


 



PATRIMÓNIO HISTÓRICO LOCAL 
Terapia da Fala 



PATRIMÓNIO HISTÓRICO LOCAL 

 Nas localidades (cidades, vilas, aldeias…) 

podemos encontrar “coisas” que nos mostram 

como foi o nosso passado. Por exemplo: 

 Estátuas 

 Bustos 

 Vestígios romanos e árabes 

 Pelourinhos 

 Forais 



ESTÁTUAS 

Servem para mostrar e homenagear pessoas que fizeram 

coisas muito importantes para a nossa localidade ou para o 

nosso país. 

Mostram o corpo todo da 

pessoa. 



BUSTOS 

Servem para mostrar e homenagear pessoas que fizeram 

coisas muito importantes para a nossa localidade ou para o 

nosso país. 

São parecidos com as estátuas, mas só 

mostram a cabeça e o peito das 

pessoas. 



VESTÍGIOS ROMANOS E ÁRABES 

São construções feitas por outros povos (pessoas de 

outros países) que estiveram em Portugal. 



PELOURINHOS 

São colunas de pedra que eram colocadas no meio das 

praças das localidades e onde as pessoas que faziam 

coisas erradas (asneiras) eram castigadas. 

Representavam as leis (regras). 



FORAIS 

Eram textos escritos pelo Rei onde tinham as regras 

que as pessoas deviam cumprir (deveres) e também 

os seus direitos (coisas que as pessoas podiam ter ou 

fazer). 



COSTUMES E TRADIÇÕES 

 Gastronomia (Comida) 

 Braga 

 

 

 

 

 

 Bragança/Vila Real 

Braga 
Porto 

Coimbra 

Vila 

Real/Bragan

ça 

Lisboa 

Faro 



COSTUMES E TRADIÇÕES 

 Gastronomia (comida) 

 Porto 

 

 

 

 

 

 Coimbra 

 



COSTUMES E TRADIÇÕES 

 Gastronomia 

 Lisboa 

 

 

 

 

 

 Faro 



COSTUMES E TRADIÇÕES 

 Artesanato (Objetos, materiais…) 

 Braga 

 

 

 

 

 

 Bragança/Vila Real 



COSTUMES E TRADIÇÕES 

 Artesanato (Objetos, materiais…) 

 Porto 

 

 

 

 

 

 Coimbra 



COSTUMES E TRADIÇÕES 

 Artesanato (Objetos, materiais…) 

 Lisboa 

 

 

 

 

 

 Faro 



COSTUMES E TRADIÇÕES DE OUTROS 

POVOS 

 Hábitos e modos de vida de outros povos (muito 

diferentes) 

Inuit Aborígenes Índios  

Tribos Africanas 



OUTRAS CULTURAS DA COMUNIDADE 

 Ciganos (têm formas diferentes de falar, de viver, 

de cantar…) 

 

 

 Pessoas que vieram de outros países (Cabo Verde, 

Angola, Brasil, China…) à procura de melhores 

condições de vida. 



SÍMBOLOS LOCAIS E REGIONAIS 

 Bandeiras e brasões da freguesia, concelho e do 

distrito 

 

 Bandeira do Concelho do Porto 

 

 

 

 Bandeira da Freguesia de Paranhos 

 



SÍMBOLOS LOCAIS E REGIONAIS 

 Bandeiras e brasões da freguesia, concelho e do 

distrito 

 

 Bandeira da Madeira 

 

 

 

 Bandeira dos Açores 

 



SÍMBOLOS NACIONAIS 

 Hino Nacional 
 

Heróis do mar, nobre povo, 
Nação valente, imortal,  
Levantai hoje de novo 
O esplendor de Portugal!  

 
Entre as brumas da memória,  
Ó Pátria sente-se a voz 
Dos teus egrégios avós,  
Que há-de guiar-te à vitória!  
 
Às armas, às armas!  
Sobre a terra, sobre o mar,  
Às armas, às armas!  
Pela Pátria lutar 
Contra os canhões marchar, marchar!  

 
Desfralda a invicta Bandeira, 
À luz viva do teu céu! 
Brade a Europa à terra inteira: 
Portugal não pereceu 
Beija o solo teu jucundo 

O Oceano, a rugir d'amor, 
E teu braço vencedor 
Deu mundos novos ao Mundo! 
 
Às armas, às armas!  
Sobre a terra, sobre o mar,  
Às armas, às armas!  
Pela Pátria lutar 
Contra os canhões marchar, marchar!  
 
Saudai o Sol que desponta 
Sobre um ridente porvir; 
Seja o eco de uma afronta 
O sinal do ressurgir. 
Raios dessa aurora forte 
São como beijos de mãe, 
Que nos guardam, nos sustêm, 
Contra as injúrias da sorte. 
 
Às armas, às armas!  
Sobre a terra, sobre o mar,  
Às armas, às armas!  
Pela Pátria lutar 
Contra os canhões marchar, marchar!  



SÍMBOLOS NACIONAIS 

 Bandeira de Portugal 
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ELABORADO POR: 
Joana Santos – Terapeuta da Fala 

Sara Silva – 3ºA 

Escola Básica Augusto Lessa 



 


