura que não admite qualquer simetria, exceto a própria 
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identidade, e cada friso representado está contido entre duas retas paralelas sempre numa direção 

horizontal. 

 

Friso p111 com apenas um tipo de simetria, a simetria de translação (T)  
 
Seja T uma translação definida por um vetor 𝑢 .  Por aplicação desta translação (e suas potências) 

a um motivo que não possua nenhuma simetria obtemos um friso cujas únicas simetrias são 

simetrias de translação. A Figura 2.17 ilustra este tipo de friso. 

 

 

Figura 2.17: Friso do tipo p111 

 

 

Friso p112 com simetrias de translação e de meia-volta (T, MV) 
 

Os frisos de tipo p112 podem ser gerados a partir de uma translação T definida por um vetor 𝑢  e 

uma rotação de meia-volta R. Aplicando estas isometrias (e seus produtos) a um motivo sem 

simetrias obtém-se um friso do tipo p112 tal como se ilustra na Figura 2.18. 

 

 

 

Figura 2.18: Friso do tipo p112 

 

No friso apresentado na Figura 2.18, como em qualquer friso de tipo p112, verificamos que os 

centros das simetrias de meia-volta, os pontos A1, A2, A3, A4, A5, A6, estão situados na reta central 

do friso, a reta m. 

 𝑢  

m 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

𝑢 /2 

 𝑢  
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Num friso de tipo p112 não se observam simetrias de reflexão (de eixo horizontal ou vertical) nem 

simetrias de reflexão deslizante. Estes frisos contêm apenas simetrias de translação e simetrias de 

meia-volta com centros no eixo central do friso. Dois centros consecutivos distam entre si metade 

do comprimento do vetor que define a translação de módulo mínimo do friso (Veloso, 2012). 

 

Friso pm11 com simetrias de translação e de reflexão de eixo vertical (T, RV) 
 

Os frisos de tipo pm11 podem ser gerados a partir de uma translação T definida por um vetor 𝑢  e 

uma reflexão RV sobre uma reta perpendicular ao vetor. Aplicando estas isometrias (e seus 

produtos) a um motivo sem simetrias obtém-se um friso do tipo pm11 tal como se ilustra na Figura 

2.19. 

 

 

 

Figura 2.19: Friso do tipo pm11 

 

O friso da Figura 2.19 contém simetrias de translação e simetrias de reflexão de eixos verticais. A 

reta m é o eixo de uma dessas simetrias de reflexão. 

Num friso de tipo pm11, não se observam simetrias de reflexão horizontal, nem simetrias de meia-

volta, nem simetrias de reflexão deslizante. Estes frisos contêm apenas simetrias de translação e 

simetrias de reflexão de eixos verticais. Dois eixos consecutivos distam entre si metade do 

comprimento do vetor que define a translação de módulo mínimo do friso. 

 

Friso p1m1 com simetrias de translação e de reflexão de eixo horizontal (T, RH) 
 

Os frisos de tipo p1m1 podem ser gerados a partir de uma translação T definida por um vetor 𝑢  e 

uma reflexão RH sobre uma reta paralela ao vetor. Aplicando estas isometrias (e seus produtos) a 

um motivo sem simetrias obtém-se um friso do tipo p1m1 tal como se ilustra na Figura 2.20. 

m 

𝑢 /2 

𝑢  
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Figura 2.20: Friso do tipo p1m1 

 

O friso da Figura 2.20, não tem nem simetrias de rotação nem simetrias de reflexão vertical. A reta 

m representa a reta central do friso. Este possui uma simetria de reflexão horizontal definida pelo 

eixo, reta m. As simetrias de reflexão deslizante observadas são triviais, ou seja, todos os frisos que 

possuem simetria de reflexão horizontal, têm necessariamente simetrias de reflexão deslizante. 

Resultam da composição das translações com a reflexão horizontal e não fazem dele um friso 

diferente. 

Todos os frisos de tipo p1m1 contêm apenas simetrias de translação, uma simetria de reflexão 

sobre um eixo central paralelo ao vetor de módulo mínimo das translações, e simetrias de reflexão 

deslizante triviais. 

 

Friso p1a1 com simetrias de translação e de reflexão deslizante (T, RD) 
 

Os frisos de tipo p1a1 podem ser gerados a partir de uma reflexão deslizante aplicada a um motivo 

sem simetrias. O friso resultante vai ter, para além das simetrias de reflexão deslizante, simetrias 

de translação cujo vetor de módulo mínimo, 𝑢 , tem o dobro do comprimento do vetor da reflexão 

deslizante inicial. A Figura 2.21 ilustra um destes frisos. 

 

 

 

Figura 2.21: Friso do tipo p1a1 

 

m 

m 

𝑢 /2 

→ 

𝑢  
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Note-se que neste friso a reta m, eixo central do friso, não é eixo de simetria de reflexão. 

Os frisos de tipo p1a1 contêm apenas simetrias de translação (com vetores múltiplos de um vetor 

de módulo mínimo 𝑢 ) e simetrias de reflexão deslizante cujo eixo de reflexão correspondente é o 

eixo central do friso e cujos módulos das translações correspondentes assumem todos os valores 

iguais a metade dos módulos dos vetores das simetrias de translação que são potências ímpares da 

translação de vetor 𝑢 . 

 

Friso pma2 com simetrias de translação reflexão de eixo vertical, meia-volta e de reflexão 
deslizante (T, RV, MV, RD) 
 

Os frisos de tipo pma2 podem ser gerados a partir de várias combinações de geradores, no mínimo 

2. Uma possível combinação é uma reflexão deslizante RD e uma reflexão RV sobre uma reta 

perpendicular ao vetor da reflexão deslizante. Aplicando estas isometrias (e seus produtos) a um 

motivo sem simetrias obtém-se um friso do tipo pma2 tal como se ilustra na Figura 2.22. 

 

 

 

 

 

Figura 2.22: Friso do tipo pma2 

 

O friso da Figura 2.22 é caraterizado por possuir simetrias de reflexão vertical, simetrias de meia-

volta e simetrias de reflexão deslizante não triviais, para além das simetrias de translação inerentes 

a qualquer friso. Neste friso a reta m, eixo central do friso, não é eixo de simetria de reflexão 

horizontal do friso. 

Os frisos de tipo pma2 contêm: 

x simetrias de translação (com vetores múltiplos de um vetor de módulo mínimo 𝑢 ); 

x simetrias de reflexão deslizante cujo eixo de reflexão correspondente é o eixo central do friso e 

cujos módulos das translações correspondentes assumem todos os valores iguais a metade dos 

módulos dos vetores das simetrias de translação que são potências ímpares da translação de 

módulo mínimo do friso, 𝑢 ; 

m 

𝑢 /2 

𝑢  
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x simetrias de reflexão vertical cuja distância entre eixos consecutivos é metade do comprimento 

vetor mínimo das simetrias de translação, |𝑢 |/2. 

x Simetrias de rotação de meia-volta cujos centros estão sobre o eixo central do friso. Dois centros 

consecutivos distam entre si metade do comprimento do vetor 𝑢  e cada centro situa-se a meia 

distância entre dois eixos de reflexão vertical consecutivos. 

 

Friso pmm2 com simetrias de translação reflexão de eixo vertical, meia-volta e de reflexão de 
eixo horizontal (T, RV, MV, RH) 
 

Os frisos de tipo pmm2 podem ser gerados a partir de várias combinações de geradores, no mínimo 

3. Uma possível combinação é uma translação T definida por um vetor 𝑢 , uma reflexão RH sobre 

uma reta paralela a 𝑢   e uma reflexão RV sobre uma reta perpendicular a 𝑢 . Aplicando estas 

isometrias (e seus produtos) a um motivo sem simetrias obtém-se um friso do tipo pmm2 tal como 

se ilustra na Figura 2.23. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23: Friso do tipo pmm2 

 

Os frisos de tipo pmm2 são caraterizados por possuir: 

x simetrias de translação (com vetores múltiplos de um vetor de módulo mínimo 𝑢 ); 

x simetrias de reflexão vertical cuja distância entre eixos consecutivos é metade do comprimento 

vetor mínimo das simetrias de translação, |𝑢 |/2; 

x simetria de reflexão horizontal sobre o eixo central do friso; 

x simetrias de meia-volta cujos centros são os pontos de interseção dos eixos de reflexão vertical com 

o eixo central do friso. 

x simetrias de reflexão deslizante triviais (resultantes da composição das simetrias de translação com 

a simetria de reflexão horizontal)  

 

m 

𝑢  
𝑢 /2 
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2.3.3 Padrões 

 

Quando olhamos para uma figura de arte decorativa podemos averiguar se o conjunto de simetrias 

de translação que apresenta tem ou não uma única direção. 

Um padrão (também designado papel de parede) é qualquer figura plana F, que tenha duas 

simetrias de translação T e S  de módulo mínimo diferente de zero e de direções diferentes e tais 

que as simetrias de translação de F sejam os produtos Sn.Tm, para m e n inteiros (Veloso, 2012). 

Um padrão é formado por uma rede ou malha que cobre todo o plano (Veloso, 2012). A esta rede 

ou tipo de malha está associada um conjunto de vértices que formam uma célula. As células que 

formam a rede podem ser retângulos, quadrados ou losangos, conforme as direções e módulos das 

translações. Depois de conhecida a rede do padrão também é possível identificar o domínio 

fundamental, isto é, a menor região do padrão a partir da qual podemos construir o padrão usando 

isometrias. 

Na Figura 2.24 podemos ver os símbolos de simetrias de meia-volta que têm centros no interior e 

na fronteira da célula ABCD, da malha do padrão, formada por retângulos (Veloso, 2012). A célula 

CHGE, é o transformado por simetria de translação da célula ABCD. 

 

 

 

Figura 2.24: Malha de retângulos (à esquerda) e domínio fundamental (à direita) de um padrão (Veloso, 
2012) 

Cada polígono denomina-se célula da malha. Se a célula da malha for um losango, a malha 

denomina-se por rômbica. Na Figura 2.24, à direita,  podemos ver o destaque do domínio 
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fundamental do padrão como sendo um subconjunto fechado (inclui a fronteira) da célula do 

padrão (Veloso, 2012). 

Podemos dizer que a partir de uma célula da malha, utilizando apenas simetrias de translação 

podemos reconstituir um padrão ou partindo de uma região do plano contida na célula da malha, 

se utilizarmos outras simetrias para além das translações (Veloso, 2012). Assim, se conhecermos a 

malha é possível identificar o domínio fundamental. 

Resumindo, uma célula de um padrão é uma região mínima que gera o padrão por aplicação de 

translações em duas direções. Um domínio fundamental dum padrão é um motivo mínimo 

(subconjunto fechado (inclui a fronteira) de uma célula) que gera a célula por aplicação de 

isometrias. 

Vamos conhecer alguns dos seus teoremas: 

Teorema 2.6 (Veloso, 2012, p.116): Para pesquisar o conjunto de simetrias de um 

padrão, basta encontrar aquelas cujos elementos (centros, eixos,…) estão relacionados 

com uma célula do padrão, pois por meio das simetrias de translação do padrão será 

possível determinar todas as outras. 

Teorema 2.7 (Veloso, 2012, p. 121): Se um padrão tem simetrias de reflexão ou de 

reflexão deslizante, então a sua rede é retangular ou rômbica. 

Teorema 2.8 (Veloso, 2012, p. 121): Os centros de simetria (de rotação) de um padrão 

apenas podem ser de ordem 2,3,4 e 6. 

Teorema 2.9 (Veloso, 2012, p. 121): Existem (apenas) 17 tipos de padrões. 

Procurar o conjunto de simetrias de um padrão é encontrar elementos, tais como: centros, eixos, 

que estão relacionados com uma célula do padrão e através das simetrias de translação do 

padrão será possível determinar todas as outras (Veloso, 2012). 

Para classificarmos um padrão recorremos às seguintes características: designação (notação 

cristalográfica) semelhante à dos frisos; quais as simetrias presentes no padrão e o conjunto de 

geradores do conjunto de simetrias do padrão; a rede e domínio fundamental (rede retangular, 

quadrada ou rômbica) e os símbolos das simetrias. 
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Para descobrir o tipo de um dado padrão e à semelhança do que fizemos para os  frisos, podemos 

utilizar o fluxograma da Figura 2.25, traduzido da obra de Washburn e Crowe (1988) (Veloso, 2012). 

Neste fluxograma podemos ver as características principais dos padrões (amplitude do ângulo 

mínimo das simetrias de rotação, localização dos centros de rotação, existência ou não de simetrias 

de reflexão e de simetrias de reflexão deslizante). 

 

Figura 2.25: Fluxograma para a descoberta do tipo de padrão 

 

A notação utiliza os símbolos p, c, m, g. O símbolo p ou c define o tipo de rede. O segundo indica a 

maior ordem dos centros de rotação. O terceiro símbolo, m (do ingles “mirror”) significa que o 
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padrão tem simetrias de reflexão. O símbolo g (do inglês “glide reflection”) indica que o padrão tem 

reflexões deslizantes. O quarto é m, g ou 1 se os eixos de simetria de reflexão ou reflexão deslizante 

fizerem um ângulo de amplitude 180⁰, 60⁰, 45⁰ com as retas da rede dependendo da maior ordem 

dos centros de rotação (1,2, 3 ou 6 e ordem 4) respetivamente. Será 1 se não existirem simetrias. 

Os números 3, 4 ou 6 a seguir ao símbolo p indicam a maior ordem das simetrias de rotação (Veloso, 

2012). 

Apresentaremos de seguida as estruturas celulares (motivos, células) de cada padrão retiradas de 

(Wallpaper Group, 2022) e dois exemplos de cada tipo de padrão. Os exemplos apresentados foram 

gerados através da aplicação GECLA da Associação Atractor, versão 1.03, 2019-05-03. Escolhemos 

dois dos motivos que compõem a galeria da aplicação sem qualquer simetria de rotação ou simetria 

de reflexão. A Figura 2.26 contém os símbolos usados nas estruturas celulares.

 

Figura 2.26: Legenda dos símbolos usados 

Para cada tipo apresentamos uma figura com as possíveis formas das células e um exemplo 

ilustrativo da malha resultante (Figuras 2.27, 2.29, 2.31, … até 2. 59) bem como uma figura com os 

dois exemplos dos respetivos padrões gerados com o GECLA (Figuras 2.28, 2.30, 2.32, … até 2.60). 

Padrão p1 

O grupo p1 contém apenas simetrias de translação. Não há rotações, reflexões ou reflexões 

deslizantes. Como se pode observar na Figura 2.27 as células da sua rede são paralelogramos e o 

domínio fundamental preenche uma célula. 
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Figura 2.27: Padrão p1, motivos (células) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28: Exemplos do padrão p1 gerados no Gecla 

 

Padrão p2 

O grupo p2 tem  simetrias de translação e simetrias de  rotação de ordem 2. Como se pode observar 

na Figura 2.29 as células da rede são paralelogramos e o domínio fundamental preenche metade 

de uma célula.  

 

Figura 2.29: Padrão p2, motivos (células) 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30: Exemplos do padrão p2 gerados no Gecla 

 

Padrão p3 

O grupo p3  tem simetrias de translação e simetrias de rotação de ordem 3. Como se pode observar 

na Figura 2.31, a rede é hexagonal e as células da sua rede são losangos (ângulos 60° e 120°). O 

domínio fundamental preenche um terço de uma célula. 

 

Figura 2.31: Padrão p3, motivos (células) 

 

 

 

 

 

Figura 2.32: Exemplos do padrão p3 gerados no Gecla 
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Padrão p4 

O grupo p4  tem simetrias de translação e simetrias de rotação de ordem 2. Como se pode observar 

na Figura 2.33 as células de rede são quadrados e o domínio fundamental preenche um quarto de 

uma célula. 

  

 

 

 

Figura 2.33: Padrão p4, motivos (células) 

 

Figura 2.34: Exemplos do padrão p4 gerados no Gecla 

Padrão p6 

O grupo p6 tem simetrias de translação e simetrias de rotação de ordem 2, ordem 4 e ordem 6. 

Como se pode observar na Figura 2.35 a rede é hexagonal, as células da sua rede são losangos 

(ângulos 60° e 120°) e o domínio fundamental preenche um sexto de uma célula. 

 

 

 

 

 

Figura 2.35: Padrão p6, motivos (células) 
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Figura 2.36: Exemplos do padrão p6 gerados no Gecla 

 

Padrão pm 

O grupo pm tem simetrias de translação e simetrias de reflexão. Como se pode observar na Figura 

2.37 as células de rede são retângulos e o domínio fundamental preenche metade de uma célula. 

  

Figura 2.37: Padrão pm, motivos (células) 

 

 

Figura 2.38: Exemplos do padrão pm gerados no Gecla 
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Padrão pg 

O grupo pg contém simetrias de translação e simetrias de reflexão deslizantes. Como se pode 

observar na Figura 2.39 as células de rede são retângulos e o domínio fundamental preenche 

metade de uma célula.  

 

Figura 2.39: Padrão pg, motivos (células) 

 

Figura 2.40: Exemplos do padrão pg gerados no Gecla 

Padrão cm 

O grupo cm tem simetrias de translação, de reflexão e de reflexão deslizante. Como se pode 

observar na Figura 2.41 as células de rede são losangos, logo a sua rede é denominada rômbica. 

Podemos observar que o domínio fundamental preenche metade de uma célula. 

 

Figura 2.41: Padrão cm, motivos (células) 
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Figura 2.42: Exemplos do padrão cm gerados no Gecla 

 

Padrão pmm 

O grupo pmm tem simetrias de translação de reflexão e simetrias de rotação de ordem 2. Como se 

pode observar na Figura 2.43 as células da sua rede são retângulos. O domínio fundamental 

preenche um quarto de uma célula. 

 

Figura 2.43: Padrão pmm, motivos (células) 

 

Figura 2.44: Exemplos do padrão pmm gerados no Gecla 
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Padrão pmg 

O grupo pmg tem simetrias de translação de reflexão e reflexão deslizante e simetrias de rotação 

de ordem 2. Como se pode observar na Figura 2.45 as células da sua rede são retângulos e o 

domínio fundamental preenche um quarto de uma célula.  

 

Figura 2.45: Padrão pmg, motivos (células) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.46: Exemplos do padrão pmg gerados no Gecla 

 

Padrão pgg 

O grupo pgg tem simetrias de translação de reflexão deslizante e de rotação de ordem 2. Como se 

pode observar na Figura 2.47 as células da sua rede são retângulos e o domínio fundamental 

preenche um quarto de uma célula. 

 

Figura 2.47: Padrão pgg, motivos (células) 
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Figura 2.48: Exemplos do padrão pgg gerados no Gecla 

 

Padrão cmm 

O grupo cmm tem simetrias de translação de reflexão e de reflexão deslizante e simetrias de 

rotação de ordem 2. Como se pode observar na Figura 2.49 a rede é rômbica pois, as células de 

rede são losangos e o domínio fundamental preenche um quarto de uma célula.  

 

Figura 2.49: Padrão cmm, motivos (células) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.50: Exemplos do padrão cmm gerados no Gecla 

. 
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Padrão p4m 

O grupo p4m tem simetrias de translação, de reflexão, de reflexão deslizante e simetrias de rotação 

de ordem 2 e ordem 4. Como se pode observar na Figura 2.51 as células da sua rede são quadrados 

e o domínio fundamental preenche um oitavo de uma célula. 

 

Figura 2.51: Padrão p4m, motivos (células) 

 

Figura 2.52: Exemplos do padrão p4m gerados no Gecla 

 

Padrão p4g 

O grupo p4g tem simetrias de translação, de reflexão, de reflexão deslizante e simetrias de rotação 

de ordem 2 e ordem 4. Como se pode observar na Figura 2.53 as células da sua rede são quadrados 

e o domínio fundamental preenche um oitavo de uma célula. 
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Figura 2.53: Padrão p4g, motivos (células) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.54: Exemplos do padrão p4g gerados no Gecla 

 

Padrão p3m1 

O grupo p3m1 tem simetrias de translação de reflexão e de reflexão deslizante e simetrias de 

rotação de ordem 3. Como se pode observar na Figura 2.55 a rede é hexagonal, as células de rede 

são losangos (ângulos 60° e 120°) e o domínio fundamental preenche um sexto de uma célula. 

 

Figura 2.55: Padrão p3m1, motivos (células) 
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Figura 2.56: Exemplos do padrão p3m1 gerados no Gecla 

Padrão p31m 

O grupo p31m tem simetrias de translação, de reflexão, de reflexão deslizante e simetrias de 

rotação de ordem 3. Como se pode observar na Figura 2.57, a rede é hexagonal e as células da sua 

rede são losangos (ângulos 60° e 120°) e o domínio fundamental preenche um sexto de uma célula. 

 

Figura 2.57: Padrão p31m, motivos (células) 

 

Figura 2.58: Exemplos do padrão p31m gerados no Gecla 
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Padrão p6m 

O grupo p6m tem simetrias de translação, de reflexão, de reflexão deslizante e simetrias de rotação 

de ordem 2, ordem 4 e ordem 6. Como se pode observar na Figura 2.59 a rede é hexagonal, as 

células da sua rede são losangos (ângulos 60° e 120°) e o domínio fundamental preenche um doze 

avos de uma célula. 

 

Figura 2.59: Padrão 6m, motivos (células) 

  

Figura 2.60: Exemplos do padrão 6m gerados no Gecla 

 

2.4 Isometrias no espaço 
 

Esta secção introduz o conceito de isometria no espaço. 

De acordo com Silva (1978), as isometrias do espaço, tal como do plano, formam um subgrupo das 

semelhanças. Uma transformação de semelhança pode ser uma ampliação (Figura 2.1), uma 

redução ou uma isometria. Dadas duas figuras P e Q (conjuntos de pontos), diz-se que P é 

semelhante a Q, e escreve-se P~Q, se e só se existe pelo menos uma transformação de semelhança 

휑 que aplica Q sobre P e escreve-se P = 휑(Q). Podemos dizer que duas figuras são semelhantes se 

tiverem a mesma forma. A propriedade que que é conservada pelas transformações de semelhança 

é a forma (Silva, 1978). 
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Vimos nas secções anteriores que existem quatro isometrias no plano. No espaço são necessárias 

seis isometrias para podermos descrever a totalidade das transformações isométricas. Em seguida 

vamos apresentar as seis isometrias no espaço: translação, rotação, reflexão, reflexão deslizante, 

parafuso e a reflexão rotativa através de uma figura ilustrativa de cada uma delas, acompanhada 

de uma breve caracterização. Quatro das isometrias no espaço correspondem às quatro isometrias 

do plano, com as devidas adaptações. As outras duas isometrias necessárias obtêm-se por 

composição de duas das restantes (tal como, no plano, a reflexão deslizante se obtém por 

composição de uma translação com uma reflexão). 

2.4.1 Translação 

 

Resulta da aplicação de um vetor a todos os pontos do objeto. Não tem pontos fixos. A Figura 2.61 

ilustra a aplicação de uma translação a uma pirâmide. 

 

 

 

 

Figura 2.61: Translação segundo um vetor 

 

2.4.2 Rotação 

 

Resulta da aplicação de uma rotação em torno de uma reta (segundo um ângulo fixo) a todos os 

pontos do objeto. Fixa uma reta, ponto a ponto. A Figura 2.62 ilustra uma rotação aplicada a um 

ponto. 

 

 

 

 

 

Figura 2.62: Rotação em torno de uma reta 
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2.4.3 Reflexão  

 

Resulta da aplicação de uma reflexão em torno de um plano fixo a todos os pontos do objeto. Fixa 

o plano de reflexão ponto a ponto. A Figura 2.63 ilustra uma reflexão aplicada a uma pirâmide. 

 

 

 

 

Figura 2.63: Reflexão em relação a um plano 

 

2.4.4 Reflexão deslizante 

 

Tal como no plano, a reflexão deslizante (no espaço) define-se a partir da composta de uma 

translação com uma reflexão. A reflexão deve ser em relação a um plano paralelo ao vetor da 

translação. Não tem pontos fixos. A Figura 2.64 ilustra uma reflexão deslizante aplicada a uma 

pirâmide e mostra o passo intermédio da reflexão, anterior à translação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.64: Reflexão deslizante no espaço 

 

2.4.5 Parafuso 

 

Composta de uma rotação em torno de uma reta com uma translação segundo um vetor paralelo 

a essa reta. Não tem pontos fixos. A Figura 2.65 ilustra um parafuso aplicado a um ponto A. 
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Figura 2.65: Parafuso 

 

2.4.6 Reflexão rotativa 

 

Composta de uma reflexão em relação a um plano com uma rotação em torno de um eixo 

perpendicular ao plano. Tem um ponto fixo que é o ponto de interseção do eixo de rotação com o 

plano de reflexão. A Figura 2.66 ilustra uma reflexão rotativa aplicada a uma pirâmide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.66: Reflexão rotativa 
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2.5 Simetrias no espaço 
 
Vimos nas secções anteriores que uma simetria (no plano) era qualquer isometria que deixava uma 

figura invariante. Este conceito naturalmente se pode aplicar ao espaço obtendo-se assim a 

definição de simetria no espaço: dado uma figura F no espaço, chama-se simetria de F toda a 

isometria S do espaço que deixe F globalmente invariante, isto, é, S(F) = F. 

As simetrias no espaço são seis uma vez que são seis as isometrias no espaço. Tal como no plano, 

o conjunto de simetrias de uma figura no espaço, munido da operação composição, forma um 

grupo. 

O grupo de simetrias de uma figura no espaço só é finito se as suas simetrias tiverem pelo menos 

um ponto fixo e das seis referidas apenas três satisfazem essa condição: a rotação, a reflexão e a 

reflexão rotativa. 
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CAPÍTULO 3 - Percurso matemático pela 
cidade de Leiria 
 

3.1 Contextualização 
 

Leiria, já na época medieval, tinha uma localização geográfica privilegiada. Como referido numa das 

obras do Leiriense Saúl Gomes, “Introdução à História do Castelo de Leiria” (Gomes, 1995) a cidade 

de Leiria usufruía da proximidade de grandes senhorios económicos (Mosteiro de Alcobaça e a Casa 

de Ourém). Leiria era também estância frequente de cortes régias (representantes das 

propriedades do reino) e de outros senhores. A cidade desenvolveu-se entre o rio Lis e o Castelo e 

manteve ao longo dos séculos uma capacidade comercial ímpar. Como capital de distrito, mantém-

se nos dias de hoje um grande polo comercial e no passado foi também muito importante do ponto 

de vista administrativo e jurisdicional. Segundo o mesmo autor, tal afirmação é justificada pelo 

facto de a cidade de Leiria ter sido cabeça de comarca e de almoxarifado (grande aérea 

administrativa), bem como centro concelhio.  

Por ser uma cidade essencialmente comercial, não é de estranhar a existência de espaços próprios 

onde ocorriam as trocas comerciais. Iremos descrever alguns deles mais à frente. Na cidade, 

juntamente com os grandes espaços comerciais, Rossio, Terreiro e Praças, coexistiam adros, ruas e 

azinhagas, espaços mais pequenos, não menos importantes para o movimento financeiro e 

económico que ali se realizava. Leiria oferecia condições de enriquecimento muito favoráveis, pela 

disponibilidade de terras férteis. Por ali passavam e ainda passam, de um lado e de outro, o rio Lis 

e o rio Lena. 

Conta a lenda que na nascente do rio Lis e na nascente do rio Lena existiam umas mouras que 

choravam muito. Apenas apareciam de noite e as suas lágrimas caiam no leito dos rios. Os dois rios 

quando se juntassem poderiam assim ter mais água e os dois juntos conseguiram atingir o mar 

(Silva, 2014). 

Na Fonte Luminosa, da Praça Goa Damão e Diu, perto da escultura (Figura 3.1) que retrata a lenda 

da união dos dois rios, Lis e o seu afluente Lena, num amor eterno de onde resultou um só rio, 

começa o nosso percurso matemático: o da cidade de Leiria. Neste local podemos, ainda, avistar o 

Castelo no seu alto morro. 
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Figura 3.1: Escultura da Fonte Luminosa, na Praça Goa Damão e Diu da cidade de Leiria 

 

O percurso matemático será feito numa zona da cidade de Leiria, abrigada do frio e do vento do 

norte. A localização do Castelo no seu alto morro permitiu o desenvolvimento de uma parte da 

cidade, num dos seus sopés, na qual iremos focar a nossa atenção. Saul Gomes refere que neste 

lado sul ficava a urbe, cidade burguesa (Gomes, 1995). Aqui habitaram os mais elevados estratos 

sociais, mestres, mercadores cristãos ou judeus, oficiais administrativos e judiciais concelhios. O 

visitante, ao longo do percurso, vai observar prédios devolutos, prédios com projeto de reabilitação 

e prédios reabilitados. A riqueza estética das fachadas de alguns será uma presença. Iremos dar 

destaque aos gradeamentos das varandas, como veremos mais à frente. Segundo a informação 

obtida através de uma entrevista à responsável do Gabinete de Reabilitação Urbana da Câmara 

Municipal de Leiria (CML), Arquiteta Vitória Mendes, estes são designados por guarda-corpos. As 

varandas espaçosas são quase inexistentes. O espaço entre a sacada e o guarda-corpos é mínimo. 

A maioria dos guarda-corpos possuem por detrás uma janela de sacada. A proteção, guarda-corpos, 

será doravante designada por gradeamento da varanda. 

A morfologia urbana do centro histórico manteve o traçado da era medieval que tem como eixo 

principal a Rua Direita na qual convergem todas as outras ruas, fazendo lembrar uma planta de tipo 

espinha de peixe (Gomes, 1995), que pode ser vista na Figura 3.2. 
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Em cada canto e recanto da Rua Direita são reveladas vistas (ladeiras, escadarias, ruas estreitas), 

de um lado para o Castelo e para a Praça Rodrigues Lobo do outro, onde o visitante se pode sentir 

atraído. 

  

Figura 3.2: Planta de Leiria no século XV 

 

Nas cidades comerciais medievais eram comuns grandes espaços públicos: Rossios, Praças, Largos 

e Terreiros, rodeados de edifícios, onde desembocavam várias ruas. Leiria não foi exceção. A Praça 

Rodrigues Lobo (antiga Praça de S. Martinho), o Rossio de Leiria, o Largo Cândido dos Reis (antigo 

Terreiro), são zonas da cidade de Leiria (Figura 3.2) onde vamos encontrar pontos de interesse para 

o nosso percurso. No site da (CML, 2022f) bem como no Posto de Turismo, podem ser encontradas 

descrições dos pontos de interesse referenciados no percurso que aqui propomos. 

 

 

 

N 

 

 

Castelo 
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3.2 Alguns roteiros turísticos pela cidade de Leiria 
 

No site da CML ( CML, 2022e) estão disponíveis dois roteiros culturais que têm como objetivo 

despertar um maior interesse aos visitantes pela história da cidade: o “Roteiro d’o crime do Padre 

Amaro” e o “Roteiro da Judiaria de Leiria”. 

O “Roteiro d’o crime do Padre Amaro ( CML , 2022c) em seis pontos de paragem e início na Praça 

Rodrigues Lobo, principal praça da cidade. A Igreja da Misericórdia, a Travessa da Tipografia, o Largo 

da Sé, a Torre Sineira e o Miradouro de Ernesto Korrodi, são os outros cinco lugares a visitar. O 

miradouro fica na Avenida Ernesto Korrodi, personalidade com grande interesse para a cidade pelas 

marcas deixadas na arquitetura como iremos destacar mais à frente. 

A Travessa da Tipografia é igualmente descrita no Roteiro da Judiaria. Na oficina que aí funcionou, 

segundo a versão mais consensual, foi impresso um dos quatro primeiros livros matemáticos em 

Portugal, do Alamanach Perpetuum, de Abraão Zacuto (Carvalho & Aveleira, 2022.). No livro 

referido, podem ser encontradas as famosas tabelas numéricas de Abraão Zacuto. Estas tábuas 

foram muito úteis nas navegações portuguesas. Abraão Zacuto foi um rabino, astrónomo, 

matemático e historiador. O seu livro foi reeditado e impresso tipograficamente em Leiria no ano 

de 1496. A importância da tipografia na cidade de Leiria, bem como a atividade relacionada com o 

fabrico do papel estiveram patentes na exposição “Tipografia matemática Portuguesa de 1496 a 

1987”. A exposição esteve presente no Moinho do Papel, de 2 de julho a 31 de outubro de 2021, 

(Rodrigues, 2021) e destacou os estudos de Abraão Zacuto nos conhecimentos do mar e das artes 

de navegação. No catálogo da exposição (Rodrigues, 2021) temos oportunidade de consultar uma 

das tabelas referidas. 

O “Roteiro da Judiaria de Leiria” ( CML, 2022d) tem duas opções: percurso curto (noves pontos de 

paragens) ou percurso longo (quinze pontos de paragem). Inicia no Centro de Diálogo Internacional 

e Sinagoga de Leiria, passando por alguns pontos comuns ao nosso percurso. O mais curto termina 

na Praça Rodrigues Lobo e o mais longo, termina no Museu Moinho de Papel, perto do Museu da 

Cidade de Leiria (Figura 3.3). 
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Figura 3.3:  Planta de Leiria, Google Maps 

 

No âmbito das celebrações do Ano Internacional do Turismo Sustentável, em 2017, foi criado um 

roteiro matemático. Este roteiro, convidava à redescoberta da cidade de Leiria numa perspetiva 

matemática e de valorização do património natural e cultural. Pretendia que se olhasse para a 

cidade de uma outra perspetiva (IPLeiria, 2017a). O visitante realizava um percurso com seis pontos 

de interesse (Castelo, Sé Catedral, Igreja da Misericórdia, Fonte das Três Bicas, Rodilha e Praça 

Rodrigues Lobo) de forma interativa respondendo a um questionário através da App Educacional, 

Quizizz, num dispositivo móvel. Quando se acede à página (Departamento de Matemática da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria, 2017) não se consegue realizar o percurso 

através do Quizizz, uma vez que é necessário um código, mas podemos consultar toda a informação 

respeitante aos pontos de interesse. A localização do Castelo, e a importância das curvas de nível 

no traçado de um mapa topográfico bem como a estrutura circular que apresenta a planta do 

castelo e a sua relação com o Problema de Dido. 

No interior da Sé de Leiria a observação da harmonia era um dos objetivos. Perto da porta principal 

da Sé podem ser encontradas marcas de infraestruturas de um sistema de medição de altitudes 

que permitiam a referenciação, com alta precisão, da altimetria de qualquer ponto do território 

nacional (IPLeiria, 2017d). 

https://www.google.pt/maps/@39.7438836,-8.8050155,17z
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O ponto de interesse respeitante à Igreja da Misericórdia descreve a importância das já referidas 

tábuas astronómicas presentes no Almanach Perpetuum de Abraão Zacuto.  

Na Fonte das três bicas destaca-se um elemento decorativo, o varandim com polilóbul (segmento 

de círculo) (IPL, 2017). 

No Mercado de Santana pode ser observada uma redilha, objeto que protegia a cabeça das 

vendedoras dos grandes cestos que colocavam à cabeça com os seus artigos para vender. O seu 

formato, semelhante ao de um donut, pode associar-se a um objeto matemático chamado toro 

(IPLeiria, 2017c). 

Na Praça Rodrigues Lobo é dado destaque ao Edifício Zúquete, que contém na sua fachada três 

tipos de faixas de azulejos, à casa do Arco e a sua fachada com padrões de azulejos e à calçada 

portuguesa (IPLeiria, 2017b). 

A matemática tem tido uma presença constante na cidade de Leiria. 

Para além dos percursos já referidos, podem ser encontrados outros no site da (Câmara Municipal 

de Leiria, 2022f). Aqui o visitante pode aceder a uma série de percursos pedestres, caminhos, PR, 

com sinalização, marcas e códigos internacionalmente conhecidos. A Rua Direita, a Praça Rodrigues 

Lobo e o Terreiro são pontos de interesse constantes ao longo dos vários percursos existentes. 

 

3.3 Proposta de um circuito matemático pela cidade de Leiria 
 

O percurso matemático por nós proposto pretende contribuir para o enriquecimento dos vários 

lugares de destaque da cidade de Leiria, do ponto de vista matemático, com outra forma de olhar. 

Vamos pedir aos visitantes que durante o percurso prendam o olhar nas fachadas dos prédios, nos 

pormenores dos gradeamentos das varandas, na ornamentação, na calçada, nas portas e janelas, 

nos portões e outras decorações usadas nos vários edifícios, uns ocupados e outos devolutos. 

Vamos focar a nossa atenção na análise de simetrias e nesse sentido iremos classificar os grupos de 

simetria das várias figuras identificadas nos diversos pontos de interesse do percurso. 

O percurso inicia-se na Fonte Luminosa (Figura 3.1), perto do posto de Turismo Centro de Portugal, 

localizada no espaço do antigo Rossio da cidade, com uma grande importância comercial em 

tempos antigos, atualmente designado por Praça Goa Damão e Diu. 
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Vamos percorrer um espaço, que apesar das mudanças operadas no Centro Histórico a partir da 

segunda metade do séc. XX, continua a ser a “alma” da cidade (Leiria, 2022). É aqui que estão as 

referências históricas, a identidade da cidade. “O Centro Histórico é um legado sobretudo do séc. 

XIX, já que a maior parte do edificado é dessa altura, embora persista a matriz da malha urbana 

medieval” (Leiria, 2022). O visitante pode aceder a uma maqueta virtual ( CML, 2022) que revela a 

cidade antes das invasões francesas e da alteração do percurso do leito do rio Lis.  

Os pontos de interesse (PI) são nove e localizam-se no Largo 5 de outubro de 1910, Largo das Forças 

Armadas, Largo da Sé, Rua Barão de Viamonte (Rua Direita), Largo Cândido dos Reis (Terreiro), 

Largo Manuel Gomes da Costa, Rua da Graça, Praça Rodrigues Lobo e zona envolvente da Rua João 

de Deus, perto da Fonte Luminosa, local de início do percurso (consultar mapa da Figura 3.4). 

Comparando com o mapa da Figura 3.2, é possível reconhecer que o traçado das ruas ainda hoje se 

mantém. As decorações de portas, portões, varandas, calçada e azulejos ao longo do percurso serão 

objeto de estudo relativamente às simetrias. Cada um dos nove PI terá locais com relevância para 

o estudo das simetrias que iremos destacar. O percurso desenhado tem como objetivo passar pelas 

zonas da cidade onde se localizam algumas das marcas históricas como já referido anteriormente. 

O percurso foi desenhado com recurso à aplicação Wikiloc e pode ser explorado através do link: 

https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/leiria-97477744 .    

Na Figura 3.4, pode visualizar-se uma das opções de tipo de mapas possíveis de serem 

descarregados através da própria aplicação. Segundo as definições da aplicação, este é considerado 

um circuito circular, com uma distância de 1,23 km e com uma dificuldade técnica moderada. O 

tempo destinado para as atividades (observar os pontos de interesse do circuito matemático e 

classificar os frisos) a realizar durante o percurso está estimado em duas horas. No mapa estão 

assinalados os PI (em inglês waypoint) através dos símbolos : 

 

https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/leiria-97477744
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Figura 3.4: Percurso desenhado através da aplicação Wikiloc e os respetivos PICML 

 

As fotografias disponíveis ao longo do trabalho foram obtidas, na sua maioria, através de um 

dispositivo móvel. Em alguns casos recorreu-se à ferramenta do Google maps bem como a 

publicações de redes sociais, devidamente identificadas. 

A maioria das decorações das varandas que vamos descrever têm por detrás uma janela ou uma 

porta que, em alguns casos, podem gerar um certo ruído nas imagens. Vamos tentar que o mesmo 

não interfira na análise das figuras de arte decorativa observadas. Todos os objetos reais 

(gradeamentos das varandas de ferro forjado, calçadas, painéis de azulejo, etc.) apresentam 

pequenas imperfeições que, tal como em Veloso (2012), não são tidas em conta no estudo da 

simetria. 

PICML nº1 

PICML nº2 

PICML nº3 

PICML nº8 
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O visitante pode, em alternativa, usar o folheto disponível que contém, tal como a aplicação 

Wikiloc, uma descrição do percurso (PI) com fotos das figuras a classificar. O objetivo deste folheto 

é desafiar o visitante a classificar frisos encontrados nos gradeamentos de varandas e outros. São 

apresentadas as classificações de algumas das várias rosáceas encontradas. Na secção 3.5 do 

presente capítulo, apresentamos uma descrição do folheto de apoio ao percurso (Apêndice I) na 

cidade de Leiria. 

Será feita uma descrição objetiva das etapas do percurso destacando em cada um delas as 

curiosidades, figuras a observar e a descrição relativamente à simetria apresentada ou a outros 

aspetos considerados importantes. 

Algumas ruas e locais da cidade de Leiria que constam do percurso, possuem nomes que 

representam personalidades que, de uma forma ou de outra, foram importantes para o 

desenvolvimento da cidade. São sempre figuras públicas, que se destacaram na comunidade, seja 

de uma forma intelectual, política, empresarial ou outra. Num ou noutro ponto de interesse, será 

feita uma breve descrição do funcionamento de cada espaço ou da importância de cada uma das 

personalidades para a cidade de Leiria. 

 

3.4 Pontos de interesse do circuito matemático de Leiria (PICML) 
 

PICML nº1: LARGO 5 DE OUTUBRO DE 1910 

Latitude: 39,74447    Longitude: -8,807417 

Neste primeiro ponto de interesse destacamos quatro pormenores de decorações em portas, 

portões, janelas e corrimões.  

 

PICML nº1.1 - Prédio com a porta nº 32, onde destacamos a decoração em ferro forjado na 
parte superior da porta (Figura 3.5). 

A Figura 3.5, à direita, mostra a decoração da porta nº32. Esta figura é designada matematicamente 

por rosácea. Nela, podemos observar simetrias de rotação e de reflexão. As simetrias de rotação 

de uma rosácea têm todas o mesmo centro. Os eixos de simetria de reflexão das rosáceas passam 

igualmente por este centro comum (Figura 3.6). 
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Figura 3.5: Ponto de interesse do Largo 5 de Outubro, porta nº32 com pormenor da decoração 

  

 

Figura 3.6: Rosácea da decoração da porta nº32, do Largo 5 de Outubro 

O facto da Figura 3.6 representar uma rosácea, com simetrias de reflexão e de rotação (em igual 

número), faz dela uma rosácea diedral. Passamos então à descrição e classificação desta rosácea. 

Em primeiro lugar há que distinguir duas rosáceas sobrepostas na decoração: uma rosácea central 

mais pequena e uma rosácea maior à volta desta. 
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A rosácea central, como podemos ver pelo traçado das retas a amarelo na Figura 3.6, à esquerda, 

tem quatro simetrias de reflexão, com um centro comum. Este centro é também o centro de 

rotação das quatro simetrias de rotação da rosácea. Estas têm ângulos de 90⁰, 180⁰, 270⁰, e 360⁰, 

sendo este último o correspondente à identidade. Como podemos verificar os ângulos das simetrias 

de rotação da rosácea representada na Figura 3.6, são todos múltiplos do menor deles. Em suma, 

podemos dizer que a rosácea central, apresentada na Figura 3.6, à esquerda, tem quatro simetrias 

de rotação e quatro simetrias de reflexão e por isso é classificada como uma rosácea do tipo d4. 

Se considerarmos a rosácea no seu todo e não considerarmos a parte central, passamos a ter uma 

d8, tal como pode ser observado na Figura 3.6, à direita. O número de simetrias de reflexão e de 

simetrias de rotação é oito, num total de 16 simetrias. As simetrias de rotação têm ângulos de 45⁰, 

90⁰,135⁰,180⁰,225⁰, 270⁰, 315⁰ e 360⁰, sendo este último o correspondente à identidade. 

 

PICML nº1.2 - Banco das Artes Galeria (Antigo Banco de Portugal). Prédio com os nºs 43 

e 44, onde destacamos no seu exterior a decoração dos portões e janelas (Figuras 3.7 e 3.10). No 

interior iremos destacar a decoração do corrimão que percorre as escadas até ao piso superior 

(Figura 3.8 e 3.9). 

 
Figura 3.7: Ponto de destaque no Largo 5 de Outubro, nº43 e 44 

 

O edifício foi construído em 1923 e no seu exterior podemos ver as formas de arquitetura que 

Ernesto Korrodi designava de arquitetura tradicional da primeira metade do sec. XVIII. Ao centro 

da fachada principal encontra-se um pórtico monumental, com colunas de capitéis jónicos em 
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pedra lioz. Os imponentes portões laterais (Figura 3.10 à esquerda), rematados com cornijas, 

distinguem o edifício, como peça arquitetónica, no contexto urbanístico adjacente. Funcionou 

durante muitos anos como uma Agência do Banco de Portugal e hoje é um dos principais espaços 

culturais da cidade. 

Ernesto Korrodi (1870-1944) foi professor de Desenho na Escola Industrial de Leiria. Criou uma 

pequena escola de cantaria artística e dedicou-se à arquitetura como autodidata. Os seus projetos 

de arquitetura estendem-se por todo o país. Deixou um grande legado em termos de Arte Nova. 

Em 1926, foi-lhe concedido, pelo Governo português, o título de Arquiteto. Em 1970, no centenário 

do seu nascimento, foi eleito, a título póstumo, cidadão honorário do Concelho pela CML e no sopé 

do Castelo, na avenida com o seu nome, foi-lhe descerrado um monumento. Frente à sua estátua, 

foi instalado um Miradouro referido na “Rota Leiria histórica”. 

Neste ponto de interesse pretende-se observar a decoração das janelas da fachada do edifício e o 

imponente portão que pode ser visto na Figura 3.10 à esquerda. No interior do Banco de Portugal 

a decoração do corrimão em ferro forjado percorre as escadas (Figura 3.8 à esquerda) e num dos 

seus patamares é possível observar a decoração disponível na Figura 3.8 (à direita). Esta parte do 

corrimão destaca-se pela beleza do motivo e simetria de reflexão presente. É este o destaque que 

vamos explorar em seguida. 

Na imagem do lado direito da Figura 3.8 podemos identificar uma rosácea. Esta rosácea, ao 

contrário da rosácea apresentada na Figura 3.6, não tem simetria de rotação. A figura apenas 

apresenta um eixo de simetria de reflexão vertical, ao centro da imagem. 

Podemos, ainda, encontrar uma simetria de rotação, a identidade (ângulo de 0⁰ ou de 360⁰) que 

como vimos no Capítulo 2 está presente em todas as figuras e, só por si, não confere simetria de 

rotação a uma figura. Podemos, após esta descrição da rosácea, dizer que é uma d1, pois só tem um 

eixo de simetria de reflexão. 
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Figura 3.8: Corrimão da escadaria interior do Banco de Portugal 

 

Na Figura 3.9, à esquerda, podemos observar o friso do corrimão das escadas nos dias de hoje. À 

direita observamos o desenho original feito pelo arquiteto Ernesto Korrodi. Constatamos que o 

traçado original não é o que observamos presentemente. Observando o corrimão presente e 

consultando o fluxograma da página 21 (Figura 2.16), verificamos que este friso não apresenta 

quaisquer simetrias de reflexão de eixos verticais. Sendo assim, somos levados a questionar se 

existem simetrias de reflexão de eixo horizontal ou de reflexão deslizante. E, como a resposta é 

não, teremos que confirmar se existem simetrias de meia-volta. A resposta é novamente negativa. 

Em suma podemos dizer que não observamos simetrias de reflexão nem de rotação ou reflexão 

deslizante. Considerando que o padrão apresentado se repete indefinidamente, podemos dizer que 

o friso assim formado é do tipo p111. 

Os trabalhos em ferro forjado dos portões e das janelas do edifício (Figura 3.10) evidenciam a 

riqueza presente em determinadas obras arquitetónicas do arquiteto já referido. 

O brasão presente no centro da decoração do portão e da janela (Figura 3.10) não permite 

determinar simetrias de reflexão nem de rotação, para além da identidade. Rosáceas com estas 

características são classificadas como sendo c1. 
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Figura 3.9: Corrimão interior das escadas à esquerda. Fotografia do desenho original do corrimão feito pelo 
arquiteto Ernesto Korrodi à direita 

 

 

Figura 3.10: Pormenores do portão, do brasão e das janelas do Banco de Portugal 

 

Se ignorarmos os brasões, então tanto o portão como as janelas estão decoradas com trabalhos de 

ferro forjado cujas imagens são rosáceas de tipo d1, ou seja, com um eixo de simetria de reflexão e 

cuja única simetria de rotação que admite é a própria identidade que não confere simetria de 
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rotação a uma figura. Se considerarmos a parte central (assinalada a amarelo na figura) de cada 

uma das metades do portão temos uma rosácea d2, visto que aí poderemos encontrar dois eixos de 

simetria de reflexão, um vertical e outro horizontal. 

 

PICML nº2: LARGO MARECHAL GOMES DA COSTA 

Latitude: 39,745198    Longitude: -8,806724 

 

PICML nº2.1 - Prédio com a porta nº3, onde destacamos o gradeamento da varanda (Figura 

3.11). 

Na Figura 3.11 podemos ver o gradeamento do prédio com a porta nº 3 do Largo das Forças 

Armadas (Largo Marechal Gomes da Costa), onde foi feita a correção da foto retirando o fundo para 

uma melhor visualização. 

 

 

Figura 3.11: Ponto de interesse no Largo Marechal Gomes da Costa, nº 3 

 

O gradeamento da varanda pode ser visto como uma secção de um friso horizontal onde se podem 

identificar simetrias de reflexão de eixos verticais, tal como indicam as retas a amarelo desenhadas 
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na Figura 3.11, que identificam dois desses eixos. Podem também ser identificadas simetrias de 

translação (inerentes a qualquer friso) cujo vetor mínimo se encontra assinalado também a amarelo 

na figura. 

Para classificarmos este friso, seguimos o fluxograma da página 21 (Figura 2.16), que nos ajuda e 

nos orienta na descoberta do tipo de friso. A primeira questão que se coloca é: Existem simetrias 

de reflexão de eixos verticais? Sim, pelo que avançamos para uma outra: Existe uma simetria de 

reflexão de eixo horizontal? E aqui a resposta é não. Finalmente averigua-se se existem simetrias 

de rotação de meia-volta. Como não existem simetrias de meia-volta, isso faz com que este tipo de 

friso seja de tipo pm11. Para além das simetrias de translação inerente a qualquer friso, existem 

apenas simetrias de reflexão de eixo vertical, definidas pelos eixos verticais representados (e todos 

os outros equidistantes a estes). 

 

PICML nº2.2 - Prédios com as portas nº 20, 21 e 45, onde destacamos o gradeamento da 

varanda (Figura 3.12). 

 

          

Figura 3.12: Ponto de interesse no Largo Marechal Gomes da Costa, loja do cidadão, prédio nº 20 

 

Neste gradeamento vamos ignorar o friso do topo inferior da varanda, pois os motivos que o 

compõem não são muito definidos e podem causar algum ruído na sua classificação. Estamos 

perante um friso que possui simetrias de reflexão de eixos verticais, não existindo simetrias de 

reflexão de eixos horizontais, nem simetrias de meia-volta. Concluímos assim, segundo o 
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fluxograma para determinação do tipo de friso, página 21 (Figura 2.16), estar perante um friso do 

tipo pm11. 

PICML nº3: LARGO DA SÉ 

Latitude: 39,745979   Longitude: -8,807184 

 

A Sé Catedral de Leiria foi considerada monumento Nacional no ano 2014. Do Largo da Sé podemos 

avistar o Castelo e a Torre Sineira (Figura 3.13). 

Desde 2021 que o acesso ao Castelo ficou facilitado. Foram criados elevadores para aceder ao 

Castelo. A subida ficou, assim, facilitada permitindo ter uma vista privilegiada sobre uma parte da 

cidade. Um desses elevadores localiza-se no Largo da Sé. 

A Torre Sineira, constituída por seis sinos, foi construída em 1770 e está sobre uma das antigas 

torres medievais da Porta do Sol do Castelo. No topo da torre em forma de pirâmide pode ser 

observado um anjo como cata-vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Largo da Sé 

No Largo da Sé vamos destacar uma figura na calçada portuguesa (Figura 3.14) e o gradeamento 

de varanda do Edifício Aparthotel Beira Litoral, prédio com a porta nº 15 (Figura 3.15). 
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PICML nº3.1 – Calçada portuguesa onde destacamos a rosácea desenhada no chão (Figura 
3.14). 

 

Figura 3.14: Motivos da calçada portuguesa no largo da Sé 

 

Estamos perante uma rosácea com simetrias de reflexão e de rotação. As retas a amarelo na Figura 

3.14, determinam os quatro eixos de simetria de reflexão que se intersetam no centro das quatro 

simetrias de rotação. As quatro rotações têm ângulos de 90⁰, 180⁰, 270⁰, e 360⁰, sendo este último 

o correspondente à identidade. Em suma trata-se de uma rosácea d4.  

 

PICML nº3.2 - Prédio com a porta nº 15 onde destacamos o gradeamento das janelas do piso 

superior (Figura 3.15).  

A decoração da varanda (Figura 3.15) pode ser decomposta em três partes. Se considerarmos as 

faixas da direita e da esquerda, teremos duas figuras congruentes. Estas figuras designam-se por 

rosáceas onde podemos observar simetrias de rotação e de reflexão. São classificadas como d2 pois 

têm duas simetrias de reflexão e duas simetrias de rotação, tal como indicam as retas a amarelo. A 

figura que constitui o centro da varanda tem apenas um eixo de simetria de reflexão assinalado 

pela reta vertical a amarelo, ao centro. Não havendo mais nenhuma simetria, para além da reflexão 

e da identidade, classificamos a figura como sendo uma rosácea do tipo d1. 

.    
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Figura 3.15: Gradeamento da varanda do prédio nº15 

 

PICML nº4: RUA BARÃO DE VIAMONTE (RUA DIREITA) 

Latitude: 39,745846    Longitude: -8,807433 

 

Barão de Viamonte (1791-1859) foi um Leiriense ativo. Exerceu advocacia que lhe deu um lugar de 

destaque pelo seu rigor e profissionalismo. Sempre ligado ao Partido Progressista, teve um papel 

muito ativo junto da população. Fundou um Jornal político, o Leiriense. Dedicou-se ainda ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas técnicas de agricultura as quais viriam a ter 

destaque. O seu contributo deu que falar nos mercados pois a fruta que provinha das suas culturas 

alcançou grande fama em toda a região. A sua voz ativa e a ligação ao Partido Progressista fizeram 

com que fosse eleito Governador Civil de Leiria, cargo que exerceu durante vários anos. Vamos dar 

destaque aos gradeamentos de algumas das setenta e cinco varandas existentes na Rua Barão de 

Viamonte, vulgarmente conhecida como Rua Direita (Figura 3.16). 

Os Prédios que iremos apresentar estão identificados através do seu número de porta. Será 

apresentada uma foto sem qualquer correção relativamente à perspetiva, à semelhança dos outros 

pontos de interesse, e só depois as fotos relativas aos pormenores que queremos destacar. Na Rua 

Direita será dado destaque à Travessa da Tipografia dada a importância desta na história da cidade, 
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como já foi referido. O percurso faz um desvio pela Travessa da Tipografia, passa na Travessa da 

Misericórdia, Rua Miguel Bombarda e regressa novamente à Rua Direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Rua direita (foto obtida através da publicação do site visitleiria 
https://www.instagram.com/p/CU7KgY6LgEE/?utm_medium=copy_link 

 

PICML nº4.1 - Prédio com a porta nº8, onde destacamos os gradeamentos das varandas (Figura 

3.17). 

Os gradeamentos das varandas do prédio com a porta nº 8 da Rua Direita podem ser vistos como 

secções de um friso horizontal. A Figura 3.17 mostra o gradeamento de uma das varandas, 

destacando à direita algumas partes do mesmo. 

 

https://www.instagram.com/p/CU7KgY6LgEE/?utm_medium=copy_link
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Figura 3.17: Gradeamento de uma das varandas do prédio com a porta nº8 

 

Neste friso podemos identificar simetrias de reflexão de eixos verticais, tal como indicam as retas 

verticais a amarelo desenhadas na figura, que identificam alguns desses eixos. Considerando a 

varanda no seu todo (Figura 3.17 à esquerda) não existem simetrias de reflexão horizontal nem 

simetrias de rotação de meia-volta. Se classificarmos o friso seguindo o fluxograma da página 21 

(Figura 2.16), concluímos que se trata de um friso de tipo pm11. 

No entanto, se ignorarmos a parte inferior do gradeamento, o friso da zona central apresenta 

simetria de reflexão horizontal cujo eixo está identificado pela reta amarela horizontal (Figura 3.17 

em cima à direita). Aplicando o fluxograma a este friso podemos concluir que se trata de um friso 

do tipo pmm2. 

Analisando agora as simetrias do friso do topo inferior da varanda (Figura 3.17 em baixo à direita) 

e procedendo à consulta do fluxograma, verificamos que existem simetrias de reflexão de eixos 

verticais, como indicam as retas a amarelo, e simetrias de meia-volta, o que leva a concluir que é 

um friso do tipo pma2. 

 

PICML nº4.2 - Prédio com as portas nº14 e nº16, onde destacamos os gradeamentos das 

varandas (Figura 3.18). 

Os gradeamentos das varandas do prédio com as portas nº 14 e 16 da Rua Direita serão classificados 

tendo em conta a distinção entre os três frisos possíveis: friso do topo superior, friso central e friso 

do topo inferior (Figura 3.18). 
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Figura 3.18: Prédio com as portas nº 14 e nº 16 - gradeamento da varanda 

 

Analisando as simetrias no friso do topo superior da varanda (Figura 3.18 em cima à direita) e 

procedendo à consulta do fluxograma da página 21 (Figura 2.16), verificamos que não existem 

quaisquer simetrias de reflexão de eixos verticais ou horizontal mas existem simetrias de reflexão 

deslizante. Pelo que somos levados a concluir que o friso do topo superior do gradeamento da 

varanda do prédio com as portas nº 14 e 16 é um friso do tipo p1a1. 

No friso da zona central do gradeamento da varanda bem como no friso do topo inferior do 

gradeamento (Figura 3.18 à direita), podemos observar simetrias de eixos verticais, como assinalam 

as retas a amarelo, mas continuamos a não identificar simetrias de eixo horizontal. Quanto a 

simetrias de meia-volta, também não existem. Sendo assim podemos concluir tratar-se de um friso 

do tipo pm11. 

 

PICML nº4.3 - Prédios (sem número) situados na Travessa da Tipografia, local onde viveu 

Eça de Queiroz, entre 1870 e 1871, e onde destacamos os gradeamentos das varandas (Figura 3.19). 

Nos prédios sem número da Travessa da Tipografia podemos identificar nos gradeamentos das 

varandas várias secções de frisos horizontais (Figura 3.19). 
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Figura 3.19: Gradeamentos das varandas dos prédios da Travessa da Tipografia. 

 

No gradeamento da varanda presente no canto superior direito da Figura 3.19 vamos considerar 

apenas a seção central e o topo inferior. Estes são frisos do tipo pm11, pois apenas são observadas 

simetrias de reflexão de eixos verticais, tal como indicam as retas a amarelo desenhadas na figura. 

Estas identificam dois desses eixos, quer na seção central do gradeamento quer no topo inferior do 

gradeamento da varanda. Note-se que os comprimentos dos vetores mínimos de translação destes 

dois frisos estão na razão de 1 para 2, ou seja, o comprimento do período do friso da zona central 

é metade do do friso do topo inferior. 

No segundo gradeamento de uma outra varanda, também de um prédio sem número (Figura 3.19 

canto inferior direito), observam-se simetrias de reflexão de eixos verticais, mas não de reflexão de 

eixo horizontal, no entanto existe uma simetria de rotação de meia-volta o que faz com que este 

friso seja do tipo pma2. 

 

PICML nº4.4 - Prédio com a porta nº 13, onde destacamos o gradeamento das varandas (Figura 

3.20). 

Os gradeamentos das varandas do prédio com a porta nº 13 da Rua Miguel Bombarda (Figura 3.20) 

apresentam, em cada varanda, um eixo de simetria de reflexão vertical, fazendo com que se possa 

identificar em cada um deles uma rosácea de tipo d1. No entanto, dado o carater repetitivo (na 

horizontal) dos motivos dos gradeamentos, iremos considerar também alguns frisos, por 

prolongamento desses mesmos motivos repetidos. 
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Figura 3.20: Gradeamento da varanda do prédio nº13 

No friso da zona central do gradeamento da varanda (Figura 3.20, canto superior à direita), 

podemos observar simetrias de reflexão de eixos verticais e simetrias de reflexão de eixo horizontal. 

Podemos concluir, segundo o fluxograma da página 21 (Figura 2.16), tratar-se de um friso do tipo 

pmm2. Nos topos do gradeamento da varanda (Figura 3.20, canto inferior à direita) vamos 

considerar apenas os primeiros três motivos como sendo uma secção de um friso. Seguindo o 

fluxograma da página 21 (Figura 2.16), para classificar este friso, não observamos simetrias de 

reflexão de eixo vertical nem simetrias de reflexão de eixo horizontal. Vamos então averiguar se 

existem simetrias de rotação. Como estas estão presentes, este friso classifica-se como sendo p112. 

PICML nº4.5 – Rua Miguel Bombarda, onde destacamos a calçada portuguesa (Figura 3.21). 

Na Rua Miguel Bombarda, que nos leva de volta à Rua Direita, é possível olhar para o chão e na 

calçada podemos imaginar um friso se ignorarmos todos os ruídos em termos de imperfeições, 

devido ao traçado da própria rua (Figura 3.21). Este friso é classificado como sendo p1m1 uma vez 

que a única simetria que podemos observar é uma simetria de reflexão de eixo paralelo à direção 

do friso. 

 

 

 

Figura 3.21: Calçada da Rua Miguel Bombarda 
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PICML nº4.6 - Prédio com a porta nº 45, onde destacamos os gradeamentos das varandas 

(Figura 3.22). 

 

Figura 3.22: Gradeamento da varanda da casa do nº45 da Rua Barão de Viamonte 

Na Figura 3.22 à direita, podemos observar o gradeamento corrigido no que respeita à perspetiva, 

no seu todo. 

O gradeamento da varanda no seu todo pode ser visto como uma secção de um friso horizontal 

onde se podem identificar eixos de simetria de reflexão verticais, tal como indicam as retas a 

amarelo desenhadas na Figura 3.23 à direita. Identificamos dois desses eixos bem como o vetor de 

translação. Considerando a varanda no seu todo, não existem simetrias de rotação de meia-volta 

nem simetrias de reflexão horizontal. Assim, seguindo o fluxograma da página 21 (Figura 2.16), 

podemos identificar o gradeamento como sendo um friso de tipo pm11. 

No friso da zona central do gradeamento da varanda (Figura 3.23) apenas observamos simetrias de 

reflexão de eixos verticais assinaladas pelas retas a amarelo e temos novamente um friso de tipo 

pm11. 

 

Figura 3.23: Friso central do gradeamento da casa com a porta nº 45, da Rua Direita com a identificação de 
alguns eixos de reflexão 
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Se considerarmos os topos do gradeamento (superior e inferior), obtemos dois frisos diferentes 

(Figuras 3.24 e 3.25), embora ambos com a mesma classificação como vamos ver em seguida. 

 

Figura 3.24: Topo superior do gradeamento da varanda da casa nº45 da Rua Barão de Viamonte 

 

Figura 3.25: Topo inferior do gradeamento da varanda da casa nº45 da Rua Barão de Viamonte 

 

Estes dois frisos apresentam simetrias de reflexão de eixos verticais e horizontal pelo que, de 

acordo com o fluxograma da página 21 (Figura 2.16), são do tipo pmm2. Note-se que o vetor de 

translação do friso do topo superior tem metade do comprimento do vetor de translação do friso 

do topo inferior. 

Em suma, do ponto de vista das simetrias, podemos observar frisos dos tipos pm11 e pmm2 nos 

gradeamentos das varandas da casa nº 45 da Rua Barão de Viamonte. 

 

 PICML nº4.7 - Prédio com a porta nº69 (Atlas Restaurante), onde destacamos os 

gradeamentos das varandas (Figura 3.26). 

No gradeamento da varanda do prédio nº 69 (Figura 3.26) é possível observar dois tipos de frisos. 

Nos topos superior e inferior do gradeamento observam-se simetrias de reflexão de eixos verticais 

e horizontais. Estes frisos classificam-se como sendo pmm2. O friso central é um pm11 pois não 

possui simetrias de eixo horizontal nem simetrias de rotação de meia-volta. 
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Figura 3.26: Prédio nº 69 
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PICML nº5: LARGO CÂNDIDO DOS REIS (TERREIRO) 

Latitude: 39,744606    Longitude:-8,809547 

No Largo Cândido dos Reis é possível observar vários Solares e Palacetes bem como a decoração 

das fachadas de cada um deles. 

 

 

Figura 3.27: Largo Cândido dos Reis (Terreiro) 

 

 

PICML nº5.1 - Prédio com a porta nº2, onde destacamos os gradeamentos das varandas (Figura 

3.28). 

No gradeamento das varandas do prédio nº 2 é possível observar dois tipos de frisos. No topo 

superior e no friso central do gradeamento existem simetrias de reflexão de eixo vertical e 

horizontal. Estes frisos classificam-se como sendo um pmm2. O friso do topo inferior é um pm11 

pois não possui simetrias de eixo horizontal nem simetrias de rotação de meia-volta. 
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Figura 3.28: Gradeamento da varanda do prédio nº2 

 

 

PICML nº5.2 – Biblioteca Municipal de Leiria Afonso Lopes Vieira, onde destacamos o 

gradeamento exterior (Figura 3.29). 

Na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, no Largo Cândido dos Reis (Terreiro), é de destacar os 

motivos do gradeamento ao longo de todas as varandas e terraços do edifício. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29: Gradeamento das varandas e escadarias exteriores da Biblioteca Municipal de Leiria 
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No friso da Figura 3.29 observam-se simetrias de translação, característica comum a todos s frisos. 

Estas têm uma única direção e neste caso está na horizontal. Podemos ainda observar simetrias de 

meia-volta. O friso não apresenta simetrias de reflexão de eixos verticais e também não tem 

simetrias de reflexão de eixo horizontal. Também não se observam simetrias de reflexão deslizante.   

Consultando o fluxograma concluímos que este friso é do tipo p112. Um friso não comum nas 

varandas observadas e que enriquece a nossa pesquisa das artes decorativas. 

 

PICML nº6: Zona envolvente do LARGO FORÇAS ARMADAS (Rua João de Deus) 

Latitude: 39,744122    Longitude: -8,80925 

 

PICML nº6.1 – “Palacete dos Guerra”, onde destacamos os gradeamentos das varandas (Figura 

3.30). 

 

 

Figura 3.30: Palacete dos Guerra no início da Rua João de Deus, perto do Largo das Forças Armadas 

 

À semelhança de outros frisos descritos anteriormente, o gradeamento das varandas do Palacete 

apenas apresenta simetrias de reflexão vertical, para além das simetrias de translação. Trata-se, 

portanto, de um friso do tipo pm11. 
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PICML nº6.2 - Prédio com a porta nº 61 e 63, onde destacamos o gradeamento da varanda 

(Figura 3.31). 

A varanda da Figura 3.31, apresenta simetrias de reflexão de eixos verticais, bem como simetrias 

de reflexão de eixos de simetria de eixo horizontal. Consultando o fluxograma da página 21 (Figura 

2.16), facilmente se conclui tratar-se de um friso do tipo pmm2.  

  

 

Figura 3.31: Prédio nº61 e nº63 da Rua João de Deus 

 

PICML nº7: RUA DA GRAÇA 

Latitude: 39,743936    Longitude: -8,808542 

A Rua da Graça dá acesso à Praça Rodrigues Lobo e aí é possível observar a estátua do poeta Afonso 

Lopes Vieira, apreciar os motivos que formam a calçada que pisamos e os gradeamentos das 

varandas dos prédios. 

PICML nº7.1 – Calçada portuguesa da Rua da Graça (Figura 3.32) 

O desenho presente na calçada da Rua da Graça apresenta simetria de reflexão deslizante mas não 

apresenta simetria de reflexão horizontal. Portanto, aplicando o fluxograma da página 21 (Figura 

2.16), podemos concluir que se trata de um friso do tipo p1a1. 
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Figura 3.32: Calçada portuguesa da Rua da Graça 

 

PICML nº7.2 – Prédio com a porta nº 30, onde destacamos o gradeamento da varanda (Figura 

3.33). 

O painel central do gradeamento da Figura 3.33 pode ser considerado uma secção de um friso 

horizontal. Este apresenta simetrias de reflexão de eixos verticais, bem como simetrias de reflexão 

de eixo horizontal. Consultando o fluxograma da página 21 (Figura 2.16), facilmente se conclui 

tratar-se de um friso do tipo pmm2. Não vamos considerar os topos do gradeamento da varanda 

uma vez que não temos a característica que define os frisos: uma simetria de translação de módulo 

mínimo. 

 

 

Figura 3.33: Gradeamento da varanda do prédio nº 30 
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PICML nº8: PRAÇA RODRIGUES LOBO (ANTIGA PRAÇA DE S. MARTINHO) 

Latitude: 39,744257    Longitude: -8,808049 

Rodrigues Lobo (1580- 1622), foi um grande poeta Leiriense do séc. XVI. A Praça era o espaço 

principal da cidade, onde se realizava a feira semanal. Hoje é um espaço de lazer e convívio rodeado 

de esplanadas onde se destacam alguns prédios pela sua decoração. 

A Praça tem como figura central o que se designa por uma rosácea. Nesta rosácea é possível 

observar quatro simetrias de reflexão e quatro simetrias de rotação (Figura 3.34). 

A imagem do canto inferior direito da Figura 3.34 foi retirada do Passeio Matemático por Leiria, 

dinamizado pelo Politécnico de Leiria (IPL) e mostra os quatro eixos de simetria de reflexão que se 

intersetam no centro das quatro simetrias de rotação. As quatro rotações têm ângulos de 90⁰, 180⁰, 

270⁰, e 360⁰, sendo este último o correspondente à identidade. Em suma trata-se de uma rosácea 

de tipo d4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34: Praça Rodrigues Lobo (Google Maps) ( Praça Rodrigues Lobo – Passeio Matemático por Leiria (ipleiria.pt) 

 

 

 

https://www.google.pt/maps/@39.7445776,-8.8080421,50m/data=!3m1!1e3
https://sites.ipleiria.pt/matematicaporleiria/praca-rodrigues-lobo/
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PICML nº8.1 – Prédios das arcadas, onde destacamos os gradeamentos das varandas (Figura 

3.35). 

Os gradeamentos das varandas do prédio das arcadas da Praça Rodrigues Lobo (Figura 3.35), podem 

ser decompostos em duas partes, cada uma das quais sugere um friso horizontal. Vamos considerar 

a parte central como sendo o friso superior e o topo inferior como sendo o friso inferior (Figura 

3.35). 

 

Figura 3.35: Prédio das arcadas 

O friso superior é do tipo pm11 pois apenas apresenta simetrias de reflexão de eixos verticais 

(Figura 3.35 em cima à direita) e o friso do topo inferior é do tipo pmm2, pois para além das 

simetrias de eixo vertical também possui simetrias de reflexão de eixo horizontal, representadas 

pelas retas a amarelo na Figura 3.35 (em baixo à direita). 

PICML nº8.2 - Prédio com as portas nº 47 e 48, onde destacamos o gradeamento das varandas 

(Figura 3.36). 

 Vamos considerar separadamente a zona central do gradeamento e os topos. Na zona central são 

visíveis simetrias de reflexão de eixos verticais, bem como simetrias de reflexão de eixo horizontal. 

Consultando o fluxograma da página 21 (Figura 2.16), facilmente se conclui tratar-se de um friso do 

tipo pmm2. Observando agora os dois frisos dos topos (congruentes), vemos que possuem 

simetrias de reflexão de eixos verticais bem como simetrias de rotação de meia-volta. Estamos, 

portanto, perante frisos de tipo pma2.  
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Figura 3.36: Prédios nº 47 e 48 

 

 

PICML nº8.3 – Prédio com as portas nº 53 e 54, onde destacamos os gradeamentos das 

varandas (Figura 3.37). 

Neste prédio iremos analisar os gradeamentos das janelas do 1.º andar, dividindo cada um deles 

em três partes distintas (Figura 3.37). 

Os três frisos diferentes que constituem o gradeamento da varanda podem ser agrupados em dois 

tipos: pm11, os frisos do topo superior e o friso central do gradeamento da varanda; o friso do topo 

inferior é do tipo pmm2.   
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Figura 3.37: Prédios nº53 e 54 

 

De notar que o friso do topo superior quase poderia ser classificado como pma2, caso os motivos 

que o constituem tivessem sido soldados de forma mais contínua, como sugerido na Figura 3.38 à 

direita. Embora visualmente não haja muita diferença entre os dois frisos da Figura 3.38, a verdade 

é que no friso da esquerda não existem simetrias de rotação de meia-volta, nem simetrias de 

reflexão deslizante, enquanto no da direita sim. 

 

 Friso real do tipo pm11     Friso alterado do tipo pma2 

Figura 3.38: Pormenor de um dos frisos dos prédios nº 53 e 54 

 

PICML nº8.4 – Edifício Zuquete (Ernesto Korrodi), onde destacamos os frisos de azulejos. 

Este prédio revela mais uma obra do arquiteto Ernesto Korrodi. Iremos destacar os painéis de 

azulejos por cima da porta, de algumas das janelas e sob o telhado. Em todos eles é visível a 

repetição de uma figura diferente sugerindo secções de frisos. 

Considerado as imagens de cima para baixo, na Figura 3.39 à direita, e ignorando todas as 

imperfeições que os azulejos possam apresentar, é possível observar simetrias de eixo vertical, e 



83 
 

simetrias de eixo horizontal no friso que se encontra à direita em baixo. De notar que os outros dois 

frisos não possuem nenhuma simetria de reflexão vertical (basta reparar nas flores da imagem de 

cima e nas linhas castanhas da imagem central). Assim, os dois frisos de cima apenas têm 

simetrias de translação, inerentes a qualquer friso, ou seja, são frisos do tipo p111. O friso que se 

encontra em baixo é do tipo pmm2. 

 

Figura 3.39: Prédio Zuquete 

 

PICML nº9: RUA JOÃO DE DEUS 

Latitude: 39,743649    Longitude: -8,807448 

 

PICML nº9.1 – Ruas de acesso ao Mercado de Sant’Ana (Ernesto Korrodi) (Figura 3.40). 

O Mercado de Sant’Ana foi durante 50 anos um dos principais locais de encontro  tendo funcionado 

como Mercado Municipal (Câmara Municipal de Leiria, 2022b). A atividade comercial que era 

realizada na Praça Rodrigues Lobo passou a ser feita neste local. O edifício é da autoria do arquiteto 

Ernesto Korrodi. Em 2002 passou a ser um espaço cultural. A Figura 3.40 à esquerda, contém uma 

imagem do mercado bem como um pormenor da calçada (Figura 3.40 à direita), de uma das ruas 

de acesso ao mercado. 
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Analisando a calçada portuguesa da Figura 3.40 e aplicando o fluxograma da página 21 (Figura 2.16), 

podemos concluir que os seus desenhos formam um friso do tipo pma2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40: Zona envolvente do mercado de Sant’Ana e calçada portuguesa 

 

3.5 Folheto de apoio ao percurso 
 

O visitante, tal como referido na secção 3.3, tem disponível o traçado do percurso num folheto 

construído para o efeito (Apêndice I) onde constam também os Pontos de interesse do circuito 

matemático de Leiria (PICML) assinalados ao longo do percurso (Figura 3.41). Cada um dos nove 

PICML remete para fotos onde se pode ver o pormenor que se pretende observar e ou classificar. 

No folheto, está também disponível o fluxograma para determinação do tipo de friso.  Num ou 

noutro PICML é feita uma breve descrição do local onde nos encontramos, nomeadamente: Rossio, 

Largo da Sé, Terreiro e a Praça Rodrigues Lobo. Esta breve descrição foi feita pelas razões históricas 

que foram destacadas ao longo do trabalho (Capítulo 3) em cada um dos PICML. 

O canto superior esquerdo da Figura 3.41 contém uma imagem do folheto onde consta a 

identificação, o fluxograma, fotos dos PI e respetiva classificação dos frisos. No canto superior 

direito podemos visualizar o mapa da zona da cidade a percorrer, bem como a identificação e breve 

descrição dos locais.  A figura mostra também um utilizador a manipular o folheto que pode ser 

consultado no apêndice I. 
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Figura 3.41: Folheto do circuito matemático pela cidade de Leiria (frente e verso) 

 

O visitante pode aceder ao percurso através de um código QR (Figura 3.42), e assim seguir o traçado 

do percurso. Poderá ter acesso, consoante o tipo de mapa que escolher (offline ou online), nas 

opções disponíveis na aplicação WiKiloc: ao nome das ruas, número dos prédios, locais próximos 

ou afastados e perceber se está perto ou longe do que pode visitar para além do que é proposto 

no circuito matemático. 

 

Figura 3.42: Código QR – Percurso matemático na cidade de Leiria 
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3.6 Considerações finais do percurso 
 

Foi notório ao longo do percurso a existência de muitas repetições nos motivos (desenhos) dos 

gradeamentos das várias varandas observadas. Muitos dos 75 prédios observados ao longo da Rua 

Direita, têm nas suas varandas gradeamentos iguais. Para além da repetição dos desenhos, existe 

também uma tendência no tipo de frisos que foram classificados. Decidimos contabilizar esta 

tendência através de uma tabela de frequências. A tabela 3.1 mostra a frequência de cada um dos 

tipos de frisos alvo de classificação. 

Tabela 3.1: Tabela de frequências dos tipos de frisos observados no percurso desenhado em Leiria 

Tipo Friso p111 p112 pm11 p1m1 p1a1 pma2 pmm2 

Frequência 

absoluta 
2 2 13 1 2 5 12 

Fração 2/37 2/37 13/37 1/37 2/37 5/37 12/37 

Frequência 

relativa 
0,05 0,05 0,35 0,03 0,05 0,14 0,32 

 

Pela análise da Tabela 3.1, verificamos quais os frisos mais comuns (pm11 e pmm2), 35% e 32% 

respetivamente. Seguidamente temos o friso do tipo pma2 com uma frequência relativa de 14% 

dos gradeamentos classificados. 

Da análise do fluxograma podemos deduzir que os frisos que apresentam mais simetrias são os que 

se observam com maior frequência. Os frisos do tipo pmm2 possuem simetrias de reflexão de eixos 

verticais e simetrias de eixo horizontal. Os frisos do tipo pm11 possuem simetrias de reflexão de 

eixos verticais e simetrias de meia-volta. Os frisos do tipo pmm2, pma2 e pm11, possuem em 

comum simetrias de reflexão de eixos verticais e são os mais comuns nos gradeamentos das 

varandas. Esta predominância poderá estar relacionada com o facto de a simetria de reflexão 

vertical fazer como que os frisos se vejam exatamente da mesma maneira, independentemente do 

sentido que percorremos as ruas. 
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CAPÍTULO 4 – Percurso matemático pela vila de 
Vieira de Leiria 
 

4.1 Contextualização 
 

Vieira de Leiria, segundo o povo, deve o seu nome às muitas conchas (vieiras) que existiram em 

abundância (Nunes, 1993) e que ainda hoje se encontram com relativa facilidade no extenso areal 

da praia com o mesmo nome, Vieira. No brasão (Figura 4.1 à esquerda) podemos ver os vários 

símbolos que representam toda a indústria e atividade comercial da vila: a lima e a roda dentada 

(indústria das limas), peixes e ondas (mar e pesca) e a flor de lis (rio Lis e a sua importância na 

fertilização das terras dos campos do Lis). 

 

  

Figura 4.1: Brasão da vila e do concelho – Marinha Grande (vieiras – elemento central nos brasões) 

 

O percurso matemático (Figura 4.2) que iremos descrever tem como objetivo confrontar os alunos 

com desafios que motivem a emergência de atitudes positivas face à Matemática (Barbosa et al., 

2016).  

O percurso tem uma sequência de tarefas (questões) onde os alunos serão convidados a observar 

o ambiente onde se encontram e desta forma estudar Matemática, mais precisamente as simetrias. 

A realização de diversos percursos, fora das paredes da escola, faz com que os alunos mobilizem os 

conhecimentos matemáticos e estabeleçam conexões matemáticas de ordem diversa com outras 

áreas do saber, como por exemplo, o conhecimento arquitetónico e paisagístico da vila ou outro 

qualquer local (Barbosa et al., 2016). 
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Desde cedo, os alunos devem ser levados a desenvolver o raciocínio espacial com ênfase na 

visualização e na orientação espacial essenciais para a compreensão do espaço em que se movem 

(Ministério da Educação, 2022). Devem ser dadas oportunidades de exploração através de 

diferentes materiais e de diversos contextos, dentro e fora da escola. Os conceitos de simetria, de 

reflexão, de rotação, quartos de volta e meias-voltas são uma presença nos vários documentos 

orientadores das aprendizagens essenciais dos primeiros anos de ensino. As isometrias começam a 

ser abordadas informalmente, através de termos como deslizar, rodar e voltar, sistematizando-se 

de seguida a reflexão e rotação (quartos de volta e meias voltas) para apoiar a posterior abordagem 

das simetrias de reflexão e de rotação (ME, 2022).  

Os pontos de interesse (PI) são sete. O percurso tem início e fim na Escola Básica do 2.º ciclo Padre 

Franklin de Vieira de Leiria e passa ao longo da Rua José Moreira, Rua Manuel Dinis Parreira, Largo 

da República, Rua Pires de Campos, Rua Padre Franklin, rua com o mesmo nome do Patrono da 

escola, Rua Ator Álvaro e Rua Manuel Balseiro Guerra (consultar mapa da Figura 4.2). Cada um dos 

sete PI tem locais com relevância para o estudo das simetrias que iremos destacar. O percurso 

desenhado tem como objetivo passar pelas zonas da vila onde se localizam algumas dos pontos de 

interesse para o estudo das simetrias. 

O percurso foi desenhado com recurso à aplicação Wikiloc e pode ser explorado através do link: 

https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/vieira-de-leiria-104425334. 

Na Figura 4.2, pode visualizar-se uma das opções de tipo de mapas possíveis de serem 

descarregados através da própria aplicação. Segundo as definições da aplicação, este é considerado 

um circuito circular, com uma distância de 2,51 km e com uma dificuldade técnica moderada. O 

tempo destinado para as atividades (observar os pontos de interesse do circuito matemático e 

resolver as tarefas) a realizar durante o percurso está estimado em duas horas. No mapa estão 

assinalados os PI (em inglês waypoint) através dos símbolos. 

 

 

https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/vieira-de-leiria-104425334
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Figura 4.2: Percurso matemático na vila de Vieira de Leiria e os respetivos PICMVL 

 

As questões que iremos apresentar e que fazem parte integrante da proposta de percurso têm por 

base as aprendizagens essenciais da Matemática, dentro do tema Geometria e medida; tópico 

figuras geométricas planas; subtópico: simetrias de rotação e de reflexão, previstas até ao final do 

2.º ciclo. Nesse sentido, a elaboração das questões para o percurso tem por base os seguintes 

conceitos: eixos de simetria, simetria de reflexão, simetria de rotação, rosáceas, centro de rotação, 

ângulo mínimo de rotação e transformação geométrica. Um dos principais objetivos consiste em 

colocar os alunos perante experiências matemáticas, na procura das simetrias em muitas e diversas 

figuras decorativas. A pesquisa das simetrias de uma qualquer figura F consiste em procurar as 

translações as rotações, as reflexões e as reflexões deslizantes que deixam F invariante (Veloso, 

2012). 

PICML nº2 

PICML nº6 

PICML nº3 

PICML nº7 

PICML nº1 

PICML nº5 

PICML nº4 
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Vamos passar a apresentar as tarefas que os alunos devem resolver ao longo do percurso, que se 

pretende interdisciplinar (Apêndice III), envolvendo as disciplinas de Português, Inglês, Matemática, 

Ciências Naturais, Educação Visual, Educação Musical, Educação Física e Educação Moral Religiosa 

e Católica, mas que aqui nos limitaremos às questões específicas relacionadas com o conhecimento 

matemático no tema das simetrias. Em cada um dos PI, serão apresentadas, sempre que for 

pertinente, descrições do local onde nos encontramos. 

4.2 Pontos de interesse do circuito matemático de Vieira de Leiria (PICMVL) 
 

Nota introdutória: 

Rosácea é toda a figura cujo conjunto de simetrias é finito. As rosáceas só têm simetrias de reflexão 
e/ou de rotação. 

Um friso tem simetrias de translação numa única direção. 

Padrão é qualquer figura plana que tem simetrias de translação em duas direções. 

 

PICMVL nº1: ROTUNDA 

Latitude: 39,063487   Longitude: -8,936106 

Ao percorrer as ruas, por vezes deparamo-nos com sinais de trânsito.  

Perto da zona envolvente das rotundas, existem sinais de trânsito como este. São indicativos 
das regras a considerar nas rotundas (Figura 4.3). 

Tarefa 1: 

Preenche a tabela com uma cruz (x) no local correto, de forma a identificar as simetrias observadas 
em cada um dos sinais. 

 

Tabela 4.1: Simetrias em sinais de trânsito 

Sinais 
Tipo de Simetrias 

de reflexão de rotação 

   

 

  

 



91 
 

 

 

Figura 4.3: Sinais de trânsito 

 

 

PICMVL nº2: CALÇADA PORTUGUESA  

Latitude: 39,86906    Longitude: -8,937063 

Ao caminharmos não damos conta que o chão que pisamos, por vezes, tem figuras feitas com a 

chamada calçada portuguesa (pedras em calcário, pretas e cinzentas). Na vila de Vieira de Leiria há 

um motivo, flor de lis representada na Figura 4.4, que se repete em vários locais.  

Tarefa 2: 

Tendo em conta, a “Nota” presente no início do documento, como classificas esta figura? Quais são 
as suas simetrias? 
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Figura 4.4: Flor de lis 

 

 

PICMVL nº3: IGREJA MATRIZ 

Latitude: 39,869779    Longitude: -8,934198 

O interior da Igreja Matriz de Vieira de Leiria, construída em 1767, possui várias figuras decorativas.   

Na Figura 4.5 estão representadas três das várias decorações que podemos aí encontrar. 
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1.  

2.  

3.  

Figura 4.5: Decorações do interior da Igreja Matriz de Vieira de Leiria 

 

 Tarefa 3: 

 Tendo em conta as propriedades de cada uma das figuras (decorações) apresentadas, classifica 
cada uma das figuras: 

 

Figura Classificação 

1      • •    rosácea 

2     • •          friso 

3     • •     padrão 
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PICMVL nº4: LARGO DA REPÚBLICA 

Latitude: 39,869341   Longitude: -8,934056 

No Largo da República, encontramos uma decoração muito rica em motivos alusivos à história da 

vila.  Este painel foi colocado recentemente e nele podemos descobrir simetrias. 

 

Figura 4.6: Largo da República 

 

Tarefa 4: 

Preenche a tabela de acordo com as simetrias que podes encontrar na figura central de cada um 
dos azulejos. 

Tabela 4.2: Simetrias de figuras da Praça da República 

Figuras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Com 

simetria 
                  

Sem 
simetria 

                  

 

 

 

13

 



95 
 

PICMVL nº5: BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR (BIP)  

Latitude: 39,869507    Longitude: -8,932137 

A Biblioteca de Instrução Popular da vila de Vieira de Leiria foi fundada em dezembro de 1932. 

 

Figura 4.7: Biblioteca de Instrução Popular 

 

Tarefa 5: 

A palavra BIBLIOTECA tem letras que possuem simetria. Preenche a tabela assinalando, como no 
exemplo, quais as letras que possuem simetrias, que tipo de simetrias apresentam ou se, pelo 
contrário, não apresentam simetria. 

Tabela 4.3: Simetrias das letras da palavra biblioteca 

Letras B I B L I O T E C A 
Simetria de 
reflexão 

          

Simetria de 
rotação 

          

Sem simetria    x       
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PICMVL nº6: MONUMENTO AO CONHECIMENTO  

Latitude: 39,868866    Longitude: -8,933996 

No jardim da vila existe um monumento “Ao conhecimento”. Foi neste espaço que se edificou a 
primeira escola de Vieira de Leiria em 1927. 

 

 

Figura 4.8: Monumento “Ao conhecimento” 
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Tarefa 6.1: 

Olhando para as duas figuras humanas, podemos dizer que existe simetria ou será que houve 
apenas uma rotação? 

 

PICMVL nº7: GRADEAMENTO DA VARANDA DO PRÉDIO Nº 2 DA RUA DA SERRARIA 

Latitude: 39,867717    Longitude: -8,934728 

Em qualquer vila, cidade ou aldeia é comum existirem varandas com gradeamentos em ferro 
forjado. 

Observa a varanda do prédio com a porta nº 2 da Rua da Serraria. 

 

 

Figura 4.9: Gradeamento da varanda do prédio nº2 

Tarefa 7: 

Tendo em conta que podemos considerar três frisos no gradeamento da varanda (friso superior, 
friso central e friso inferior), preenche a seguinte tabela com as palavras sim ou não como no 
exemplo. 

Considera que os frisos se prolongam indefinidamente na horizontal. 

Tabela 4.4: Simetrias dos frisos do gradeamento da varanda 

Friso simetria de 
reflexão de 
eixo vertical 

simetria de 
reflexão de 
eixo horizontal 

simetria de 
rotação de 
meia-volta 

1    
2    
3 não não não 
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PICMVL nº8: FACHADAS DE PRÉDIOS COM AZULEJOS 

Latitude: 39,867203    Longitude: -8,935043 

No Largo da República e ao longo das Ruas: Pires de Campos, do Emigrante, Professor Gilberto 

Correia Roseiro, da Serraria, Manoel Balseiro Guerra, da Travessa Sacadura Cabral, entre outras, 

são frequentes as casas revestidas a azulejos. No interior da Igreja também podemos observar 

padrões. Na maioria dos casos esses azulejos formam frisos ou padrões. Alguns dos prédios estão 

em muito mau estado de conservação. 

 

Tarefa 8.1: 

No interior da Igreja Matriz algumas das paredes estão revestidas com os azulejos apresentados na 

Figura 4.10. Identifica as simetrias que consegues observar traçando os eixos de simetria do azulejo 

a partir do qual foi formado o padrão. 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Azulejos do interior da Igreja matriz (padrão em cima, conjunto de 4 azulejos em baixo à 
esquerda e à direita em baixo, um azulejo sem cor) 
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Tarefa 8.2: 

Observa as imagens de alguns dos prédios da vila de Vieira de Leiria, onde se podem observar 

padrões de azulejos: 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Fachadas dos prédios com padrões de azulejos 

 

O que pensas que podia ser feito para preservar o património local? Qual a importância do 

património local para o estudo da Matemática? 

 

4.3 Exploração das tarefas 
 

Nesta secção iremos explorar cada uma das tarefas tendo como objetivo a análise matemática mais 

detalhada das figuras envolvidas. Pretende-se que esta análise possa servir de apoio a professores 

do 2.º ciclo que queiram aplicar este percurso aos seus alunos ou que queiram aprofundar o seu 

conhecimento e experiência relativos a simetrias e isometrias.  
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Vamos procurar classificar e organizar cada uma das figuras tendo em conta as regularidades que 

apresenta, isto é, vamos procurar simetrias encontrando as isometrias do plano que deixam a figura 

invariante.  É apresentada a solução de cada tarefa nas tabelas usadas nas questões formuladas 

para os alunos, e/ou a exploração das simetrias das figuras utilizando os fluxogramas da 

classificação dos frisos e dos padrões. Em alguns casos é prolongada a exploração do que é 

pretendido por parte dos alunos do 2.º ciclo já que os destinatários são os professores e não os 

alunos. 

A classificação de frisos e padrões não faz parte do programa de Matemática do ensino básico. No 

entanto, a utilização dos fluxogramas para classificação de frisos e padrões não requer 

conhecimentos adicionais aos que são lecionados até ao 9º ano de escolaridade. A utilização dos 

fluxogramas por parte dos alunos pode ser uma mais valia pois é uma oportunidade de contacto 

com uma estrutura de tipo algorítmica/computacional que é uma das vertentes que está a ser 

valorizada e incrementada nas atuais revisões do programa de Matemática. 

 

Tarefa 1: Descoberta de simetrias em sinais de trânsito (correção do exercício presente na Tabela 
4.1) 

 

Sinais 
Tipo de Simetrias 

de reflexão de rotação 

  
 
Não tem simetrias de reflexão 

 
Tem simetrias de rotação. 
Ordem 3 (120⁰, 240⁰ e 360⁰) 

 

 
Tem simetrias de reflexão 
(3 eixos de simetria) 

 
Tem simetrias de rotação. 
Ordem 3 (120⁰, 240⁰ e 360⁰) 

 

Cada um dos sinais pode ser explorado como sendo uma rosácea. O sinal de cor azul é uma rosácea 

cíclica, apenas apresenta simetrias de rotação, logo, é do tipo c3. O sinal triangular, de cor branco e 

vermelho pode ser considerado uma rosácea diedral, tem tantas simetrias de reflexão como 

simetrias de rotação o que faz dela uma rosácea do tipo d3. Esta característica é comum ao triângulo 

equilátero. 
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Tarefa 2: Flor de lis 

A flor de lis da Figura 4.4, é considerada uma rosácea (diedral). Neste caso apenas apresenta uma 

simetria de reflexão de eixo vertical (para além da identidade), logo, é uma rosácea do tipo d1. 

 

Tarefa 3: Classificação de rosáceas, frisos e padrões 

Tendo em conta que um padrão é qualquer figura plana que tem simetrias de translação em duas 

direções, que as simetrias de translação de um friso têm todas uma única direção e que uma 

rosácea é toda a figura cujo conjunto de simetrias é finito, a ordem da classificação das figuras 

apresentadas na Figura 4.5 é consequentemente: padrão, friso e rosácea. 

Aplicando o fluxograma da página 29 (Figura 2.25), para a classificação do padrão somos levados a 

dizer que se trata de um padrão do tipo p4m. Este padrão tem simetrias de rotação de ordem 4, 

simetrias de reflexão de eixo vertical, horizontal e diagonal. 

Utilizando o fluxograma da página 21 (Figura 2.16), para a classificação dos frisos verificamos que 

se trata de um friso do tipo pm11. Este friso apenas apresenta simetrias de reflexão de eixo vertical. 

Não possui simetrias de reflexão horizontal nem simetrias de rotação de meia-volta. 

A rosácea apresentada é do tipo diedral, ou seja, apresenta simetrias de rotação e simetrias de 

reflexão em igual número que neste caso são oito. Assim, podemos 101lassifica-la como sendo uma 

rosácea do tipo d8.  

Apresentamos as decorações referidas na Figura 4.5 onde se traçaram os eixos de simetria da 

rosácea e três dos vários eixos de reflexão no friso. 
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Tarefa 4: Rosáceas no monumento do Largo da República, Figura 4.6 (correção do exercício 
presente na Tabela 4.2) 

Algumas figuras podem ter particularidades e podem ser exploradas, ignorando ou não partes da 

figura. Na tabela seguinte consideramos as figuras no seu todo (mas excluindo os ornamentos dos 

cantos). 

Figuras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Com 

simetria 
x x      x  x x x x  x  x  

Sem 
simetria 

  x x x x x  x     x  x  x 

 

As figuras 5, 15 e 17 podem ser exploradas de duas formas. Na figura 5 se considerarmos uma só 

figura cada um dos pássaros, temos simetrias de reflexão, mas se virmos o todo como uma figura 

já não temos simetria na figura. A figura 15 (limas) no seu todo apresenta um eixo de simetria de 

reflexão vertical. Se considerarmos cada uma das limas separadamente podemos observar também 

um eixo de simetria de reflexão vertical. Se considerarmos duas limas podemos identificar 

isometrias: rotação ou reflexão deslizante se considerarmos as duas primeiras; reflexão ou 

translação se considerarmos a primeira e a terceira.  
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Figura 4.12: Monumento do Largo da República 

A Tabela 4.5 mostra o tipo de classificação de cada uma das rosáceas, no seu todo. 

 

Tabela 4.5: Tipo de rosáceas encontradas no monumento da Praça da República 

Figuras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Rosácea 
diedral d1 d1      d1  d1 d1 d4 d12  d1 d1 d1  

Rosácea 
ciclíca   c1 c1 c1 c1 c1  c1     c1  c1  c1 

 

 

Tarefa 5: Palavra BIBLIOTECA (correção do exercício presente na Tabela 4.3) 

Na palavra biblioteca é possível encontrar palavras com simetrias de reflexão e/ou com simetrias 

de rotação tal como se pode verificar na tabela abaixo. 

Letras B I L O T E C A 
Simetria de reflexão  x  x x x x x 
Simetria de rotação  x  x     
Sem simetria x  x      

 

 

Tarefa 6: Monumento “Ao conhecimento” 

Considerando a figura humana que está na parte superior do monumento como o objeto de uma 

transformação geométrica e a figura invertida como a sua imagem, vemos que esta foi obtida 

através de uma isometria do espaço, uma rotação. A rotação tem um eixo de rotação horizontal e 

um ângulo que neste caso é de meia-volta (180 graus). Considerando o conjunto das duas figuras 

humanas (ignorando a diferença de cor entre ambas) temos uma simetria de rotação. Se o 

rodarmos meia-volta em torno do eixo horizontal voltamos a ver o mesmo. 
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Este monumento é uma oportunidade de explicar aos alunos a diferença entre reflexão no plano e 

no espaço e entre rotação no plano e no espaço. Olhando para a escultura é notório que para 

obtermos uma rotação no espaço não consideramos um centro de rotação, mas sim um eixo de 

rotação e se considerarmos a reflexão não temos um eixo de reflexão, mas sim um plano de 

reflexão. 

 

Tarefa 7: Gradeamento da varanda do prédio nº 2 da Rua da Serraria (correção do exercício 
presente na Tabela 4.4). 

 

Friso simetria de 
reflexão de 
eixo vertical 

simetria de 
reflexão de 
eixo horizontal 

simetria de 
rotação 

1 sim não não 
2 sim não não 
3 não não não 

 

Utilizando o fluxograma da página 21 (Figura 2.16), para a classificação dos frisos, verificamos que 

o friso 1 e 2 são do mesmo tipo: pm11. Estes frisos apenas apresentam simetrias de reflexão de 

eixo vertical, para além das simetrias de translação inerentes a qualquer friso. Não possuem 

simetrias de reflexão horizontal nem simetrias de rotação de meia-volta. O friso 3, não possui 

simetrias de reflexão de eixo vertical nem simetrias e eixo horizontal. Não se observam simetrias 

de meia-volta nem de reflexão deslizante. Somos levados a concluir tratar-se de um friso do tipo 

p111. 

 

Tarefa 8: Padrões 

Na tarefa 8 pretendemos que os alunos identifiquem as simetrias que conseguem observar no 

padrão e que identifiquem através do desenho, os eixos de simetria no azulejo a partir do qual foi 

formado o padrão. Os alunos devem apresentar um eixo de simetria na diagonal tal como 

representado na Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13: Azulejo com eixo de simetria de reflexão, representado a amarelo. 
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No que respeita a questão colocada na tarefa 8 relativamente à preservação do património, vamos 

registar todas as respostas dos alunos e no futuro perceber se existem algumas que poderão ser 

alvo de estudo ou de colocar em prática através de algum projeto. 

Os alunos apenas tinham que apresentar um eixo de simetria tal como representado na Figura 4.13. 

Apresentamos o que poderia ser explorado, considerando a extensão para além das aprendizagens 

essenciais do 6º ano, após a realização da tarefa 

 

Padrão 1 

Para classificar o padrão representado na Figura 4.14, começamos por colocar a questão: Qual o 

menor ângulo de simetria de rotação? Neste padrão encontramos rotações de 90⁰. Fazemos a 

segunda questão: Existem simetrias de reflexão? A resposta é sim, existem eixos de simetria de 

reflexão horizontal, vertical e diagonal. Então somos levados a fazer a última questão: Existem 

reflexões cujos eixos se intersetam a 45⁰? A resposta é sim. Logo, concluímos que este padrão é do 

tipo p4m. 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: Padrão 1 

O grupo p4m tem simetrias de translação, de reflexão, de reflexão deslizante e simetrias de rotação 

de ordem 2 e ordem 4. Como se pode observar na Figura 4.15. as células da sua rede são quadrados 

e o domínio fundamental preenche um oitavo de uma célula. 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Conjunto de quatro azulejos, identificação do domínio fundamental 
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Os padrões abaixo representados são do mesmo tipo: p4m. 

Figura 4.16: Padrões do tipo p4m 

 

Padrão 2 

Para classificar o padrão presente na Figura 4.17 usamos o fluxograma presente na página 29 

(Figura 2.25), e fazemos a primeira questão: Qual o menor ângulo de simetria de rotação? Neste 

padrão encontramos centros de rotação de 90⁰. Fazemos a segunda questão: Existem simetrias de 

reflexão? A resposta é não, não existem eixos de simetria de reflexão uma vez que os desenhos 

(tira branca que passa à volta) não o permitem. Então somos levados a fazer a concluir que este 

padrão é do tipo p4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17: Padrão 2 

Padrão 3 

Para classificar este padrão (Figura 4.18) usamos o fluxograma presente na página 29 (Figura 2.25), 

e fazemos a primeira questão: Qual o menor ângulo de simetria de rotação (qual a rotação de 

menor amplitude)? Neste padrão encontramos centros de rotação de 180⁰. Fazemos a segunda 

questão: Existem simetrias de reflexão? A resposta é sim, existem eixos de simetria de reflexão 

horizontal e vertical, em duas direções. Então somos levados a fazer a última questão: Estão todos 

os centros de rotação em eixos de reflexão? A resposta é sim. Logo, concluímos que este padrão é 

do tipo pmm. 
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Figura 4.18: Padrão 3 

 

Os padrões representados na Figura 4.19 são do mesmo tipo: pmm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19: Padrões tipo pmm. 
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Padrão 4 

Os dois padrões da Figura 4.20, diferem apenas na cor e para os classificar usamos o fluxograma 

presente na página 29 (Figura 2.25), fazemos a primeira questão: Qual o menor ângulo de simetria 

de rotação? Neste padrão não encontramos centros de rotação. Fazemos a segunda questão: 

Existem simetrias de reflexão? A resposta é sim, existem eixos de simetria na diagonal. Então somos 

levados a fazer a última questão: Existe uma reflexão deslizante num eixo que não seja de reflexão?  

A resposta é sim. Logo, concluímos que este padrão é do tipo cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: Padrão 4 

 

 

4.4 Experiência didática 
 

O ensino da Matemática deve procurar melhorar a aprendizagem e, para isso, devemos recorrer a 

diferentes abordagens didáticas. A geometria é um ramo da Matemática que podemos com 

facilidade estudar através da perceção visual. Ao longo das várias civilizações são notórios os 

testemunhos deixados em desenhos, figuras, objetos, arquitetura (Ralha, 1992), onde são fáceis de 

observar motivos geométricos que apresentam simetrias. 

Foi realizada uma experiência didática que obedeceu a uma planificação (Apêndice II) onde se 

incluíram os objetivos, os recursos, as estratégias e outros campos considerados importantes para 

a atividade que se previa. Com esta experiência pretendeu-se contribuir de forma diversificada para 

a exploração do tema Geometria e medida, mais precisamente das aprendizagens essenciais que 

dizem respeito ao reconhecimento de simetrias de reflexão e rotação em figuras, em contextos 
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matemáticos e não matemáticos, nos quais se insere o nosso percurso matemático na vila de Vieira 

de Leiria. 

A experiência envolveu duas turmas do 6º ano, 6ºA e 6ºB, com 19 alunos cada uma, da escola Básica 

do 2.º ciclo Padre Franklin de Vieira de Leiria. A experiência decorreu nos meses de maio e junho 

de 2022 e envolveu 3 fases. 

A primeira fase passou por sair com os alunos para o meio local (vila de Vieira de Leiria) e em 

pequenos grupos analisaram elementos arquitetónicos do meio envolvente onde estavam 

presentes simetrias de reflexão e de rotação (Figura 4.21), valorizando assim a importância da 

Matemática na criação e construção do mundo que nos rodeia (ME, 2021b). Esta ação, é parte 

integrante de um projeto, em colaboração com a História, Educação Visual e todas as outras 

disciplinas (Ciências Naturais, Português, Educação Física, Educação Moral Religiosa Católica, 

Educação Musical) as quais contribuíram para o enriquecimento do percurso a ser realizado pelos 

alunos (Apêndice III).  A presença de rosáceas, frisos e padrões em construções ou outros elementos 

presentes no quotidiano e a análise das suas simetrias, evidencia a importância da matemática na 

construção do mundo que nos rodeia. 

 

Figura 4.21: 1ª fase – Saída ao meio 

 

Destacamos alguns dos objetivos previstos nas aprendizagens essenciais que pretendíamos 

alcançar: analisar as simetrias de rotação de rosáceas e explicar a forma como foram construídas, 

relacionando o ângulo mínimo de rotação com as características das rosáceas; relacionar, para 

rosáceas com simetria de reflexão, o número de eixos de simetria e construir as imagens de uma 

figura, por rotações sucessivas, de modo a formar uma rosácea (ME, 2021b). 
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Na segunda fase, e agora dentro da sala de aula, a análise de simetrias continuou, implicando o 

reconhecimento de simetrias em vários exercícios do caderno de atividades e envolveu “cópias 

transparentes investigando invariâncias” (Veloso, 2012, p.2). Os alunos puderam descobrir a 

presença e a ausência de simetrias nas figuras (que não fosse a própria identidade) bem como de 

isometrias (rotações e reflexões). Os alunos foram convidados a construir, através do desenho, as 

suas próprias figuras (as suas próprias rosáceas) utilizando o GeoGebra, ambiente de geometria 

dinâmica. Os alunos exploraram os menus e a funcionalidade de cada opção do programa e criaram 

as suas figuras. Construíram imagens de figuras por rotações sucessivas, de modo a formarem 

rosáceas e construíram imagens de figuras por reflexão. Na Figura 4.22 apresentamos algumas 

fotografias do trabalho de diferentes alunos, realizado na segunda fase da experiência didática. 

 

 

 

 

   

 

Figura 4.22: 2ª fase – Trabalhos de vários alunos, dentro da sala de aula  
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A terceira e última fase da experiência didática consistiu numa nova saída da escola para realizar o 

percurso matemático pela vila de Vieira de Leiria descrito neste capítulo.  

O percurso foi pensado inicialmente num formato de ambiente digital. A ferramenta digital, Forms, 

do Office 365 Educação, questionário online, foi a nossa ideia para realizar o percurso para os 

alunos. As preocupações ambientais (gasto de papel) foram uma das razões para o fazer, por outro 

lado, o desenvolvimento de competências digitais de cada utilizador. Apesar do possível contributo 

para a capacitação digital dos utilizadores (professores e alunos), a incerteza no pleno acesso à 

informação necessária para realizar o percurso com um maior envolvimento, tornou-se um aspeto 

determinante para escolha do formato final. Nem todos os alunos do 2.º ciclo possuem telemóvel 

próprio, bem como disponibilidade de redes móveis que lhe permitam acesso em qualquer altura 

ou lugar à informação e ao envio de resposta aos desafios. Os equipamentos disponíveis para 

atividades no exterior não garantiam a distribuição de forma equitativa, constrangimentos que 

acreditamos serem ultrapassados num futuro próximo. Desta forma, o percurso foi realizado com 

recurso a papel e lápis em vez de ferramentas digitais. 

Apresentamos algumas fotografias (Figura 4.23) de algumas tarefas (respostas de vários grupos) 

realizadas ao longo do percurso.  

A observação direta permitiu ver o entusiasmo da maior parte dos alunos durante o percurso. 

Alguns alunos davam mesmo sugestões sobre o assunto a ser explorado a colegas de outros grupos. 

“Achas mesmo que tem simetrias de reflexão horizontal? Olha daqui.”, foram algumas das frases 

que fui ouvindo durante a tarefa que envolvia a descoberta de simetrias no gradeamento da 

varanda (Tarefa 7). Podemos verificar, na imagem que se encontra no canto superior direito da 

Figura 4.23, a correção de algumas respostas relativamente às simetrias encontradas nos frisos do 

gradeamento da varanda. No canto superior esquerdo da Figura 4.23, na primeira foto, é notório o 

uso do braço para verificar se existia eixo de simetria (Tarefa 4). A frase “Professora, olhe ali outra.” 

Dita por alguns alunos ao longo do percurso leva a inferir que a atenção com que estavam a realizar 

o percurso era a desejada. Descobriram outras decorações (rosáceas) na calçada portuguesa que 

não estavam assinaladas no percurso. 
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Figura 4.23: 3ª fase – Realização do percurso e fotos de algumas respostas de vários grupos 

 

Já na escola, foram questionados oralmente sobre a atividade e as afirmações não deixaram 

margem para dúvidas. A atividade realizada tinha sido uma experiência enriquecedora no que diz 

respeito à descoberta das simetrias e as sugestões não demoraram a aparecer. Quando lhes foi 

perguntado: “Gostaram da atividade?” a maior parte dos alunos reagiu como outra pergunta:  

“Quando é que fazemos outro percurso como este?”. Os alunos tiveram um papel ativo e em 

colaboração com os seus pares deram resposta aos desafios propostos de uma forma muito 

satisfatória. 
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Com esta experiência didática pretendeu-se que os alunos se sentissem mais envolvidos nos temas 

da Matemática. Foi-lhes dada a oportunidade de explorarem o meio local e aprenderem mais sobre 

a matemática assim como explorarem um ambiente de geometria dinâmica, o GeoGebra, em sala 

de aula. Os alunos foram desafiados a trabalhar de forma colaborativa na procura de respostas para 

as tarefas. Constatámos que o conjunto das três fases da experiência, com especial ênfase nas 

saídas ao meio e o recurso às tecnologias, contribuiu para motivar os alunos para as aprendizagens. 

A potencialidade deste tipo de tarefas, onde os alunos são confrontados com a sua realidade e onde 

questionam o que ainda não tinham tido oportunidade para tal, podem ser pontos de partida para 

o gosto por uma disciplina que costuma ser o “parente pobre” de todas as outras áreas do saber. 

Esta experiência didática demonstrou, sem sombra de dúvida, que o desenho de percursos 

matemáticos, pode ser um mote para alavancar o gosto pela Matemática. 

 

4.5 Considerações finais do percurso 
 

Ao longo do percurso proporcionamos aos alunos o contacto com uma diversidade de figuras. A 

matemática constitui uma significativa herança cultural da humanidade e pode contribuir para o 

modo de pensar e de aceder ao conhecimento (Veloso, 2012). O principal objetivo não foi a 

classificação, mas sim proporcionar a exploração de figuras de arte decorativa, descobrindo as suas 

simetrias, bem como iniciar o estudo e perceber as diferenças existente entre rosáceas, frisos e 

padrões. 

À semelhança do que foi feito no capítulo 3, construímos tabelas de frequências para averiguar 

quais as rosáceas e os padrões mais frequentes neste percurso. 

A Tabela 4.6 mostra a frequência de cada um dos tipos de rosáceas (figura mais comum neste 

percurso) que foram alvo de estudo relativamente às simetrias apresentadas. 

Tabela 4.6: Tabela de frequências dos tipos de rosáceas no percurso em Vieira de Leiria 

Tipo rosácea d1 d3 d4 d8 d12 c1 c3 

Frequência absoluta 7 1 1 1 1 9 1 

Fração 7/21 1/21 1/21 1/21 1/21 9/21 1/21 

Frequência relativa 0,33 0,05 0,05 0,05 0,05 0,43 0,05 
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Pela análise da Tabela 4.6, verificamos que o tipo de rosáceas mais comuns são as c1 e as d1 com 

uma frequência relativa de 43% e 33%, respetivamente. 

Relativamente aos tipos de padrões que podemos encontrar e uma vez que no total são 17 tipos 

diferentes, não foi tarefa fácil, até porque com azulejos quadrados (os que se observam nas fotos) 

só é possível formar 12 tipos de padrões. Ficam a faltar 5. Mesmo assim, conseguimos perceber 

pela análise da Tabela 4.7, que os padrões mais frequentes, com 42%, são os padrões do tipo pmm 

e logo de seguida seguem-se os padrões do tipo p4m com 33%. Os padrões do tipo cm e p4 são os 

menos frequentes com 17% e 8% respetivamente. 

Tabela 4.7: Tabela de frequências dos tipos de padrões no percurso em Vieira de Leiria 

Tipo padrão p4m p4 pmm  cm 

Frequência absoluta 4 1 5  2 

Fração 4/12 1/12 5/12 2/12 

Frequência relativa 0,33 0,08 0,42 0,17 

 

Dada a diversidade de grupos de simetria de rosáceas e padrões, podemos dizer que o conjunto de 

figuras analisadas não é suficientemente grande para se poderem tirar grandes elações. 

Ainda assim, podemos concluir que tal como aconteceu com os frisos, os padrões observados são 

muito ricos em simetrias. Já nas rosáceas observámos uma maioria de rosáceas com poucas 

simetrias. 
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CAPÍTULO 5 - Conclusões 
 

“Tornar-se um professor verdadeiramente eficaz requer que sejamos capazes de substituir 

conceções ingénuas e, por vezes, incorretas, por estruturas de conhecimento e compreensão mais 

completas relativamente ao ensino e à aprendizagem” (Arends, 1999, p. 19).  

A busca de um conhecimento mais alargado das matérias que são lecionadas no segundo ciclo do 

ensino básico, mais especificamente, os temas da geometria (isometrias e simetria), a melhoria do 

desempenho didático e a constante procura de novas estratégias educativas, nortearam o trabalho 

aqui apresentado. Pretendemos colocar qualquer cidadão, visitante ou aluno em contacto com a 

matemática nas mais diversas situações, sobretudo as que implicam observação de pormenores no 

mundo que nos rodeia. A pausa que fazemos, seja numa esplanada ou num jardim, o passeio que 

fazemos a uma exposição, museu ou monumento, as ruas que percorremos até chegar ao nosso 

destino, seja ele qual for, podem ser oportunidades de descoberta e de enriquecimento 

matemático. 

Nesta dissertação desenhamos dois percursos matemáticos. Um para o visitante na cidade de Leiria 

e outro para os alunos do 2.º ciclo da Escola Padre Franklin de Vieira de Leiria. O percurso de Vieira 

de Leiria foi testado com duas turmas do 6º ano. As limitações de acesso a redes móveis fizeram 

com que o mesmo fosse realizado em formato de papel, mas nem assim o entusiasmo dos alunos 

baixou. A “correria” para responder às questões nos vários locais foi uma experiência bastante 

positiva, o diálogo que se ouvia entre alunos para que tudo fosse resolvido na perfeição mostrou a 

importância do trabalho em equipa em busca de soluções para os pequenos desafios propostos. 

Pretende-se prolongar esta experiência a mais temas da Matemática que não passem apenas pelo 

tema das simetrias. Foi gratificante ouvir os alunos dizerem “temos que fazer este jogo mais vezes”, 

“assim aprendemos mais coisas”. 

No futuro e no que diz respeito ao percurso matemático pela vila de Vieira de Leiria, pensamos que 

seria viável colocar um código QR em cada ponto de interesse proposto no percurso, onde tivessem 

acesso à informação e que através de um questionário, cada grupo poderia dar resposta através 

dos dispositivos móveis. Qualquer um podia resolver ou realizar os desafios ou tarefas, sempre 

acompanhadas de descrições do local, bem como a informação matemática necessária do tema. 
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Na zona da cidade explorada no percurso matemático pela cidade de Leiria, encontramos uma 

grande diversidade de frisos, o que podemos considerar ser um ponto de partida para a exploração 

de outras zonas da cidade. Como trabalho de futuro, gostaríamos de fazer a análise das múltiplas 

decorações de varandas, janelas e outros elementos decorativos noutras zonas da cidade e, porque 

não, noutras cidades ou vilas. O estudo das rosáceas, frisos e padrões pode ser alargado, visto 

serem uma presença nas decorações de monumentos, prédios e outros edifícios nas vilas e nas 

cidades. 

Este trabalho pode ainda ser um mote para a extensão dos Roteiros Turísticos já existentes na CML, 

bem como na Junta de Freguesia de Vieira de Leiria. O objetivo passaria por dar a conhecer a 

matemática “escondida” nos locais referidos. 
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Apêndice II 
 

 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

Planificação da atividade  

Circuito matemático na vila de Vieira de Leiria  
 

Escola Básica 2.º ciclo Padre Franklin 
Ano de 
escolaridade/Turmas 

6ºA e 6ºB 

Calendarização  02-05 -2022 a 06- 06-2022 
 

TEMA GEOMETRIA E MEDIDA 

Conteúdos de 
aprendizagem 

Figuras planas e sólidos geométricos 

Objetivos essenciais de 
aprendizagem 
conhecimentos, 
capacidades e atitudes 

Descrever figuras no plano e no espaço com base nas suas propriedades e 
nas relações entre os seus elementos; 

Classificar de acordo com critérios pré definidos; 

Identificar e construir o transformado de uma dada figura através de 
isometrias; 

Reconhecer simetrias de rotação e de reflexão em figuras, em contextos 
matemáticos e não matemáticos.  

Descrição geral  

1ª Fase: As turmas realizam uma saída ao meio, vila de Vieira de Leiria, a fim de visualizarem figuras e 
objetos em determinados locais. Vão observar e fazer o registo em papel as decorações, monumentos, 
fachadas de prédios (azulejos), calçada portuguesa, gradeamentos de varandas, etc. 

É feita a exploração, análise e interpretação de situações em contextos variados que favoreçam e apoiem 
uma aprendizagem matemática com sentido de alguns conceitos tais como: simetrias, rosáceas, frisos, 
padrões. 

Pretende-se que os alunos reconheçam a presença e a importância da Matemática no seu contexto local. 

2ª Fase: Os alunos na sala de aula trabalham as imagens das figuras observadas e registadas em 
fotografias. Identificam simetrias de reflexão e de rotação. Distinguem rosáceas, frisos e padrões. 

Praticam no manual e no caderno de atividades “Máximo 6” em diversos exercícios, algumas vezes com 
o auxílio de transparências. 

Constroem figuras com polígonos através de isometrias na aplicação GeoGebra. 



 
 

3ª Fase: Num momento posterior fazem um percurso matemático, em grupo, onde são convidados a 
realizar tarefas em determinados locais da vila, respondendo às questões que encontram ao longo do 
documento que levam consigo (questões formuladas pelos professores). 

Recursos: Telemóveis, fotos, tablets, manual, caderno de atividades e 
transparências. 

Motivação para os alunos: 

Com esta atividade espera-se que os alunos se sintam mais envolvidos nos temas da Matemática. 

É-lhes dada a oportunidade de explorarem o meio local e aprenderem mais sobre a Matemática. 

É uma atividade em que os alunos podem utilizar as tecnologias e os envolve de forma ativa na procura 
de uma resposta para os desafios apresentados, explorando ambientes de geometria dinâmica e assim 
a utilização das tecnologias pode motivar os alunos para as aprendizagens. 

Os alunos são desafiados a trabalhar de forma colaborativa na procura de respostas para as tarefas. 

Avaliar: 

 

Para a avaliação formativa desta atividade são analisadas as respostas 
dadas nas tarefas realizadas ao longo do percurso, bem como o 
envolvimento e participação dos alunos nas três fases descritas e na 
procura de respostas aos desafios. Os alunos recebem feedback após a 
realização das várias tarefas. 

Com recurso à observação direta e ao testemunho deixado através das 
respostas dos alunos nos documentos de trabalho (percurso) espera-se 
conhecer o grau de satisfação dos alunos relativamente à atividade 
realizada na 3ª fase – circuito matemático na vila de Vieira de Leiria. 

Referências 
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Apêndice III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

PERCURSO 1 

 

NOME DA EQUIPA: _____________________________________________ ANO: _____ TURMA: ______ 

ALUNOS: _______________________     ___________________________   ________________________ 

                 _______________________      ___________________________  ________________________ 

CHEFE DA EQUIPA: _____________________________________________   DATA: ____ / ____ / 2022 

 

RECOMENDAÇÕES:  

1. A equipa deve manter-se unida até ao final da atividade; 
2. Deve respeitar todas as orientações da Diretora de Turma; 
3. Deve circular pela esquerda, pelos passeios; 
4. Deve atravessar nas passadeiras, sempre que existam nas proximidades; 

 
 

 



 

 

 

PONTO 1: ESCOLA EB2 PADRE FRANKLIN 

 

Inaugurada em 1976, com o nome de Escola Preparatória, passou a ter como patrono, desde 
o ano de 1992, o Padre Franklin. 

Franklin Henriques da Cunha nasceu a 13 de março de 1922, no lugar de Sobral, freguesia 
da Barreira (Leiria). Foi ordenado padre em 1944. Antes de vir para a Vieira, em 1963, foi 
pároco na Barreira e em Pataias e capelão das Forças Armadas, em África. Tem uma rua com 
o seu nome. Morreu a 20 de julho de 1974. Está sepultado no cemitério da Vieira. 

 

 
  

 

PONTO 2: PAVILHÃO MUNICIPAL 

 

TAREFAS: 

2.1. Indiquem o nome do patrono deste pavilhão gimnodesportivo. __________________________________________________ 

2.2. Por que razão terão atribuído o seu nome a este pavilhão? ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.2. Observem a placa e identifiquem o sólido geométrico. ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Rumo a seguir: 

Saiam da escola. Virem à esquerda e dirijam-se para o Pavilhão. 

Rumo a seguir: 

Continuem até ao fim da rua e parem junto à casota verde. 

FIG. 1 



 

PONTO 3: GUARDA DO MOURÃO 

 

 

 

 

 

 

Como podem verificar neste mapa antigo e na sua zona destacada, nos 
limites do Pinhal de Leiria existiam as Casas da Guarda, onde viviam os 
guardas-florestais. Esta era a entrada do Mourão. Por elas, eram obrigados 
a passar todos os que entrassem ou saíssem do Pinhal, com madeira ou 
outros produtos. As carradas de mato (caruma) eram revistadas pelos 
guardas, através de uma vara de ferro, afiada numa ponta, que espetavam 
em várias direções, para se certificarem de que não iria escondida 
nenhuma lenha proibida. Caso se verificasse a sua existência, os 
transgressores poderiam ser presos e multados… 

A casota de madeira, hoje restaurada e pintada de verde, permitia ao 
guarda-florestal fazer um controlo mais apertado e, simultaneamente, 
proteger-se do mau tempo. 

 

TAREFAS:  

3.1. Indiquem o nome do guarda-florestal que, nos últimos 50 anos, pelo menos, vive nesta casa e utilizou esta 
casota. _______________________________________________________________________________________________________________________ 

3.2. Digam para que serviria o óculo (janela) que existe no lado sul da casota. ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.3.  Perto da zona envolvente das rotundas, existem sinais de trânsito como este. São indicativos 

das regras a considerar nas rotundas. 

3.3.1. Preencham a tabela com uma cruz (x) no local correto, de forma a identificar as simetrias 

observadas em cada um dos sinais. 

 

FIG. 2 – MAPA DO PINHAL DE LEIRIA COM A DIVISÃO EM TALHÕES E COM AS CASAS DE GUARDA 

FIG. 3 



 

3.1.2. Identifiquem as formas dos sinais. ______________________________________ e ____________________________________ 

 

 

 

PONTO 4: MONUMENTO 1 À INDÚSTRIA VIEIRENSE  

 

Sabem o que representa cada um dos elementos deste monumento?  

1) As 2 limas representam a fábrica de limas Tomé Feteira; 

2) A roda dentada representa a indústria; 

3) A serra representa a indústria de fabrico de serras; 

4) O pingo vermelho (que sai da vara do vidreiro) representa a fábrica de 
vidros Dâmaso.  

O monumento é feito de aço, outra das indústrias com grande importância na 
nossa terra.  

 

TAREFAS: 

4.1. Indiquem o nome do autor deste monumento: _____________________________________________________________________ 

4.2. Indiquem o significado: 

... da roda dentada. 
 
 

... das 2 limas. 
 
 

... do pingo vermelho. 
 
 

 

 

 

Rumo a seguir: 

Atravessem a passadeira e dirijam-se, pela Rua da Marinha Grande, até à rotunda do Bom Dia 
(Continente). 

Rumo a seguir: 

Atravessem a estrada e dirijam-se para a frente da Fábrica de Limas. 

FIG. 4 



 

 

PONTO 5: FÁBRICA DE LIMAS TOMÉ FETEIRA 

Esta fábrica foi criada no século XIX. Quem terá iniciado o fabrico de limas em Vieira de Leiria foi o serralheiro 
António Luiz Serralheiro, ao montar uma pequena oficina de picar limas, em 1822. Fê-lo pela necessidade sentida 
de se afiar as serras dos serradores do Pinhal de Leiria. 

Depois, Joaquim Tomé Feteira cria a fábrica que transformará o processo de fabrico manual para mecânico. Mais 
tarde, durante o século XX, a Empresa de Limas União Tomé Feteira, Lda. passou a ser uma das empresas mais 
importantes da Europa, no seu setor de produção, e constituiu, conjuntamente com a Fábrica de Vidros Dâmaso 
(Fábrica Dâmaso Luiz dos Santos), um dos motores do desenvolvimento industrial e social da Vieira de Leiria. 

 

TAREFAS: 

5.1. Indiquem o número das menções de excelência que, comprovadamente, esta unidade fabril já 

teve. _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PONTO 6: MOTIVOS DA CALÇADA PORTUGUESA 

Ao caminharmos, não damos conta que o chão que pisamos, por vezes, tem figuras feitas com 
a chamada calçada portuguesa (pedras em calcário, pretas e cinzentas). Na Vila de Vieira de 
Leiria há um motivo que se repete em vários locais.  

 

 

 

TAREFAS: 

6.1.   Como classificas esta figura? Quais são as suas simetrias?__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

6.2.   A calçada portuguesa feita em calcário (claro e escuro) é um exemplo da aplicação das rochas na 
arquitetura tradicional. Risquem as palavras intrusas: 

                                       O calcário é uma rocha magmática / sedimentar / metamórfica.                               

                                                                                                                                                              

Rumo a seguir: 

Continuem até à Rua da Indústria. Virem à direita, até à rua principal. Antes de a atravessarem 
e entrarem na Rua Joaquim Tomé Feteira, olhem para o chão. 

FIG. 5: FLOR DE LIS 



 

 

 

PONTO 7: ANTÓNIO VITORINO  

António Gomes Vitorino nasceu em março de 1886, em Vieira de Leiria. Aos 18 anos, mudou-se para Lisboa, 
onde, paralelamente à sua atividade profissional, se dedicou ao teatro e à escrita. Publicou vários livros de 
poesia, contos, ensaios e narrativas sobre o presente e passado da sua terra de origem. Destacou, nas 
suas obras, sobretudo, o quotidiano difícil dos trabalhadores manuais vieirenses. 

Faleceu em Lisboa, a 27 de abril de 1962. Em 1977, a Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria deliberou 
atribuir o seu nome a uma das ruas da Vieira. Mais tarde, em 1998, foi descerrada uma placa na casa onde nasceu. 
É o patrono da Escola do primeiro ciclo da Vieira. 

   

 

TAREFAS: 

7.1. Transcrevam a inscrição da placa.     

 

 

Rumo a seguir: 

Atravessem, agora, a estrada principal e entrem na Rua Joaquim Tomé Feteira. Procurem a 
casa de António Vitorino, à vossa esquerda. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6: ANTÓNIO VITORINO E CASA ONDE NASCEU 



 

 

 

 

PONTO 8:  RUA ATOR ÁLVARO 

 

Ao longo de diversas ruas da Vieira (como a Rua Manoel Balseiro Guerra e a Rua Pires 
de Campos, por exemplo), são frequentes as casas revestidas a azulejos. 

Por vezes, esses azulejos formam frisos ou padrões.  

 
 

TAREFAS: 

Observem esta fachada.  
8.1. Tirem uma foto, porque, logo à tarde, vão fazer uma tarefa – repetir um "módulo". A vossa professora de EV 
explicará melhor essa tarefa. Não se esqueçam: a foto deve ficar com boa definição, para poderem ver os 
pormenores do motivo. 

8.2. Vão passar por outras casas que podem ter outros azulejos. Mantenham a vossa atenção e, se acharem 
outros mais “bonitos”, fotografem-nos. 

8.3.  O que pensas que podia ser feito para preservar o património local? Qual a importância do património local 

para o estudo da Matemática? 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Rumo a seguir: 

Virem à esquerda pela Rua Ator Álvaro. Prestem muita atenção à fachada da casa nº 20, à 
vossa esquerda. 

Rumo a seguir: 

Virem à direita para a Rua da Serraria e detenham-se junto à casa com o nº 2. 

FIG. 7 



 

PONTO 9:  RUA DA SERRARIA 

Em qualquer vila, cidade ou aldeia é comum existirem varandas com gradeamentos em ferro forjado. 

 

TAREFAS: 

9.1. Observem a varanda do prédio com a porta nº 2, da Rua da Serraria. 

                        
Figura 8: Gradeamento da varanda do prédio nº 2 da rua da serraria 

 

9.2. Tendo em conta que podemos considerar três frisos no gradeamento da varanda (friso superior, friso central 
e friso inferior), preencham a seguinte tabela com as palavras sim ou não. Considera que os frisos se prolongam 
indefinidamente na horizontal. 

 

Friso Simetria de 
reflexão de eixo 

vertical 

Simetria de 
reflexão de eixo 

horizontal 

Simetria de 
rotação de 
meia-volta 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

3 não não 
não 

 

 

 

 

 

 

Rumo a seguir: 

Virem à esquerda pela Rua Adelino Gouveia Pedrosa. Antes do fim desta rua, parem junto à 
pequena fonte que encontram à direita. 



 

 

PONTO 10: RUA ADELINO GOUVEIA PEDROSA 

Adelino Gouveia Pedrosa nasceu em Vieira de Leiria, no ano de 
1896, e morreu na mesma terra, em 1978. Tinha a profissão de 
sapateiro, mas ocupou muito do seu tempo na escrita de poesia.  

Na memória de muitas pessoas, estão também algumas músicas e 
letras que criou para o rancho e para algumas representações do 
teatro amador de Vieira de Leiria. 

Pode dizer-se que é a única pessoa da Vieira que tem dois nomes de 
rua ligados a ela, uma vez que, além desta rua com o seu nome, 
ainda existe a Rua Sombras do Poente, que é o título do seu livro  
de poemas. 

Mas não é só a rua com o nome do seu livro que está ligada a este sítio. Outras duas obras literárias de outros 
dois escritores vieirenses entroncam com esta, nas proximidades do local onde se encontram. 

São elas a Rua Gente da Vieira (que evoca a obra escrita por António Vitorino) e a Rua Litoral a Oeste (que 
lembra uma obra de José Loureiro Botas). 

 

 

TAREFAS: 

10.1. Indiquem as duas “profissões” que teve Adelino Gouveia Pedrosa. ______________________________________________   

            e           ______________________________________________ 

10.2. Nomeiem as três ruas que entroncam nesta. 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

 

10.3. Estas três ruas que aqui entroncam referem-se a: 

Nomes de plantas   /__ / 

Nomes de personalidades vieirenses   /__ / 

Nomes de livros de autores vieirenses /__ / 

FIG. 9: ADELINO GOUVEIA PEDROSA E LIVRO 



 

  

 

PONTO 11: JUNTA DE FREGUESIA  

TAREFAS: 

11.1. Estão no Largo dos Combatentes. De que guerra? 

a) 1ª Grande Guerra (1914-1918)      /__ / 

b) 2ª Grande Guerra (1939-1945)     /__ / 

c) Guerra Colonial (1961-1974)         /__ / 

 
11.2. Com qual das guerras estará associado o soldado representado neste monumento? 

a) 1ª Grande Guerra (1914-1918)      /__ / 

b) 2ª Grande Guerra (1939-1945)     /__ / 

c) Guerra Colonial (1961-1974)        /__ / 

11.3. Apresentem os nomes dos últimos cinco presidentes da Junta de Freguesia. 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________ 

 
11.4. A Junta de Freguesia da Vieira de Leiria é um órgão do  

a) poder central       /__ / 

b) poder regional    /__ / 

c) poder local           /__ /    

Rumo a seguir: 

Sigam até ao fim da rua. Virem à esquerda, pela Rua dos Vidreiros, em direção à Junta de 
Freguesia. 



 

 

 

 

PONTO 12: LARGO DA REPÚBLICA / MONUMENTO AO CONHECIMENTO  

Observem com muita atenção as imagens antigas desta zona. 

  
Figura 10: LARGO ANTIGO COM ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA 

TAREFAS: 

Leiam com atenção a placa que está associada ao monumento. 

12.1. Indiquem o nome do seu autor.  ________________________________________________ 

12.2. Qual o nome antigo do Largo da República? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.3. Que edifício existiu neste local? ________________________________________________ 

 

12.4. O que representam, para vocês, as duas estátuas? 

a) a de cima: ________________________________________________________________________________________________________ 

b) a de baixo: _______________________________________________________________________________________________________ 

                    

12.5. Quais os sólidos geométricos que podem observar, neste monumento? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12.6. Olhando para as duas figuras humanas, podemos dizer que existe simetria ou será que houve apenas uma 
rotação?______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rumo a seguir: 

Dirijam-se ao largo e aproximem-se do Monumento ao Conhecimento. 

FIG. 11: MONUMENTO AO CONHECIMENTO 



 

    

 

 

PONTO 13: LARGO DA REPÚBLICA / PAINEL TOPONÍMICO DE AZULEJOS 

 

No Largo da República, encontramos 

uma decoração muito rica em 

motivos alusivos à história da Vila. 

Este painel foi colocado 

recentemente e nele podemos 

descobrir simetrias. 

 

 

TAREFAS: 

13.1. Preencham a tabela, de acordo com as simetrias que podem encontrar na figura central de cada um dos 
motivos. 

 

Figuras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Com 
simetria 

                 

Sem 
simetria 

                 

 

                                

13.2. Identifiquem três elementos relacionados com o mar, visíveis neste painel. 

_______________________________   ____________________________    _________________________________ 

 

 

 

Rumo a seguir: 

Avancem até ao painel de azulejos da artista Maria João Faustino. 

FIG. 12: MOTIVOS DO PAINEL DE AZULEJOS DE MARIA JOÃO FAUSTINO 



 

 

13.3.  No lago que se encontra no jardim, podemos encontrar um animal que vive no meio aquático. Este ser vivo 
pertence à classe dos peixes. Indiquem: 

a) O tipo de revestimento: _________________________________________________________________________________________ 

b) O modo de locomoção: _________________________________________________________________________________________ 

c) Os órgãos respiratórios: ________________________________________________________________________________________ 

 

13.4. Agora, em inglês. 

Look again at this picture.  Choose the right answer. 

a) What colour is the boat? 
It´s blue, yellow, red and white. / It’s small. / It´s green. 

 
b) How many boats can you see? 

I can see: one boat / three boats / four boats. 
 

c) Which is the name of the river in the picture? 
Largo. / República. / Lis. 

 
d) How many colourful houses can you see? 

I can see: three houses/ two houses / four houses. 
 

e) Are there any chimneys? 
No, there aren’t. / Yes, it is. / Yes, there are. 

 

     

 

PONTO 14:  CINE-TEATRO 

Entrem e consultem o painel informativo aí existente. 

TAREFAS 

14.1. Qual o nome completo do Ator Álvaro? ____________________________________________________________________________ 

14.2.  Quantos anos viveu? ________________________________________________________________________________________________ 

14.3.  Como se chama a personagem que ele representou na peça de teatro “Nossa Senhora de Paris”, de Vítor 

Hugo? ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rumo a seguir: 

Dirijam-se ao Cine-Teatro. 

FIG. 13: PAINEL DE AZULEJOS 



 

 

 

 

    PONTO 15: IGREJA MATRIZ 

A primeira ermida dedicada a Nossa Senhora dos Milagres, padroeira de Vieira de Leiria, foi erigida em 1615. 
Pensa-se que tenha sido construída no local onde hoje se encontra o Banco Millenium, uma vez que aí terão 
surgido vestígios de enterramentos a ela associados. 

Em 1767, é construída a atual igreja, sofrendo um alargamento em 1783, pelo facto de a sua capela-mor ser 
pequena. 

Em 1967, foi restaurada. Era então pároco o padre Franklin, daí a homenagem que lhe foi prestada, com a 
colocação do busto, que se encontra no adro. 

 

TAREFAS: 

15.1. Calculem quantos anos teria a igreja matriz quando foi restaurada, no tempo do padre Franklin. ___________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

15.2. Qual a religião a que está associado este edifício? _________________________________________________________________ 

 

15.3. Que símbolo religioso veem no topo da torre sineira? ____________________________________________________________ 

 

15.4. Look attentively at Padre Franklin bust and answer the following questions, choosing the right answer. 

a) Has Padre Franklin got glasses?  
Yes, he has. /No, he hasn´t. / Yes, he is. 
 

b) Is his hair long? 
Yes, it is. / No, it isn´t / No, he is. 
 

c) Where is Padre Franklin statue/bust? 
Yes, it is. / It´s behind the church. / It´s next to the church. 

 

 

Rumo a seguir: 

Dirijam-se, agora, à igreja matriz. 

FIG. 14: BUSTO DO PADRE FRANKLIN 



 

15.5. O interior da Igreja matriz de Vieira de Leiria possui várias figuras decorativas. Na figura 15, estão 
representadas três das várias decorações que podemos aí encontrar. 

 
Figura 15: Algumas das Decorações do interior da igreja matriz de vieira de leiria 

 

15.5.1. Tendo em conta as propriedades de cada uma das figuras (decorações) apresentadas, classifiquem cada 
uma delas. Façam a correspondência correta: 

Figura Classificação 

1      • •    rosácea 

2     • •          friso 

3     • •     padrão 

 

15.6. No largo da Igreja, podemos encontrar diversos bancos. Conta o número de bancos e de "pernas" ou "pés" 
dos mesmos bancos. Escrevam uma razão entre o número de bancos e o número de pernas de bancos. Coloquem 
a fração na forma irredutível. 

 
 
 

15.7. No ano 2000, o Rancho das Peixeiras da Vieira gravou o CD com o seu repertório com o título: (Rodeiem a      
resposta certa) 

a)  Do rio ao mar  b) Praia do Lis  c) Peixeiras da Vieira 

 

15.8.  Recordando o Hino do nosso Agrupamento, dirijam-se para as escadarias da Igreja Paroquial de Vieira de 
Leiria para, em conjunto, cantarem o refrão. 

Neste Agrupamento de Escolas 

Que brilha em Vieira de Leiria 

Trazemos os sonhos dentro da sacola 

Na certeza que serão reais um dia 

15.10.  Peçam, agora, à vossa Diretora de Turma que vos tire uma foto deste momento!!  

 

 

 



 

 
 

 

     PONTO 16: BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR (BIP)  

TAREFAS: 

16.1. Em que ano foi criada a BIP? __________________________ 

 

16.2. A Biblioteca de Instrução Popular é um espaço dedicado à cultura que tem 
dois pisos. 

No piso de cima, podem: (assinalem a opção correta com uma X) 

a) assistir ou participar em eventos culturais.  /___ / 
b) requisitar livros.      /___ / 

 

16.3. Na BIP, o espaço dedicado à biblioteca é: (assinalem a opção correta com 
uma X) 

a) apenas para requisição de livros. /___ / 
b) para leitura presencial e para requisição de livros. /___ / 

 

 

16.4. Nomeiem três tipos de livros que podem encontrar numa biblioteca, nomeadamente, na BIP: 

____________________________,   _____________________________,  ____________________________. 

 

16.5. Se quiserem pesquisar informações sobre a Vieira, que tipo de livro devem consultar? _____________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________.  

 

16.6. Associem cada livro apresentado ao respetivo autor vieirense. 

Autores  Obras 

Adelino Gouveia Pedrosa      •  •    “Litoral Oeste” 

António Vitorino     •  •     “Gente da Vieira” 

José Loureiro Botas     •  •     “Sombras do Poente” 

 

 

Rumo a seguir: 

Entrem na Rua Pires de Campos e cheguem à BIP. 

FIG.16: BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR 



 

16.7. Nesta associação de instrução e cultura, com um património de 15.000 livros, funciona desde 1979 o 
Rancho Folclórico das Peixeiras da Vieira, assim como atividades de artesanato e música. 

16.7.1. Quantos elementos compõem o Rancho folclórico? Selecionem a opção correta.  

                                                   50  /__ /                35 /__ /                 60 /__ /     

16.8. Quais são as famílias dos instrumentos musicais que formam a Tocata do Rancho Folclórico? 

a) família de percussão    /___ / 

b) famílias de sopro ou aerofones e percussão /___ / 

              c) família de sopros de metal   /___/ 

16.9. A palavra BIBLIOTECA tem letras que possuem simetria. Preenche a tabela assinalando, como no exemplo, 
quais as letras que possuem simetrias, que tipo de simetrias apresentam ou se, pelo contrário, não apresentam 
simetria. 

 

Letras B I B L I O T E C A 

Simetria de reflexão           

Simetria de rotação           

Sem simetria    x       

 

 

 

 

PONTO 17: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

Sabiam que o quartel dos bombeiros, antes de ser construído aqui, esteve localizado no Largo da 

República? 

TAREFAS: 

17.1. Quantos anos tem este quartel?  ____________________________________________________________________________________ 

17.2. Procurem saber: 

a) o nome do seu comandante. ____________________________________________________________________________________ 

b) quantos elementos compõem, atualmente, o seu quadro. ___________________________________________________ 

Rumo a seguir: 

Continuem pela Rua Pires de Campos e vão até ao quartel dos Bombeiros. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

PONTO 18: LAVADOURO FONTE D. ELVIRA / MURAL 

Antes de passarem em frente das instalações da Fábrica de Vidros (fundada em 1913 e com falência 
declarada no ano de 2005), dirijam-se ao lavadouro da Fonte Elvira, que veem à esquerda. 

 

TAREFAS: 

18.1. Quantas pedras de lavar a roupa existem?   ________________________________________________________________________ 

 

18.2. Procurem saber de onde vinha a água com que as lavadeiras cuidavam das roupas. __________________________ 

        ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

18.3. Agora que voltaram à rua principal, reparem na pintura mural existente do outro lado da rua. Digam o 

que representa. _____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Rumo a seguir: 

Continuem por esta rua (Rua 25 de Abril). Virem na próxima à esquerda (Rua dos Vidreiros) e, 
depois, virem à direita, pela rua principal. 

Rumo a seguir: 

Sigam a rua. Virem à direita, pela Avenida Lúcio Tomé Feteira. 



 

PONTO 19: MONUMENTO 2 À INDÚSTRIA VIEIRENSE / PARQUE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

O setor produtivo, nomeadamente as suas unidades industriais, estão 
muito bem evidenciadas em vários monumentos, como é exemplo o 
muito recente monumento de "Homenagem às Actividades Industriais de 
Vieira de Leiria", que vais encontrar no limite da zona industrial.  

Por outro lado, Vieira de Leiria tem sido enriquecida com diversos 
equipamentos que te ajudam a manter a forma física. É disso exemplo o 
parque em que o referido monumento se insere. 

 

TAREFAS: 

19.1. Realizem a tarefa que o vosso professor de Educação Física vos vai propor. 

 

 
 

19.2. Identifiquem a atividade artesanal representada pela figura feminina. _____________________________________________ 

19.3. Algumas das árvores que aqui encontram estão identificadas. Essa identificação é feita através de um nome 
científico que permite a comunicação entre os cientistas de diferentes países.  Completem a frase: 

Cada espécie é identificada através de um nome _____________________ que é formado por  ________ nomes em 

latim. O primeiro é o nome do género, seguindo-se o restritivo específico. 

 

 

Apreciação do professor: 

 

 

 

Rumo a seguir: 

Continuem pela Avenida, até à próxima rotunda. 

FIG. 17: MONUMENTO ÀS INDÚSTRIAS 



 

PONTO 20: ROTUNDA DO VIDREIRO 

 

Se repararem, à vossa esquerda, poderão verificar o limite (aceiro exterior) do Pinhal de Leiria. 
Atenta no mapa do Ponto 3 (Guarda do Mourão). Por este lado e para sul (para lá da Marinha 
Grande ...), existiu uma linha de casas de guarda que controlavam o acesso ao pinhal por parte das 
populações das aldeias em volta. Algumas delas já desapareceram, como a "Guarda dos caminhos 
de Carvide", que seria a próxima a aparecer. 

Mas prestem agora a vossa atenção ao monumento da rotunda. 

 

TAREFAS: 

20.1. Quem foi o escultor da obra?  _______________________________________________________________________________________ 

20.2. Em que data foi inaugurado este monumento?  ___________________________________________________________________ 

20.3. Qual a unidade fabril que aqui é evocada?  _______________________________________________________________________ 

20.4. Qual terá sido a data da sua fundação? _____________________________________________________________________________ 

 

 

PONTO 21: MERCADO 

Sabem que, noutros tempos, neste local, existiram umas eiras que serviam para a secagem das pinhas 
que eram recolhidas do Pinhal? Depois de secas, eram recolhidos os peniscos. 

TAREFAS: 

Observem os painéis de azulejo. 

21.1. Indiquem três das profissões representadas. 

1. ________________________________  2. ________________________________   3. ________________________________ 

              

21.2. Indiquem o nome da pesca representada. _________________________________________________________________________ 

 

21.3. Sabendo que a unidade de medida de área é um azulejo (1 cm2), qual a área total do painel? 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rumo a seguir: 

Cansados? Animem-se, porque a escola já está próxima. 

Sigam para o Mercado. 

FIG. 18: MONUMENTO AO VIDREIRO 



 

 

 

 

PONTO 22: ROTUNDA DA SERRARIA / ESJLBOTAS / JOSÉ MOREIRA  

Chegaram ao local onde existiu uma das antigas entradas para o Pinhal de Leiria. Esta era a da Serraria. Aqui, 
termina a Rua do Mercado e começa a Rua José Moreira.  

Observem, com muita atenção, as imagens da Fig. 19. 

                                                                                                      
Figura 19:  Três "instantâneos" do mesmo Local: inícios do séc. XX; anos 90; hoje 

 

Como podem ver na imagem mais antiga, aqui havia uma tranqueira que era aberta (neste local, só às terças-
feiras e sábados). Para lá, ficava o pinhal – onde se construiu a Escola Secundária José Loureiro Botas e a Escola 
Padre Franklin. Os eucaliptos gigantes e as construções que veem à esquerda são exemplo disso. 

 

José Moreira foi um operário oposicionista ao regime do Estado Novo.  Pela sua ação política, foi assassinado 
pela PIDE. Nasceu no ano de 1912 e morreu em 1950. Era natural da Praia da Vieira. Foi trabalhador metalúrgico 
(Fábrica de Limas) e vidreiro (Fábrica Santos Barosa). 

Filiado no Partido Comunista Português, era o responsável pelas tipografias clandestinas, onde eram impressos 
os jornais e demais informações partidárias que, depois, eram distribuídos também em segredo. Numa dessas 
viagens de distribuição, foi preso pela PIDE. Sujeito a tortura, foi morto. 

Após o 25 de Abril de 1974, foi feita uma homenagem neste local, descerrada uma placa e dado o seu nome à rua 
que aqui começa e passa pela Escola Padre Franklin. 

 

 

 

 

Rumo a seguir: 

Sigam para a rotunda próxima. 



 

TAREFAS: 

22.1.  Transcrevam a inscrição colocada na placa de homenagem a José Moreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumo a seguir: 

Sigam para a escola. 

                                                     

CLASSIFIQUEM ESTA ATIVIDADE: 

MUITO BOA / MUITO ESTIMULANTE E MUITO INSTRUTIVA   /___/ 

BOA / ESTIMULANTE   / INSTRUTIVA           /___/ 

POUCO   INTERESSANTE           /___/ 

FRACA E CANSATIVA            /___/ 

 


