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Um amor para sempre 

 

De Santa Clara 

Olha-se o Mundo 

E o tempo pára 

Por um segundo 

 

Quem diz que o Amor 
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Faz um doutor 

de cada amante 

 

Se fores à Lapa 

Hás-de encontrar 
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Para te tapar 
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cantando o Fado 
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Por uma vez 

O segredo que D. Pedro só diz a Inês 

 

Briosa 

Amor para sempre 

Amor que a gente 

Sabe de cor 

 

Briosa 

Amor imenso 

Amor que eu penso 

Ser o maior 

 

Briosa 

Amor sofrido 

Que dá sentido 

À ilusão 
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Amor materno 

Bater eterno 

De um coração 
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Amor para sempre 

Que a gente sente  

Ser o maior! 
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Resumo 

 

No âmbito da Licenciatura em Comunicação Multimédia do Instituto Politécnico da 

Guarda (IPG), este relatório tem como principal objetivo apresentar as atividades 

desenvolvidas no departamento de Comunicação e Marketing da Associação Académica de 

Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol (AAC-OAF).  

A explicação subjacente a cada atividade procura estabelecer uma relação entre o 

trabalho prático realizado num contexto real de trabalho e os conteúdos teóricos aprendidos 

ao longo da licenciatura e que melhor fundamentam as atividades realizadas.  

Como seria de esperar foram produzidas diversas atividades relacionadas com a 

comunicação, disseminação de ideias, informações e imagem da AAC-OAF, 

nomeadamente a criação de campanhas publicitárias (área da publicidade), criação de 

imagens (design gráfico), edição editorial de folhetos e revista (design editorial).  

Para além da aprendizagem técnica e operativa concretizada foi muito relevante 

experienciar as regras e condutas do contexto profissional, bem como a solidariedade do 

ambiente colegial que torna todos os trabalhos mais produtivos e entusiasmantes. 

A experiência de estágio foi muito enriquecedora também pelo reconhecimento que a 

AAC-OAF fez do trabalho da estagiária ao utilizar e disseminar os conteúdos que foram 

produzidos mesmo quando resultantes de autopropostas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Académica, Design de Comunicação, Marketing, Publicidade. 
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Glossário de termos do futebol 

 

BRIOSA – (substantivo) de brio. Designação da Academia de Coimbra e do agrupamento 

desportivo desta. 

CAMPEONATO DE PORTUGAL – primeira competição nacional oficial de futebol, a 

primeira edição foi na época de 1921/1922 e a última foi em 1937/1938. Pretendia-se 

determinar o campeão de Portugal. Participavam neste campeonato os campeões distritais. 

CAMPEONATO NACIONAL DA PRIMEIRA DIVISÃO – também designado por 

Primeira Liga ou Primeira Divisão. Inicialmente era disputado pelas melhores equipas dos 

campeonatos regionais mais competitivos – quatro do Campeonato de Lisboa, e do Porto, o 

melhor de Setúbal e o melhor de Coimbra. Com o passar dos anos, alargou-se aos vários 

campeões regionais. A partir da época 1946/1947 passou a existir um sistema de promoções 

e descidas entre divisões (primeira e segunda divisões). Hoje em dia é designado por Liga 

NOS (devido a questões de patrocínios) e é disputado por 18 equipas. 

LIGA EUROPA – é uma competição de futebol de clube europeus. Em Portugal, o quarto 

classificado da Primeira Divisão tem acesso direto à Liga Europa e os quinto e sexto 

classificados têm de disputar uma eliminatória e consquistar o acesso a esta competição. 

Esta competição é designada de Liga Europa pelo menos até ao final da época 2017/2018. 

SEGUNDA LIGA – também designada por segunda divisão. É o segundo escalão do 

futebol. As duas melhores equipas classificadas, no final de cada época, na época seguinte 

disputam a primeira divisão. Na época 2017/2018 encontram-se a disputar 20 equipas e esta 

competição é designada por LEDMAN Liga Pro (por questões de patrocínios). 

TAÇA DE PORTUGAL – veio substituir o Campeonato de Portugal, em 1938/1939 foi a 

sua primeira edição. Atualmente, é disputada a várias eliminatórias entre os clubes do 

Campeonato de Portugal (terceira divisão), os vencedores das Taças Distritais , os segundos 

classificados nos Campeonatos Distritais e os clubes da segunda e primeira Liga. 
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Glossário de termos técnicos 

 

Bitmap – representação de uma imagem através de um conjunto de bits. 

Bits – dígitos binários. 

JPEG – formato utilizado para exibir fotografias e outras imagens de tons contínuos de 

documentos html da World Wide Web e de outros serviços online. Suporta modos de cores 

CMYK, RGB e tons de cinza. 

PNG – formato utilizado para compactação sem perdas e para a exibição de imagens na 

World Wide Web. Suporta imagens de 24 bits e produz transparência de plano de fundo sem 

arestas irregulares. 

RAW – um ficheiro no formato RAW contém a informação registada pelo sensor de 

imagem, sem que esta esteja processada. Os ficheiros RAW necessitam de ser processados 

por um programa que os consiga interpretar. O formato RAW é o equivalente digital do 

negativo em filme, o qual também precisava de ser revelado para, numa fase seguinte, se 

obter a fotografia finalizada.  
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INTRODUÇÃO 

 

Inserido no plano curricular da Licenciatura de Comunicação Multimédia, da Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) do Instituto Politécnico da 

Guarda (IPG), o estágio curricular tem como principal foco a complementaridade entre a 

formação académica proporcionada pela licenciatura e a execução de atividades inseridas 

num contexto real de trabalho.  

Neste sentido, era importante encontrar uma empresa ou organização onde pudesse 

evoluir, aprender e demonstrar os conhecimentos adquiridos ao longo dos três anos da 

licenciatura. A escolha da AAC-OAF como local para a realização do estágio curricular 

assentou em dois motivos: em primeiro lugar pela vontade de compatibilizar o 

conhecimento técnico com uma área de lazer e de gosto pessoal, como é o caso do futebol e 

em segundo lugar por reconhecer a evolução do trabalho da Académica na produção de 

conteúdos na área dos Audiovisuais e Produção dos Media e pela divulgação que realiza 

nas diferentes redes sociais do clube. 

Após a elaboração do plano de estágio (Anexo 1), em conjunto com a AAC-OAF, 

percebeu-se que poderia ser possível construir um percurso de aprendizagem rico, 

diversificado e exequível. Neste sentido, foram produzidas atividades nas áreas da 

publicidade, design gráfico, design editorial e edição de fotografias, onde foi, ainda, 

possível realizar conteúdos multimédia para a equipa principal da Briosa, como também 

para as equipas da formação.  

Sendo a Académica um clube de futebol que valoriza a relação entre o seu meio 

interno e os seus adeptos, seria fundamental que o processo de organização se 

desenvolvesse tendo em conta as condicionantes do ambiente externo e interno que 

envolvem a empresa. Este processo assenta em três aspetos essenciais: objetivos da 

organização, tipos de atividades e departamentalização. Primeiramente, devemos considerar 

os objetivos da organização e determinar o tipo de estrutura organizacional que melhor se 

lhe adapta. Seguidamente, devemos definir o tipo de funções ou atividades necessárias para 

esse efeito. Por fim, reagrupam-se as funções que apresentam alguma similaridade, com 

base num critério considerado relevante para o efeito. E daqui surgirá um número de 
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departamentos, cada um dos quais estabelecido para desenvolver a atividade 

correspondente a uma função ou a um grupo restrito de funções (Teixeira, 2013). 

Neste sentido, a direção da AAC-OAF está organizada segundo o princípio da 

hierarquia: há a presença de um presidente e seis vice-presidentes responsáveis por 

diferentes departamentos, entre eles, o departamento de Comunicação e Marketing, no qual 

decorreu o estágio.  

Para além da importância do meio interno, todas as influências externas a que uma 

empresa ou organização está sujeita podem ter um forte impacto nas decisões e no 

desempenho da mesma. Santos (2008) refere que os principais componentes do meio 

externo são: os clientes (atuais ou potenciais); os fornecedores; a concorrência; os 

stakeholders (grupos de interesses) e as componentes económica, política, ecológica, legal, 

tecnológica, demográfica, cultural e social. Vamos focar-nos nos clientes que, sendo estes 

atuais ou potenciais, são os utilizadores finais dos bens e serviços oferecidos pela empresa. 

No mundo do futebol, podemos referir-nos aos clientes como sendo os adeptos, sócios, 

simpatizantes de um clube. 

Neste sentido, a relação de interatividade que se cria entre o clube e os seus adeptos é 

um dos aspetos cruciais no mercado como o de desporto (Sá e Sá, 2009). Sendo um clube 

desportivo é de esperar que os seus adeptos criem empatia pelo clube, pelos jogadores, 

tornando-se estes referências e ídolos para um grande número de pessoas, treinadores e 

pelas marcas que patrocinam e apoiam o seu clube.  

Hodiernamente, a multimédia tem-se tornado cada vez mais fundamental e tal como 

afirma Bhunia (2009:1) a multimédia “is fast emerging as an important tool of information 

technology and as a basic tool of tomorrow’s life.” Com a evolução das tecnologias o fator 

digital tem-se tornado cada vez mais primordial, neste sentido, Ribeiro (2012:5) define 

multimédia digital como sendo a combinação de texto, gráficos, imagens estáticas (bitmap) 

e em movimento (vídeo), animações, áudio e “qualquer outro meio pelo qual a informação 

possa ser representada, armazenada, transmitida e processada sob a forma digital”. Esta 

combinação é controlada por computador.  

Assim, todos os conteúdos multimédia produzidos tinham que ter em considerações 

dois importantes fatores: a história e todo o percurso futebolístico da Briosa, como também, 
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os sócios, adeptos e simpatizantes deste clube, no sentido de produzir conteúdos que 

refletissem a Académica.  

O presente relatório encontra-se estruturado em dois capítulos: o primeiro destinado à 

caracterização da organização, onde apresentamos a história da Académica, explicamos a 

sua identidade gráfica, as suas instalações, a organização interna e a comunicação externa e, 

ainda, realizamos uma abordagem sobre o posicionamento da Briosa nas redes sociais. O 

segundo capítulo é destinado ao enquadramento teórico, relacionado com as atividades 

desenvolvidas, apresentamos metodologias sobre o processo de criação de uma campanha 

publicitária, o processo de design gráfico e ainda os fatores a ter em consideração quando 

criamos conteúdos para o design editorial e sobretudo, à explicação e demostração das 

principais atividades realizadas durante os três meses de estágio na AAC-OAF. Este 

relatório acaba, ainda, como uma reflexão sobre todo o processo do estágio, demonstrando 

as aprendizagens, dificuldades, expectativas e a relação entre os conteúdos aprendidos no 

contexto escolar e a sua aplicação num contexto profissional.  
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CAPÍTULO I – A Associação Académica de Coimbra-Organismo Autónomo de Futebol 
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A Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol (AAC-

OAF), também conhecida por Briosa foi a entidade onde, durante três meses, realizei o 

estágio curricular. Por este motivo, torna-se relevante descrever o percurso da Académica 

desde a sua fundação até à atualidade, apresentando os factos e os marcos históricos mais 

importantes da sua trajetória na cidade de Coimbra, assim como a sua identidade visual, a 

organização interna e numa visão mais atual, o posicionamento da Académica nas redes 

sociais.  

O sentido de missão da AAC está diretamente relacionado com a prática e ensino de 

futebol. Assim, os Estatutos da Associação Académica de Coimbra – Organismo 

Autónomo de Futebol (edição revista em 2010) preveem no artigo 5º que “A AAC-OAF 

tem como escopo principal o fomento e a prática do futebol federado, nas suas diferentes 

categorias e escalões. (…) AAC-OAF orienta a sua atividade desportiva educativa e 

cultural tendo em vista a promoção do nome da Universidade, da AAC e da Cidade de 

Coimbra, com estrita observância da formação global e integrada do atleta como Homem e 

Cidadão”. A AAC-OAF é uma pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública.  

 

1. História da Académica 

Os conteúdos sobre a História da Académica que seguidamente apresentamos são 

baseados no livro de Santana e Mesquita referentes à História do Futebol da Académica e 

são uma síntese de um trabalho mais completo, realizado na fase de integração do estágio e 

que teve como objetivo analisar em retrospetiva a evolução da Académica desde a sua 

fundação até à atualidade. Os conteúdos abordados são diversificados para que em conjunto 

possam traduzir a evolução da AAC-OAF. Neste sentido, centrámos o trabalho na 

caracterização da Académica por décadas através dos seguintes tópicos: identificação dos 

seus Presidentes, posições nas tabelas classificativas, aquisição de novas infraestruturas, 

transferências de jogadores, principais desafios à evolução da Académica e as suas vitórias 

futebolísticas.  

O interesse de conhecer os marcos históricos e as personalidades que contribuíram 

para a fundação e desenvolvimento da Académica, garantiu uma maior aproximação à 
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natureza identitária do clube, levando-nos a reconhecer o passado mas também a forma 

como a Académica se foi renovando em cada fase de evolução e como se quer projetar para 

o futuro. Este estudo garantiu que os conteúdos multimédia que viriam a ser produzidos 

durante o período de estágio respeitassem os aspetos essenciais da identidade do clube 

reconhecendo com maior facilidade os espaços para a inovação e os espaços de 

conservação. Conhecer em profundidade a filosofia, os valores, os objetivos e a visão da 

Académica contribuiu eficazmente para que as ideias e os produtos propostos durante o 

estágio emitissem respeito por toda a história, dirigentes, atletas e adeptos do clube.  

A Associação Académica de Coimbra (AAC) foi fundada a 3 de novembro de 1887. 

Na Figura 1 podemos ver a cronologia evolutiva da Académica, onde referimos os 

principais marcos históricos do futebol da Briosa.  

Apenas 25 anos depois, a 28 de janeiro de 1912, a AAC realizou o primeiro jogo 

oficial de futebol defrontando o Ginásio Club de Coimbra na Ínsua dos Bentos – hoje 

designado Parque Verde do Mondego. Nesse jogo, os onzes titulares da Académica, 

equipados com camisolas brancas e calções pretos, entraram para a história como sendo a 

primeira equipa de futebol da Académica. Integrava a equipa o guarda-redes e candidato a 

médico, Durval de Morais, os defesas e estudantes de Direito, César Moniz Pereira e 

Fernando Andrade, os médios, António Luís Lopes da Escola Agrícola, António Perdigão 

de Direito e N.N. (não nomeado) e os avançados, Salvador e José de Melo Cardoso 

estudantes de Medicina, Filipe Mendes e José Natividade Coelho (capitão de equipa) 

estudantes de Direito e José Júlio da Costa estudante de Matemática. A Académica ganhou 

este jogo com o resultado de um a zero (Santana e Mesquita, 2011). 

A 5 de março de 1922 foi inaugurado, oficialmente, o Campo de Santa Cruz num 

desafio contra o Académico do Porto. Este campo foi a primeira infraestrutura desportiva 

da cidade e ficou conhecido como o melhor campo do país (Santana e Mesquita, 2011). 

No ano de 1923, depois de ter conquistado o campeonato distrital, a Académica 

estreou-se no Campeonato de Portugal – onde chegou à final mas foi derrotada pelo 

Sporting por 3-0. 

Em 1928 foi criado o atual emblema da AAC, da autoria de Fernando Pimental (no 

ponto dois deste capítulo iremos abordar este conteúdo). 
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Em 1936 num contexto político de Estado Novo Corporativo sob o regime fascista de 

Oliveira Salazar a Associação Académica passou a ser governada por uma Comissão 

Administrativa nomeada pelo Governo da qual os estudantes foram retirados. Esta decisão 

foi contestada pelos estudantes de Coimbra. 

No mesmo ano, numa manifestação contra a política educativa portuguesa, um grupo 

de brasileiros que se aliaram aos estudantes nesta luta, gritaram as iniciais da sua 

organização (oponente ao governo brasileiro): “FRA” (Frente Republicana Académica), 

seguido da lenga-lenga que termina com uma saudação crioula: “Alecoá, lecoá, lecoá; chi-

ri-bi-tá-tá-tá-tá; chi-ri-bi-tá-tá-tá-tá; hurra, hurra!”. Surgiu, assim, o tão conhecido, por 

todos, grito académico de Coimbra. Para além do “FRA”, a denominação “Briosa” passou a 

ser, também, considerada como um símbolo da Academia de Coimbra, onde foi no futebol 

que este termo mais se popularizou. A Académica de Coimbra passou, então, a ser referida, 

exclusivamente, como Briosa (Santana e Mesquita, 2011).  

A época de 1938/1939 tornou-se histórica para a Académica. A Briosa conquistou a 

primeira edição da Taça de Portugal ao vencer adversários como: o Covilhã, o Académico 

do Porto, o Sporting e o Benfica, na final.  

Na época de 1947/1948 a Académica sofreu a primeira descida de divisão do 

campeonato na sua história. Mas, logo depois, na época de 1948/1949, a Académica vence 

a segunda Divisão e regressa à principal competição do futebol português. Foi nesta mesma 

época, a 20 de janeiro de 1949 que a Briosa passou a utilizar o seu novo Estádio – o 

“Municipal” de Calhabé.  

No final da época de 1960/1961 protagonizou-se a primeira transferência do futebol 

português de um jogador da Académica para o estrangeiro. Jorge Humberto passou a 

representar o Inter de Milão. E em 1968/1969 a Académica estreou-se nas competições 

europeias e na época seguinte chega aos quartos-de-final da Taça das Taças (Santana e 

Mesquita, 2011).  

Na época de 1970/1971 a Académica desceu, pela segunda vez, de divisão. Contudo, 

na época seguinte a Briosa regressou às competições da primeira divisão. E em 1974 a 

Briosa foi formalmente extinta das competições profissionais enquanto clube de futebol. 

Foi, então, que foi decidida a recriação do Clube Académico de Coimbra (CAC), passando 
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este a ser o sucessor legal da secção de futebol da Académica. Contudo, cinco anos depois 

da sua existência o Clube Académico de Coimbra desce de divisão, em 1978/1979. Porém, 

logo na época seguinte, o Académico de Coimbra regressa à competição mais alta de 

Portugal. No final da época de 1980/1981 o Clube Académico de Coimbra volta a cair para 

a segunda divisão. E só na época de 1983/1984 é que consegue regressar às competições do 

escalão máximo do futebol português. E foi em 1984 que o Clube Académico de Coimbra 

passou a integrar a Academia como Organismo Autónomo da Associação Académica de 

Coimbra. O seu nome passou, então, a ser Associação Académica de Coimbra – Organismo 

Autónomo de Futebol. Em 1985 foi criada a claque de futebol “Mancha Negra” titular do 

tão conhecido lema: “Briosa: se jogasses no céu, morreríamos para te ver”. Porém, na 

época de 1987/1988 a Briosa volta a descer de divisão. E só na época de 1996/1997 é que a 

Académica conseguiu regressar à primeira divisão. Mas em 1999 volta a descer de escalão 

(Santana e Mesquita, 2011).  

O desejo da Académica jogar na primeira Liga realizou-se no final da época 

2001/2002.  

A 15 de dezembro de 2007 foi inaugurada a Academia de futebol da Académica, hoje 

designada por Academia Ledman.  

A 20 de maio de 2012, 73 anos depois, a Briosa voltou a vencer a Taça de Portugal. 

Desta feita, derrota o Sporting no Jamor e traz a Taça para Coimbra. E assim, 41 depois, 

regressou às competições europeias. A Académica terminou em terceiro lugar na fase de 

grupos da Liga Europa. Já na época 2015/2016 a Briosa voltou a descer de divisão, 14 anos 

depois. A equipa dos “estudantes” continuará a disputar a segunda Divisão, pelo menos até 

à época 2017/2018 (AAC-OAF, 2010). 

No dia 3 de novembro de 2017 a Associação Académica de Coimbra festejou o seu 

centésimo trigésimo aniversário. Tão longos anos traduzem uma história rica, onde sempre 

se notou uma ligação muito próxima entre os estudantes, a vida universitária, os 

conimbricenses e o futebol da Briosa.  
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2. A identidade corporativa gráfica 

Este ponto abordará a identidade visual da AAC-OAF. É consensual afirmar-se que a 

divulgação da identidade visual de uma empresa ou serviço é fundamental para a 

comunicação com o seu público. É através do conhecimento da identidade da empresa que 

as pessoas se fidelizam à marca e que reconhecem a mesma (Lindon et al., 2004). 

Neste sentido, de acordo com Wheeler (2009) uma marca deve ser forte o suficiente 

para conseguir destacar-se num mercado lotado e concorrencial. As pessoas interessam-se 

pelas marcas, confiam nelas, são fiéis a ponto de determinarem as suas opções de vida 

quotidiana pessoal ou profissional em função das marcas dos bens e serviços que adquirem. 

A forma como uma marca é percebida pelo público afeta o seu sucesso. Por isso, uma boa 

identidade gráfica torna uma marca reconhecida.  

Gonzalez (2010) refere que os componentes gráficos que integram a identidade 

corporativa gráfica são: a marca (nome comercial do produto, da empresa ou do serviço que 

se dá a conhecer ao público); o logótipo (nome da empresa ou da marca, mas com os 

atributos próprios da eleição tipográfica – tipo de letra, tamanho, cor); o símbolo (elemento 

gráfico, figurativo ou abstrato, que constitui a representação a identidade da empresa) e a 

identidade corporativa gráfica (integração do logótipo e do símbolo). 

Seguidamente vamos apreciar a identidade visual da AAC-OAF. 

Em relação à identidade corporativa gráfica da Académica podemos verificar, na 

Figura 2, que no logótipo se encontram representadas as iniciais da Associação Académica 

de Coimbra – AAC.  

 

 

 

 

 

 Figura 2: Logótipo da AAC 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 
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No que respeita ao símbolo, como podemos ver na Figura 3, encontra-se representada 

a silhueta negra da Torre da Universidade, que é o principal símbolo da Universidade de 

Coimbra. E por forma a delimitar toda a identidade gráfica foi inserido um losango.  

 

 

 

 

 

A atual identidade gráfica da Briosa (Figura 4) foi criada e desenhada em 1928 pelo, 

na altura, estudante de Medicina, Fernando Pimentel. E ainda hoje este emblema é 

conhecido e acarinhado por todos. Representa a relação próxima entre a equipa de futebol e 

a Universidade de Coimbra. As cores utilizadas são o preto e branco tal como as cores da 

capa e batina dos estudantes.  

 

Figura 4: Identidade gráfica, atual, da AAC 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Figura 3: Símbolo da AAC 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 
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Antes da utilização do emblema definitivo nas camisolas dos jogadores, foram 

criadas outras versões para representar a Académica. Na Figura 5 podemos verificar (da 

esquerda para a direita) que o primeiro emblema utilizado foi a representação das iniciais 

da Académica (AAC). Seguidamente, durante o período em que a Académica passou a ser 

conhecida como o Clube Académico de Coimbra (CAC), o emblema utilizado integrava as 

iniciais e uma referência à Torre da Universidade. E por fim a identidade atual, a maior 

identificação da Académica, o emblema losangular com as iniciais da AAC, bem como o 

símbolo da Torre. Unanimemente esta marca está largamente difundida nacional e 

internacionalmente sendo usada e respeitada pelos jogadores, estudantes e conimbricenses.  

 

 

 

 

 

O equipamento de futebol da Briosa faz, também, parte da identidade gráfica da 

Académica.  

Como podemos verificar na Figura 6 as cores dos equipamentos da Académica são o 

preto e o branco, sendo o equipamento preto o principal e o branco o secundário. De acordo 

com os Estatutos da AAC-OAF (edição revista em 2010) o artigo 10º diz que “1. O 

equipamento para as modalidades desportivas é constituído por meias, calções e camisola 

pretas, tendo estas aposto, na altura do peito, do lado esquerdo, o símbolo da AAC-OAF; 2. 

Sempre que por imposição regulamentar de qualquer prova desportiva, ou por outro motivo 

justificável, não for possível a utilização do equipamento descrito no número anterior, 

deverá ser utilizado, em sua substituição, o equipamento alternativo, de cor branca, sendo 

sempre obrigatória a aposição do símbolo, nos termos previstos do número anterior”. 

Figura 5: Emblemas utilizados pela AAC na equipa de futebol 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 
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Figura 6: Equipamento da AAC-OAF 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Ao observarmos a Figura 6 (da esquerda para a direita), verificamos que os jogadores 

foram fotografados em locais estratégicos da cidade: no Parque Verde do Mondego com 

vista para a Torre da Universidade e na baixa de Coimbra. Aqui, é possível confirmar a 

relação próxima entre a Briosa e a cidade dos conimbricenses.  

 

3. Instalações 

Neste ponto iremos realizar uma breve descrição das instalações da AAC-OAF. O 

Estádio Cidade de Coimbra é o palco dos jogos em casa da equipa principal da Briosa. É, 

também, o local onde, uma vez por semana, se realizam os treinos do futebol profissional 

da Académica. Os treinos da Escolinha Briosa (futebol de iniciação) também se realizam 

neste estádio. Para além disso, a loja do sócio (espaço de atendimento aos sócios e adeptos 

da Briosa) e a sala de troféus Vasco Gervásio (local onde se encontram várias peças da 

história da Académica, entre elas as duas Taças de Portugal) também se situam no Estádio 

Cidade de Coimbra. Uma outra infraestrutura dá lugar à Academia Ledman da Briosa – 

centro de treinos da Briosa e a sede da AAC-OAF. 
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3.1. Estádio Cidade de Coimbra 

O Estádio Cidade de Coimbra é o palco dos jogos da equipa principal da Briosa 

(Figura 7). Está situado no centro da cidade de Coimbra e foi reinaugurado a 12 de 

setembro de 2003, depois do Municipal de Coimbra ter sido submetido a obras de 

remodelação. Conhecido como “Calhabé” este estádio tem capacidade para 29.622 

espetadores. A sua construção foi comparticipada pelo Estado português e teve como 

principal objetivo a realização do Campeonato Europeu de Futebol em 2004 (AAC-OAF, 

2010). 

 

Figura 7: Estádio Cidade de Coimbra 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Para além de receber os jogos da equipa principal da Briosa, este estádio já foi palco 

da final da Taça da Liga (uma das principais competições do futebol português) mas 

também recebeu vários concertos, entre os quais, dos Rolling Stones, George Michael, U2 e 

Madonna (AAC-OAF, 2010).  

 

3.2. Academia Ledman 

Esta Academia foi inaugurada a 15 de dezembro de 2007 e está situada no limiar da 

cidade de Coimbra, na Estrada Nacional 111-1 nos Campos do Bolão. Encontra-se, 

também, relativamente perto da Mata Nacional do Choupal, como podemos observar na 

Figura 8.  
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Figura 8: Localização da Academia Ledman 

Fonte: Google maps 

 

Para além das instalações desportivas os serviços administrativos funcionam neste 

espaço e dão resposta aos diferentes departamentos da Briosa, através de várias salas-

escritórios, uma sala de reuniões e uma sala polivalente com capacidade para 60 pessoas e 

equipada com meios multimédia (AAC-OAF, 2010).  

No que respeita às instalações desportivas podemos encontrar na Academia: um 

campo de relvado natural, destinado aos treinos da equipa principal e três campos de 

relvado sintético, destinados aos escalões de formação. Existe um ginásio totalmente 

equipado e diversos balneários. Os jogadores têm, ainda, ao seu dispor piscina e jacuzzi, 

cinco gabinetes médicos e uma sala de tratamentos. Para a equipa técnica são destinados 

vários gabinetes. Verificamos, ainda, a existência de lavandaria, rouparia e salas de apoio. 

Os jogadores que vivem na Academia têm ao seu dispor 20 quartos duplos equipados com 

WC, televisão e ar condicionado. Existe um refeitório com capacidade para 150 pessoas 

com vista panorâmica para os relvados e uma cozinha totalmente equipada (AAC-OAF, 

2010).  

Nas paredes deste edifício podemos ver várias imagens de momentos marcantes da 

História do futebol da Briosa e, à entrada da Academia (Figura 9) existe uma escultura, 

onde se encontram representados o losango do emblema da Académica, a Torre da 
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Universidade de Coimbra, a guitarra de Coimbra, que simboliza o Fado tão característico 

da cidade e uma criança a brincar com uma bola de futebol (AAC-OAF, 2010).  

 

 

Figura 9: Academia Ledman 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Mais uma vez é notória a ligação entre a Briosa, a Universidade e a cidade de 

Coimbra. Foi, então, na Academia Ledman que a estagiária realizou o estágio curricular. 

 

4. Organização interna  

A AAC-OAF conta com cerca de 100 trabalhadores, incluindo atletas e funcionários e 

realiza os seus fins por intermédio dos órgãos sociais que são: a Assembleia Geral, a 

Direção, o Conselho Fiscal e o Conselho Académico. As funções e obrigações destes 

órgãos estão devidamente descritas no capítulo VI dos Estatutos da AAC-OAF. Não 

obstante a relevância de cada um destes órgãos focámos a nossa atenção na secção IV do 

mesmo capítulo porque descreve, do artigo 64º ao 71º, as funções da Direção – órgão que 

tutela o departamento de Comunicação e Marketing da Académica. Conforme o Artigo 66º, 

“à Direcção compete, no início de cada mandato, proceder à distribuição interna das áreas 

de actuação e responsabilidade de cada um dos seus membros, de acordo com os 

departamentos que entender estruturar”.  

Para uma melhor visualização da organização interna deste órgão social elaborámos o 

organigrama da Direção da AAC-OAF tendo como fontes de informação os Estatutos da 
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AAC e a informação disponibilizada pelo orientador. Os nomes dos responsáveis e 

departamentos estão atualizados de acordo com as eleições de abril de 2017. Conforme 

podemos ver na Figura 10 o organigrama da Direção foi elaborado tendo em conta a 

diferenciação vertical (vários níveis hierárquicos) e a departamentalização por funções (a 

constituição dos diferentes departamentos é realizada através do agrupamento em 

atividades especializadas) (Teixeira, 2013). A sua estrutura é composta por um Presidente e 

seis Vice-Presidentes responsáveis por seis departamentos: formação, infraestruturas, 

comunicação e marketing, área jurídica, finanças e loja.  

 

 

Figura 10: Organigrama da Direção da AAC-OAF 

Fonte: Elaboração própria 

 

No que respeita ao departamento de Comunicação e Marketing este tem como 

responsável o Vice-Presidente Dr. Gustavo da Mota. No departamento de Comunicação 

colabora o supervisor da estagiária, Diretor de Comunicação, Dr. Filipe Dinis e no 

departamento de Marketing, colabora Dr. Tiago Godinho, responsável por esta área. 
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5. Comunicação 

Nos dias que correm a Comunicação tem um grande impacto quer para as pessoas 

quer para as organizações ou empresas. Neste sentido, torna-se fundamental perceber como 

é que a comunicação pode ser definida tendo em conta as perspetivas de vários autores. 

Fidalgo e Gradim (2005:19) referem que a comunicação pode ser definida de acordo 

com duas diferentes metodologias de investigação: como um fluxo de informação ou como 

semiótica. A primeira refere que a comunicação é efetuada segundo um modelo linear: uma 

fonte leva a informação a um transmissor que, por sua vez a coloca num canal (que pode 

estar sujeito a ruído), que vai passar a um recetor e por fim é designado a um destinatário. 

Em relação à segunda metodologia abordada: no modelo semiótico de comunicação, o 

destaque é dado para a “criação dos significados e da formação das mensagens a 

transmitir”. Neste sentido, para haver comunicação é necessário que se “crie uma 

mensagem a partir de signos”, esta mensagem vai incitar a que o interlocutor elabore outra 

mensagem, e assim sucessivamente, uma vez que terá sempre que interpretar o significado 

da mesma.  

De forma mais simplista Teixeira (2013:159) menciona que a comunicação é o 

“processo de transferência de informações, ideias, conhecimentos ou sentimentos entre as 

pessoas”.  

A comunicação é um dos fatores mais importantes para o sucesso de qualquer 

empresa ou organização. E é fundamental que seja efetuada de forma interna e externa, tal 

como referem Kuazaqui et al. (2005:56) sem “comunicação interna eficiente, não há 

comunicação externa eficaz”. Neste sentido, iremos perceber de que forma a AAC-OAF 

efetua a sua comunicação interna e externa.  

 

5.1. Comunicação interna 

É importante que qualquer empresa ou organização tenha uma comunicação interna 

eficiente no sentido de proporcionar aos seus trabalhadores um ambiente agradável, onde 

toda a informação é transmitida e difundida de forma eficaz, de acordo com os níveis 

hierárquicos de cada empresa ou organização.  
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Lendrevie et al. (2010:48) menciona que a “comunicação interna de uma organização 

tem como principal foco estimular e manter informados os membros da organização, mas 

também contribuir para a construção de um bom ambiente interno”.  

Neste sentido, a comunicação interna do órgão de Direção é efetuada essencialmente 

através de reuniões formalmente previstas. Conforme os Estatutos, artigo 68º, “a Direcção 

reúne mediante convocatória do seu Presidente, por sua iniciativa ou a requerimento da 

maioria dos seus membros, reúne ordinariamente, pelo menos, uma vez por mês e das 

reuniões da Direcção são lavradas actas em livro próprio”.  

 

5.2. Comunicação externa 

Para além de uma comunicação interna eficiente de uma organização ou empresa é 

fundamental que a comunicação externa da mesma seja eficaz, no sentido de tornar a 

comunicação com o público externo credível. 

Bahia (1995) refere que a comunicação externa inclui a troca de informações entre a 

organização e o público que se encontra fora dos limites internos da mesma (consumidores, 

fornecedores, órgãos de comunicação social e o mercado).  

Sendo a Académica um clube de futebol com uma forte ligação aos estudantes, 

sócios, adeptos, à claque desportiva (“Mancha Negra”) e a todos os conimbricenses de uma 

forma geral, achou-se fundamental conhecer as atividades promotoras de proximidade e 

comunicação com a comunidade envolvente e apoiantes deste clube.  

Neste sentido apresentamos as formas previstas nos Estatutos da AAC e o trabalho 

desenvolvido através das novas tecnologias, como as redes sociais.  

 

5.2.1. Comunicação com organismos externos 

De forma prevista nos Estatutos, a AAC-OAF promove e apoia atividades que 

surgem integradas em diferentes organismos como: as Casas da Académica e filiais 

existentes em Portugal e em Cabo Verde; a Direção da claque “Mancha Negra” nas suas 

diferentes propostas de atividades de apoio ao clube (www.mn1985.com/), e o Núcleo de 
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Veteranos – constituído pelos antigos jogadores (www.veteranosaac.com). A AAC-OAF 

também investe em ações de reconhecimento dos sócios mais antigos através de distinções 

honoríficas realizadas através da entrega de emblemas de ouro e prata (que correspondem, 

respetivamente, a 50 e 25 anos de associados ao clube) em cerimónia pública; Para os 

adeptos ou qualquer cidadão promove sessões de autógrafos de jogadores da equipa 

principal; e realiza campanhas de oferta de bilhetes para os jogos da equipa principal, 

dirigidas essencialmente a escolas e universidade. 

 

5.2.2. Posicionamento da AAC-OAF nas redes sociais no ano 2017 

Pela importância que as redes sociais adquiriram no mundo atual, o departamento de 

Comunicação e Marketing da Académica não ficou indiferente às potencialidades deste 

meio de comunicação. Assim, tendo como desiderato uma relação de proximidade não só 

com os adeptos, sócios e conimbricenses, mas também com qualquer cidadão português ou 

do mundo, a AAC tem investido na produção de conteúdos disseminados através da 

Internet.  

Os conteúdos sobre o posicionamento da AAC-OAF nas redes sociais que 

seguidamente apresentamos são referentes a uma das atividades solicitadas pelo supervisor, 

na fase de integração do estágio.  

Para ganharmos perspetiva sobre o tema, verificámos em primeiro lugar o panorama 

nacional sobre o consumo de internet. Seguidamente expusemos os dados do número total 

de seguidores das redes sociais utilizadas pelos clubes da Liga Nos e da Ledman Liga Pro, 

realizando uma comparação entre estes clubes e a Académica. Por fim, com o objetivo de 

concretizar uma conclusão apresentaremos uma análise SWOT sobre o posicionamento da 

Briosa nas redes sociais.  

 

5.2.2.1. Panorama geral 

Os resultados que se seguem foram retirados do relatório realizado pela Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social (ERC), referente ao ano de 2015, sobre As novas 
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dinâmicas do consumo audiovisual em Portugal. Para este estudo, a amostra inicial foi 

constituída por 1018 pessoas.  

Podemos afirmar que 60,5% da população portuguesa acede regularmente à Internet 

(pelo menos uma vez por semana), como podemos visualizar no Gráfico 1. Em 

contrapartida 39,5% dos portugueses diz que não acede regulamente à Internet.  

 

 

 

 

 

Em relação à utilização da Internet por região, podemos verificar que, de acordo com 

o Gráfico 2, são as regiões do Algarve (72,0%), seguindo-se a de Lisboa (67,9%) que 

concentram um maior número de utilizadores regulares da Internet. Por sua vez, é na região 

Norte (46,7%) e no Alentejo (41,8%) que existe um maior número de utilizadores que não 

acedem à Internet de forma regular. 

 

Gráfico 1: Utilizadores regulares de Internet em 2015 

Fonte: Adaptado de ERC (2015) 
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No que respeita aos utilizadores de Internet por faixa etária, temos, conforme o 

Gráfico 3, as pessoas cujas idades compreendidas entre os 15 e os 44 anos são as que mais 

consomem Internet. Pelo contrário, é a faixa etária dos 65 ou mais anos que tem uma maior 

percentagem de não utilização da Internet de forma regular (88,5%). 

 

 

Gráfico 3: Utilizadores regulares de Internet por faixa etária em 2015 

Fonte: Adaptado de ERC (2015) 

Gráfico 2: Utilizadores regulares de Internet por região em 2015 

Fonte: Adaptado de ERC (2015) 
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Em relação às redes sociais, segundo o relatório da Marktest realizado em junho de 

2016, abrangendo uma amostra de 816 pessoas de Portugal Continental, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 64 anos, o Facebook foi a rede social com mais utilizadores 

em Portugal, seguido do Whatsapp e do Instagram. Relativamente aos períodos de maior 

afluência dos portugueses nas redes sociais, estes concentram-se maioritariamente entre as 

20h e as 24h. Sendo que, é ao fim de semana, especialmente ao domingo, que os 

portugueses dedicam mais tempo às redes sociais.  

De acordo com o relatório da Marktest sobre os “Portugueses e as redes sociais, de 

2015” verificámos que, o Facebook é a rede social com maior taxa de penetração em 

Portugal (93,6%), seguido do YouTube (41,4%), Google + (40,2%), LinkedIn (37,3%), 

Instagram (28,9%) e Twitter (23,6%). 

 

5.2.2.2. Comparação entre a Académica e os clubes da I e II Liga  

A Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol conta com 

perfil em quatro redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.  

Na Tabela 1 está registado o número de seguidores/subscritores/likes em cada uma 

destas redes sociais. Estes dados foram colhidos no dia 24 de julho de 2017, e num segundo 

momento, no dia 24 de outubro de 2017. A distância temporal da colheita dos dados foi 

determinada pelo período do estágio. A primeira conclusão que podemos retirar é que 

houve um aumento de seguidores em todas as redes sociais.  

Conforme podemos verificar na Tabela 1, a Associação Académica de Coimbra – 

OAF tem perfil criado nas redes sociais com maior taxa de penetração em Portugal.  

 

Tabela 1: Número de seguidores em cada rede social da AAC-OAF 

 

 Fonte: Elaboração própria 
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Faremos agora uma comparação entre a Académica e os clubes da Primeira e 

Segunda Liga, referentes à época 2017/2018, em relação ao número de seguidores em cada 

uma das redes sociais. Estes dados foram recolhidos no dia 24 de julho de 2017. 

Como a Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol se 

encontra a disputar a Ledman Liga Pro, foi necessário fazer a comparação, em termos de 

seguidores, em relação aos outros clubes da segunda divisão. Assim, de acordo com as 

Tabelas 1 e 2 podemos verificar que a Académica tem mais seguidores que os restantes 

clubes, contudo, no Twitter o CD Nacional (7.921) e o FC Arouca (7.224) possuem mais 

seguidores. Em relação a outras redes sociais utilizadas, deparámos que o CD Nacional 

utiliza o Google+ tendo um total de 45 seguidores.  

 

Tabela 2: Número de seguidores em cada rede social dos clubes Segunda Liga 

 

 

 

Em relação aos clubes da Liga Nos, como a Briosa tem aspirações de subir à primeira 

divisão, foi necessário realizar uma comparação entre os clubes. Desta forma, de acordo 

com os dados das Tabelas 1 e 3 podemos concluir que, em relação ao Facebook o FC Porto 

(4.067.250) seguindo-se do SL Benfica (3.659.292), Sporting CP (2.556.704) e SPG C 

Braga (273.730) têm mais Likes nas suas páginas oficiais do que a Académica. Por outro 

lado, na rede social Instagram para além destes clubes juntam-se Vitória SC (29.478), 

Boavista FC (11.446), Rio Ave FC (7.196) e CD Tondela (6.942) com mais seguidores do 

que a Briosa. Em relação ao Twitter para além de todos os clubes já referenciados acrescem 

Fonte: Elaboração própria 
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CF Os Belenenses (23.413) e FC Paços de Ferreira (9.087) aos clubes com mais seguidores 

do que a Académica. Por fim, no Youtube são os clubes do SL Benfica (71.676), FC Porto 

(67.969), Sporting CP (32.719), Vitória SC (4.218), SPG C Braga (3.774), FC Paços de 

Ferreira (1.817) e CD Tondela (1.656) que possuem mais subscritores do que a equipa dos 

estudantes.  

No caso dos clubes do Estoril Praia e do Portimonense SPG C verificámos que estes 

possuem conta no Youtube contudo a informação do número de subscritores não é pública. 

O que não nos permite saber o número total de seguidores nestas contas.  

Para além destas redes sociais, estes clubes têm também perfis no Linkedin, Flickr, 

Google +, Spotify e Snapchat. No Linkedin encontramos a presença do SL Benfica (14.415 

seguidores) e do CF Os Belenenses (247). No Flickr temos o perfil do Portimonense SPG C 

com 9 seguidores. No Google + verificámos que clubes como FC Porto (8.968), Sporting 

CP (7.441), Boavista FC (486), SPG C Braga (145) e Portimonense SPG C (27) utilizam 

esta rede social. Em relação ao Spotify o FC Porto é o único clube com uma conta criada. E, 

apenas o SL Benfica tem perfil na rede social Snapchat. No Anexo 2 podemos consultar a 

tabela 3 com os clubes todos da primeira Liga. 

 

Tabela 3: Número de seguidores em cada rede social de alguns clubes da Primeira Liga 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Concluindo, podemos afirmar que de acordo com a informação recolhida a 

Académica é o quinto clube de futebol em Portugal (num total de 33 clubes), que possui 

mais Likes na rede social com maior taxa de penetração em Portugal – o Facebook. Em 

relação às outras redes sociais podemos afirmar que a Briosa encontra-se bem posicionada, 

uma vez que é o nono clube com mais seguidores no Instagram, o décimo terceiro com 

mais seguidores no Twitter e o oitavo clube com mais subscritores no Youtube. É de 

referenciar, também, que a Académica tem perfil criado nas redes sociais com maior taxa 

de penetração, como é o caso do Facebook, Instagram e Twitter.  

 

5.2.2.3. Análise SWOT 

Qualquer empresa ou organização deve realizar uma análise estratégica, de maneira a 

identificar mais rapidamente o contexto interno e externo onde a empresa está inserida.  

Lisboa et al. (2011:206) referem que uma empresa ou organização estão inseridas 

num “ambiente que lhes é alheio e que é composto por inúmeros fatores que não podem 

controlar. Muitos desses fatores podem influenciar de forma positiva ou negativa a 

empresa”. Neste sentido, é fundamental fazer uma análise à empresa e ao meio envolvente. 

Com a análise à empresa pretende-se “identificar, relativamente aos concorrentes, todos os 

recursos e capacidades que a empresa possuiu e que lhe permita oferecer mais valor ao 

cliente mas também perceber em que aspetos é que a empresa se encontra em 

desvantagem”. Com a análise ao meio envolvente pretende-se determinar as oportunidades 

e ameaças a que a empresa está sujeita, analisando os fatores externos e internos da 

empresa.  

Desta forma, iremos elaborar a análise das Strengths, Weaknesses, Opportunities e 

Threats (SWOT) onde serão analisadas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, em 

relação ao posicionamento da Académica nas redes sociais (Figura 11). 
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Justificando as estratégias aplicadas, em relação às forças, verificámos que a 

Académica publica conteúdos atualizados e em tempo real. Como é o caso dos jogos 

realizados pela Académica, onde o resultado desse jogo é publicado em tempo real 

permitindo ao adepto saber em que estado o jogo se encontra. Como, também, são 

publicadas em tempo real e de forma atualizada informações, fotografias ou vídeos de 

vários acontecimentos, como treinos, conferências de imprensa, chegada de reforços, etc. 

O conteúdo interativo é outro aspeto importante, uma vez que hoje em dia, com a 

evolução das novas tecnologias, o utilizador exige conteúdos dinâmicos. Assim, com as 

publicações realizadas pela Académica nas redes sociais verificou-se que o utilizador pode 

dar a sua opinião, através de comentários. Para além disso, a informação disponibilizada 

não comporta apenas texto. É dinâmica e interliga conteúdo estático com dinâmico.  

A adaptação dos conteúdos aos ecrãs pequenos é fundamental, uma vez que hoje em 

dia o utilizador acede mais facilmente às redes sociais no smartphone do que no 

Figura 11: Análise SWOT do posicionamento da AAC-OAF nas redes sociais 

Fonte: Elaboração própria 
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computador. Desta forma, os conteúdos publicados estão adaptados ao computador, 

smartphone ou tablet.  

A principal fraqueza apontada está relacionada com a ausência de legendas nos 

vídeos publicados nas diferentes redes sociais. Hoje em dia uma alta percentagem de 

pessoas tem acesso à Internet e a qualquer rede social e por isso, é fundamental facilitar e 

melhorar a comunicação, assim como abranger pessoas com deficiência auditiva e tornar o 

conteúdo mais acessível.  

Em relação às oportunidades, temos que a criação de perfis em novas plataformas, 

como o Linkedin ou o Snapchat poderia ser interessante. Uma vez que, estas se encontram 

entre as redes sociais mais utilizadas e, no caso do Snapchat é possível publicar conteúdos 

em tempo real, por exemplo, como pequenas amostras dos treinos da equipa. E em relação 

ao Linkedin – rede social de negócios – é possível estabelecer uma grande rede profissional 

de contactos e onde se conseguem visualizar informações sobre o clube. Hoje em dia são 

vários os clubes que utilizam estas duas redes sociais.  

O botão de compra na rede social poderia ser útil na medida em que o utilizador em 

vez de “visitar” outro link para efetuar a compra poderia fazê-lo através da rede social. Isto 

permitiria ao utilizador efetuar a compra de forma mais eficaz e rápida. 

Hoje em dia, o conteúdo de vídeo ao vivo é utilizado com muita frequência. Este 

aspeto poderia ser interessante uma vez que ao transmitir conteúdo em direto o adepto, 

sócio ou apreciador de futebol poderia estar em contacto com a equipa, observando as suas 

atividades em tempo real.  

Na parte das ameaças, verificámos a existência de perfis não oficiais nas redes sociais 

Facebook e Twitter. O perfil em questão tinha o nome de Associação Académica de 

Coimbra – BRIOSA e conta com um total de 53.011 likes na página do Facebook. Por 

outro lado, no Twitter o nome utilizado é Académica Briosa e é possível verificar cerca de 

2.418 seguidores nesta conta. Isto poderá ser classificado como uma ameaça na medida em 

que as pessoas apenas poderão “seguir” este último perfil, pensando, de forma errada, que 

estão a visualizar o perfil oficial da equipa.  
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Uma vez que a Académica se encontra a disputar a Ledman Liga Pro, com aspirações 

de subir para a Liga Nos a competição é grande. Pretende-se, portanto, ter o maior número 

de seguidores em relação aos outros clubes.  
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CAPÍTULO II – Atividades de Estágio
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O estágio é o culminar das aprendizagens realizadas ao longo dos três anos da 

licenciatura, como também dos conhecimentos adquiridos de forma autodidata. Neste 

sentido, este capítulo debruça-se, essencialmente, nas atividades realizadas ao longo do 

período do estágio curricular. Foram produzidos diversos conteúdos utilizando ferramentas 

de edição editorial, edição e composição de imagens, edição e produção de vídeo, criação 

de animações e de desenho vetorial. 

 

1. Objetivos 

O estágio curricular permite complementar as aprendizagens no contexto escolar e 

enriquecê-las mediante a possibilidade de aplicá-las em contextos profissionais. Por outro 

lado, a capacidade de trabalho em equipa, a capacidade de nos adaptarmos a situações 

novas, a responsabilidade, entre outros fatores, são aspetos fundamentais para o êxito do 

estágio (Zabalza, 2015). 

Neste sentido, segundo o plano de estágio (Anexo 1) inicialmente definido, os 

objetivos do estágio na Académica centraram-se nos seguintes aspetos: 

 

 conhecer a história e o percurso futebolístico da AAC-OAF; 

 produzir conteúdos multimédia; 

 atualizar conteúdos para website da Académica; 

 desenvolver o projeto de comunicação do futebol jovem; 

 produzir conteúdos para as redes socais; 

 desenvolver campanhas para escolas; 

 editar fotografias. 

 

Assim sendo, de acordo com os objetivos acima definidos foi realizado um conjunto 

de atividades, que iremos descrever no ponto três deste capítulo. 
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2. Enquadramento teórico 

Iremos abordar teoricamente os conceitos e as metodologias utilizadas para a 

produção e desenvolvimento de conteúdos multimédia durante os três meses de estágio. 

Mais concretamente iremos explicar o processo de criação de uma campanha publicitária de 

acordo com a metodologia utilizada por Peixoto (2014), explicando as leis da publicidade 

abordadas por Lampreia (1996) e os modelos de criatividade publicitária definidos por 

Joannis (1998). Utilizaremos, também, a metodologia referida por Ambrose e Harris (2010) 

sobre o processo de design. E por fim, em relação ao processo de construção do design 

editorial referenciámos autores como Ghinaglia (2013), Tabak (2014) e Tondreau (2009).  

 

2.1. Processo de criação de uma campanha publicitária 

Hoje em dia, a publicidade é uma das técnicas de comunicação mais utilizadas para 

divulgar e transmitir informação a um determinado público. Rasquilha (2011:20) define 

publicidade como sendo uma “técnica de comunicação de massas, destinada a um público 

específico e que é especialmente paga e utilizada com o objetivo de dar a conhecer e 

valorizar uma Marca (produto, serviço ou instituição), contribuindo para a sua 

experimentação, consumo, adesão, fidelização, utilização ou apoio”.  

De acordo com Peixoto (2014), a todo o momento somos confrontados com inúmeras 

iniciativas publicitárias, através dos anúncios de imprensa, outdoors, mupis, cartazes, spots 

de rádio, spots de televisão, marketing direto, flyers ou através da Internet. Estas 

publicidades tendem a informar e a apelar às emoções do consumidor, procurando despertar 

a atenção, suscitar o interesse, provocar o desejo e induzir/conduzir à ação (compra) do 

produto ou serviço publicitado. 

Neste sentido, para a criação de qualquer campanha publicitária não basta só ter uma 

ideia brilhante, é essencial que essa ideia seja, também, eficaz no sentido de transmitir a 

mensagem que se pretende para um determinado público. Neste sentido, o briefing deverá 

ser o ponto de partida para a construção de qualquer campanha publicitária. No briefing 

recolhem-se informações relativas à empresa que pretende publicitar e ao mercado onde o 

produto ou serviço publicitado se vai inserir. Apresentam-se, também, informações sobre o 
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tipo de consumidor e o público a que queremos chegar, bem como, informações sobre o 

tipo de produto ou serviço que se quer publicitar e os objetivos que se pretendem alcançar 

com a campanha (Alonso, 2003). 

Peixoto (2014) refere que para a realização de qualquer campanha publicitária é 

essencial definir e caracterizar um conjunto de fatores: definir os objetivos gerais da 

campanha; caracterizar o público-alvo (target) que será objeto da comunicação; explicitar 

a ideia-chave que acompanhará toda a campanha e em torno da qual a mensagem se irá 

focalizar; identificar a promessa, é o elemento crucial de qualquer campanha e deverá 

identificar a principal vantagem do produto ou serviço, deve ser apelativa, deve despertar a 

atenção e suscitar o interesse com o objetivo de provocar o desejo à compra do serviço ou 

produto; apresentar o suporte da promessa, pois permitirá demonstrar o benefício do 

produto/serviço; identificar a identidade da Marca; e por fim, ter em atenção um conjunto 

de variáveis envolventes na elaboração da campanha, tais como quais os meios a utilizar, 

em que formato e condições, trabalhar em função das condições e orçamento disponíveis e 

ter em atenção aos constrangimentos político-legais.  

Uma boa comunicação é, então, um requisito fundamental para a transmissão de 

mensagens publicitárias. Neste sentido, Peixoto (2014) menciona que para o sucesso 

comunicacional da transmissão da mensagem publicitária é necessário ter em consideração 

um conjunto de elementos fundamentais: a qualidade/credibilidade do emissor; as 

características ótimas da mensagem; os elementos nucleares da mensagem; a objetividade, 

síntese e duração da mensagem adequada ao público-alvo; a originalidade, pertinência e 

tom utilizado e a “promessa” e os suportes que a sustentam. Todos estes elementos 

reunidos de forma harmoniosa criam as condições básicas para a mensagem ser percebida. 

A utilização da cor na comunicação e na publicidade é fundamental, uma vez que esta 

chama a atenção, realça e torna os elementos mais atraentes (Ambrose e Harris, 2010).  

Neste âmbito, Perez et al. (2006) referem que a cor exerce três funções fundamentais: 

impressionar, expressar e construir. A cor impressiona a retina, provoca uma emoção ao 

indivíduo e por ter um significado específico, constrói uma linguagem própria. A cor é, 

então, uma linguagem individual e faz parte da vida do Homem. O ser humano reage à cor 
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consoante as suas influências culturais, a sua educação, a sua idade ou o seu estado de 

espírito.  

As cores têm, então, um grande peso psicológico e cultural e conseguem influenciar 

um indivíduo a gostar ou não de algo. O ser humano demonstra preferências de uma cor em 

detrimento de outra, isto pode ocorrer tendo em conta experiências, agradáveis ou não, do 

passado ou a associações que as pessoas fazem a determinada cor (Perez et al., 2006).  

Cada cor gera uma associação material e afetiva particulares e, representa, também, 

um significado peculiar. Neste sentido, iremos perceber qual o significado das cores 

branco, preto e dourado. Estas foram as cores mais utilizadas em todas as atividades 

realizadas durante o estágio. O preto e o branco são as cores da marca da AAC-OAF (como 

vimos no ponto dois do capítulo um) e o dourado contrasta com estas duas cores. Estas três 

cores são a imagem de marca da Académica para a época de 2017/2018.  

O branco e o preto não são de facto cor, um simboliza a luz e o outro a ausência da 

mesma, respetivamente. Autores como Perez et al. (2006) e Ambrose e Harris (2010) 

referem que o branco representa a luz, a ordem, a juventude, o otimismo, a pureza, a 

dignidade, harmonia e estabilidade. Por outro lado, o preto remonta para o escuro, opressão, 

seriedade, elegância, ousadia e misticismo. O dourado, tem associações ao luxo, à 

felicidade, à sofisticação, à fama e ao glamour.  

Neste sentido, para a realização de publicidade é fundamental conhecer os objetivos 

da mensagem, as características do público, bem como o meio que divulgará a mensagem. 

Por forma a escolher a cor ou cores que melhor se adequam à produção de conteúdos 

multimédia.  

Peixoto (2014) menciona que qualquer campanha publicitária deve atrair a atenção e 

o interesse do atual ou potencial consumidor, sobre o objeto que se pretende divulgar. Neste 

sentido, é conveniente evitar distrair o consumidor com pormenores excessivos, 

pleonásticos ou figurativos.  

Como consequência, Lampreia (1996) enumera um conjunto de leis que se aplicam à 

publicidade: lei da frequência ou da repetição (quanto mais se repetir uma mensagem 

maior é a probabilidade de ser relembrada), lei da simplificação (o principal foco é 

condensar a mensagem, tornando a sua apresentação simples e facilmente percebida), lei da 



 

46 
 

contiguidade (consiste na associação de ideias, onde uma parte vai evocar um todo), lei da 

vivacidade (esta lei baseia-se na força do impacto da mensagem, isto é, a mensagem que 

proporcionar uma maior vivacidade junto do consumidor será aquela que terá maior 

probabilidade de voltar à memória) e por fim, o efeito de boomerang (não se trata de uma 

lei mas sim de um fenómeno de rejeição. Verifica-se quando a técnica ou a mensagem 

utilizadas produzem, no recetor, um efeito negativo oposto aquele definido, inicialmente, 

pela campanha, de acordo com os seus objetivos).  

Com a publicidade pretende-se, então, persuadir e motivar o consumidor para 

aquisição de um produto ou serviço, utilizando um conjunto de leis e modelos 

fundamentais para chamar a atenção do recetor.  

E por isso, cada vez mais, o sucesso da mensagem publicitária depende do tempo e da 

capacidade de utilizar elementos-chave, capazes de, num período curto de tempo, seduzir e 

conquistar o recetor, utilizando uma linguagem própria e apelativa (Peixoto, 2014). 

Neste sentido, desenvolveram-se um conjunto de modelos criativos fundamentais 

para a criação de uma estratégia publicitária. Joannis (1998) refere os seguintes: a 

bissecção simbolizante (consiste em associar dois ou mais elementos aparentemente 

estranhos entre si, mas que em conjunto simbolizam algo em concreto), a hiperbolização 

simpática (a mensagem é representada de forma diferente daquela que normalmente 

estamos habituados, exagera-se o conteúdo da mensagem, utilizando elementos de comédia 

que despertem o riso e a boa disposição e podem-se usar símbolos ou mitos para descrever 

o conteúdo), a personalização significante (é uma técnica que recorre a uma determinada 

figura pública/animal/personagem/mascote para dar vida à publicidade), a referência 

inesperada (consiste na associação inesperada de dois elementos que conjugados 

transmitem uma ideia de associação e têm como objetivo reforçar a vontade, o desejo e a 

motivação do consumo de um produto), o conceito oposto (apresenta-se ao consumidor o 

contrário daquilo que ele estava à espera de ver e do que é normalmente mostrado em 

publicidade, isto é, consiste na divulgação de situações chocantes de forma a apelar à 

consciência do consumidor), a reserva espetacular (consiste em promover uma imagem 

(alusiva ao produto/serviço) através da dedução, reduzindo as palavras/textos considerados, 

aqui, excessivos), a expressão contracorrente (a mensagem publicitária é exprimida de 
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forma de contra moda, isto é, recorre-se a imagens monocromáticas para expressar 

mensagens diferentes, que vão chamar a atenção do consumidor), a transfiguração 

qualitativa (a mensagem ganha força e desperta a atenção do consumidor devido à beleza 

visual do anúncio) e por fim, o suspense adiado ou teasing (primeiramente aparece uma 

mensagem misteriosa, intrigante, captando a atenção e provocando a curiosidade junto do 

consumidor, e depois aparece uma mensagem-resposta dando a solução).  

A utilização destes modelos numa campanha publicitária vai depender de fatores 

como: os objetivos da marca, em termos de notoriedade, do posicionamento definido pela 

empresa e da opção do criativo na escolha de determinada estratégia publicitária (Peixoto, 

2014).   

 

2.2. Metodologia do processo de design de comunicação 

Diariamente observamos inúmeros objetos e situações e praticamente tudo o que 

conseguimos ver pode ser entendido como comunicação visual: uma planta, uma ilustração, 

um desenho, um gráfico, um folheto, uma bola, uma águia, um mapa, entre outras coisas, 

que, de acordo com a circunstância em que se encontram, vão desempenhar diferentes 

significados para o ser humano. No entanto, as mensagens que passam pelos nossos olhos, 

podem ocorrer através da comunicação: casual (não tem um propósito definido e por isso, 

pode ser interpretada de diferentes maneiras por cada recetor) ou intencional (já há um 

propósito, há uma intenção do emissor comunicar algo, devendo o recetor entender a 

totalidade do significado da mensagem) (Munari, 2013).  

O design apresenta um contributo fundamental no processo de construção da imagem 

de uma empresa ou organização: “tornar conscientes com a estratégia e objetivos da 

organização o sentido, desempenho e a aparência dos seus produtos e serviços, ambientes e 

comunicações” (Vilar, 2014:34). Neste sentido, o design vai traduzir, visualmente, o que a 

organização produz ou diz. 

Ambrose e Harris (2010) referem que o processo do design deve ser executado em 

sete etapas (Figura 12). Inicialmente deve-se definir o problema e o público-alvo, como 

também realizar o briefing, onde devem constar todas as informações necessárias, bem 
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como a clarificação dos objetivos específicos que se pretendem atingir. Neste sentido, a 

primeira etapa é a definição do problema com precisão. A segunda etapa engloba um 

período de pesquisa, é necessário recolher dados sobre o público-alvo bem como de 

projetos semelhantes, obtendo um feedback daquilo que funcionou ou não. Na terceira 

etapa, para a produção das ideias, retira-se a informação obtida nas etapas anteriores, para 

que o design comece a ser desenvolvido. Na quarta etapa – testar protótipos – é possível 

visualizar os detalhes e fazer testes. Através dos protótipos é possível testar a viabilidade 

técnica bem como os aspetos visuais e as soluções de design de um projeto. A quinta etapa 

diz respeito à seleção, de entre todas as propostas realizadas, escolhe-se aquela que melhor 

se adapta aos objetivos propostos e a todos os parâmetros anteriormente estabelecidos. 

Aqui, apenas os projetos selecionados são possíveis de serem desenvolvidos. Em relação à 

sexta etapa, a da implementação, esta diz respeito à produção do produto final. Toda a 

informação sobre o design e o formato do projeto é direcionado para a gráfica, para que 

esta imprima o produto final e o trabalho possa ser entregue ao cliente. Por último, a sétima 

etapa, é a da aprendizagem. Aqui, obtém-se o feedback daquilo que funcionou ou não bem 

como, saber como o consumidor reagiu ao design. Esta etapa é importante, para se poder 

melhorar e aprender em futuros projetos.  

 

 

Figura 12: Processo de design de comunicação 

Fonte: Adaptado de Ambrose e Harris (2010:12) 

 

A metodologia abordada por Ambrose e Harris (2010) foi a utilizada para explicar, 

grande parte das atividades realizadas durante o estágio curricular. Como poderemos ver no 

ponto três deste capítulo.  
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2.3. Processo de construção do design editorial 

O design editorial é uma especialidade do design gráfico e caracteriza-se no esboço e 

composição de diversas publicações: livros, revistas, jornais e folhetos. Através do design 

editorial pretende-se criar harmonia entre o texto, a imagem e a diagramação, de maneira a 

que o conteúdo da mensagem tenha um valor estético e que impulsione à compra. Neste 

sentido, o design editorial requer, não só criatividade mas também a utilização dos 

programas adequados, conhecer as regras, dominá-las e aplicá-las na produção de um 

folheto, livro ou revista. É, então, fundamental que se crie, em termos editoriais, uma 

publicação que seja funcional (Ghinaglia, 2013).  

De acordo com Tabak (2014), qualquer publicação fundamenta-se numa ideia, num 

assunto ou até numa mensagem, que pretende ser publicada numa revista, jornal ou 

católogos mas ainda não tem uma forma específica. Qualquer que seja o meio divulgado e a 

mensagem que se quer transmitir pretende-se envolver e chamar a atenção do leitor, através 

das cores, das imagens e da tipografia utilizadas. Sendo, esta última, um dos focos mais 

importantes na construção do design editorial de uma publicação, uma vez que se pretende 

que o leitor veja as informações visuais de forma legível, hierarquizada e clara.  

Dependendo do tipo de publicação e do seu formato (na maioria das publicações o 

sistema utilizado é o offset, sendo os formatos standards – Internacional Organization for 

Standardization (ISO) e Deutscher Institut für Normung (DIN) – os mais conhecidos), 

aplicar-se-á um determinado processo de impressão. Destes formatos, um dos tamanhos 

mais conhecido é, por exemplo, o A4 (Tabak, 2014).  

Tondreau (2009:12) refere que o “conteúdo, margens, quantidade de imagens, 

número desejado de páginas, telas e painéis influenciam diretamente as decisões de como o 

grid será estabelecido”. Neste sentido, será o conteúdo do projeto que determinará a 

estrutura do grid, sendo certo que, dependendo de cada design e do conteúdo serão 

utilizados diferentes grids. Por sua vez, a construção dos grids requer um certo 

planeamento e cria ordem e organização na apresentação do produto final.  
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3. Atividades desenvolvidas 

O período de estágio cria a oportunidade aos estudantes de através de um ambiente 

profissional integrarem na sua formação experiências diferentes de aprendizagem. 

Plenamente relacionado com os conhecimentos teóricos adquiridos constitui-se como um 

espaço de construção do perfil profissional. Queremos dizer que para além do 

conhecimento técnico-operativo, o estágio garante a aquisição de valores e atitudes que se 

revestem de profissionalismo, como por exemplo, o cumprimento das regras institucionais, 

o desenvolvimento de boas relações com outros profissionais, o reconhecimento da 

organização hierarquizada e a realização de atividades que dão sentido à existência de uma 

organização. Assim, seguidamente apresentamos o conjunto de atividades desenvolvidas 

durante os três meses de aprendizagem no contexto real de trabalho.  

Em relação aos tipos de letras utilizados na produção das atividades foram usados o 

Rift Soft e o Oction Prison. Estes dois, foram os escolhidos (antes do início do estágio 

curricular) para representaram a linha gráfica da Académica na época desportiva 

2017/2018. Estes tipos de letra são pagos e podem ser utilizados para fins pessoais ou 

comerciais.  

Na Anexo 3 podemos consultar o cronograma das atividades desenvolvidas em cada 

semana, durante os três meses de estágio. 

O estágio permitiu a realização de inúmeras atividades com objetivos e graus de 

dificuldade bastante diferenciados. Seguidamente, apresentamos a sistematização das 

atividades que considerámos mais relevantes para apresentar neste relatório. 

 

2.1. Criação da Campanha das Escolas  

Esta atividade teve como principal objetivo criar uma campanha publicitária que 

desse visibilidade ao interesse da Académica em premiar os melhores alunos das diferentes 

escolas da cidade de Coimbra. Desta forma, começámos por consultar outras campanhas já 

concretizadas e com objetivos idênticos a esta. Os materiais analisados foram os 

regulamentos dos prémios da Fundação Calouste Gulbenkian, do Prémio Banco de Portugal 
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e o Prémio de Mérito do Município de Gouveia. Numa fase seguinte iniciámos a redação do 

regulamento para esta campanha que está apresentado de forma completa no Anexo 4.  

Estabeleceu-se que o principal objetivo desta campanha seria premiar os melhores 

alunos do 2º e 3º Ciclos e do Ensino Secundário da cidade de Coimbra. Podemos 

caracterizar o público-alvo como sendo estudantes entre os 10 e os 18 anos de idade, 

dedicados, trabalhadores e bem sucedidos no seu percurso escolar. A ideia chave da AAC-

OAF é valorizar o sucesso escolar e ao mesmo tempo aproximar os estudantes da atividade 

desportiva. O seu compromisso implica premiar os bons alunos com oportunidades de 

assistir aos treinos de futebol, aos jogos e a oferta de camisolas autografadas pelo plantel da 

equipa principal da AAC-OAF. Nesta campanha identifica-se a AAC-OAF como 

promotora desta iniciativa. O terceiro passo foi a criação dos produtos de divulgação e 

disseminação da campanha em vários formatos. 

No Anexo 5 podemos ver dois cartazes, no tamanho A4 (297mm x 210mm), de 

acordo com o estabelecido pelo formato DIN, onde se estabelece uma ligação entre as 

crianças/estudantes e os jogadores da AAC-OAF e onde se faz referência ao facto da 

Académica valorizar o brio do percurso escolar dos estudantes de Coimbra. Podemos, 

ainda, observar outro cartaz, no formato A4, que faz alusão a diversas palavras referentes à 

excelência do percurso escolar e onde aparece uma criança que representa o público-alvo. 

Estes cartazes foram realizados através de ferramentas de edição de imagens. Foram 

criados, também, dois vídeos (utilizando ferramentas de edição e produção de vídeos), na 

Figura 13, podemos observar um pormenor de cada vídeo. 

 

 

Figura 13: Pormenor de vídeos campanha escolas 

Fonte: Elaboração própria 
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Foram, também, criados dois banners (desenvolvidos através de ferramentas de 

criação de animações), na Figura 14 podemos visualizar pormenores dos diferentes 

banners. Os vídeos e os banners criados estabelecem a ligação entre os cartazes.  

 

 

Figura 14: Pormenores de Banners campanha escolas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a realização destes produtos multimédia, o principal foco centrou-se na 

utilização de palavras que representassem o mérito, a valorização, o brio do percurso 

escolar dos estudantes de Coimbra, bem como fazer referência aos jogadores da 

Académica. A execução da campanha está projetada para o ano letivo de 2017/2018. 

Em relação às leis da publicidade definidas por Lampreia (1996), podemos dizer que 

para esta campanha foi utilizada a lei da simplificação, isto porque, uma vez conhecido o 

público-alvo achou-se indicado tornar a sua apresentação simples e facilmente percebida. 

Em relação aos modelos de criatividade publicitária definidos por Joannis (1998) 

recorremos à personalização significante (quando apresentámos os jogadores da 

Académica, uma vez que são personalidades conhecidas) e à transfiguração qualitativa 

(quando apresentámos a beleza representada pelas crianças).  

O principal desafio desta atividade foi o facto de se ter criado uma campanha do 

início, onde apenas o principal objetivo estava definido (o de premiar os melhores alunos).  
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2.2. Edição das fotos da sessão fotográfica da equipa principal  

Para marcar o início da época desportiva 2017/2018 foi realizada, no final do mês de 

julho, uma sessão fotográfica com os jogadores da equipa principal da AAC-OAF. 

Pretendia-se escolher e editar as melhores fotos de cada jogador (de perfil, a festejar o golo 

e a agarrar o símbolo da Académica). As fotografias estavam no formato RAW e tínhamos 

que ajustar os níveis (alterando os valores de exposição e contraste), utilizando ferramentas 

de edição de imagens, por forma a ficar mais claro ou mais escuro consoante a fotografia, 

uma vez que as originais estavam muito claras ou escuras, devido à luz utilizada na sessão 

fotográfica. Pretendia-se, também, remover o fundo das fotografias para que fosse possível 

utilizar as mesmas, sem fundo, para outras atividades como poderemos ver mais à frente 

neste capítulo.  

Na Figura 15 podemos observar fotografias, de alguns jogadores da Académica, no 

formato original. No Anexo 6 visualizamos as mesmas fotografias já editadas e no formato 

Portable Network Graphics (PNG). 

 

 

Figura 15: Fotografias da sessão fotográfica com os jogadores 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 



 

54 
 

A principal dificuldade encontrada na realização desta tarefa prendeu-se com a 

remoção do fundo nos casos em que havia coincidência entre a cor de fundo e a cor do 

equipamento, ambos brancos. As fotografias ilustrativas do festejo do golo e o movimento 

de agarrar o símbolo da AAC apresentaram alguma dificuldade de concretização porque os 

jogadores tinham tendência para sair do pano de fundo da sessão. Este tipo de atividade 

revelou-se, por motivos diferentes, morosa, contudo o resultado foi satisfatório.  

 

2.3. Postais da equipa principal para sessões de autógrafos 

Esta atividade foi pensada tendo por base a ideia de que os jogadores de futebol 

gostam de publicar nas redes sociais imagens suas com tratamento criativo e originais. 

Neste sentido, surgiu a ideia de se criar um wallpaper com cada jogador (etapa um – 

definir). Seguidamente, realizou-se uma pesquisa sobre diferentes wallpapers, com 

diferentes efeitos e para vários jogadores, na Figura 16 podemos verificar algumas das 

imagens recolhidas (etapa dois – pesquisar). 

 

 
Figura 16: Exemplos de wallpapers de vários jogadores 

Fonte: Google imagens, tema de pesquisa: wallpapers jogadores de futebol 
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Após a pesquisa efetuada começou a ser produzido um wallpaper para os jogadores 

da Académica (Anexo 7). Foi elaborado utilizando ferramentas de edição de imagens, no 

formato A4, onde foi possível observar o símbolo da Académica no canto superior direito e 

no canto inferior esquerdo o número e o nome do jogador e como foco principal 

visualizamos o jogador com um efeito criado através do pincel utilizando a ferramenta 

brush tool. O efeito pretendido era a transmissão da ideia de garra, determinação e energia 

(etapa três – produzir ideias). 

A realização desta atividade teve o seu início numa proposta da estagiária. Os 

resultados foram apresentados ao supervisor de estágio, o feedback foi positivo e mais tarde 

os postais foram utilizados para as sessões de autógrafos dos jogadores da Académica 

(Figura 17).  

 

Figura 17: Sessão de autógrafos com os jogadores 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

A impressão destes postais foi efetuada no formato A6 (105mm x 148mm). E no 

Anexo 7 apresentamos os postais do plantel da Académica da época 2017/2018. 
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2.4. Criação de conteúdos multimédia para as redes sociais 

Foram produzidos, em diferentes dias e semanas, vários conteúdos sobre diversos 

assuntos para serem publicados nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) da AAC-

OAF. Os conteúdos que se seguem foram criados utilizando ferramentas de edição de 

imagens.  

 

2.4.1. Dia de Briosa 

A proposta para esta atividade centrou-se na criação de um conteúdo multimédia para 

a época 2017/2018, para ser colocado nas redes sociais nos dias em que a Briosa joga. 

Assim, para a realização desta tarefa baseámo-nos no arquivo de épocas anteriores (Figura 

18).  

 

 

Figura 18: Exemplos de épocas anteriores 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Na Figura 19 podemos verificar que o produto final foi muito semelhante ao 

conteúdo da esquerda da Figura 18. O fundo foi fornecido pela Académica. Em destaque 

foi colocado o texto “#DIADEBRIOSA”, para alertar que naquele dia joga a Briosa, sendo 

esta a palavra, a cor dourada, que realça. Para cada dia de jogo é utilizado um jogador 

diferente e são colocadas informações como o dia, hora, local e o adversário do jogo. 
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Figura 19: Dia de Briosa publicada nas redes sociais 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Na Figura 19, é possível observar o resultado final desta atividade, divulgado nas 

redes sociais (Twitter e Facebook ) da AAC-OAF. 

 

2.4.2. Mapas de jogos dos Juniores, Juvenis e Iniciados 

Para esta atividade o principal objetivo centrava-se na divulgação do calendário dos 

jogos da época desportiva do futebol de formação da Briosa (etapa um – definir). 

Seguidamente foi realizada uma pesquisa sobre o dia e o adversário que a Académica iria 

defrontar e pesquisou-se, também, exemplos de calendários de jogos de futebol (etapa dois 

– pesquisar). Na Figura 20 podemos ver alguns desses exemplos.  

 

 

Figura 20: Exemplos de calendários com os jogos de futebol 

Fonte: Google imagens, tema de pesquisa: calendário jogos de futebol 
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Seguidamente, com base nas pesquisas efetuadas produziram-se os mapas dos jogos 

dos juniores, juvenis e iniciados da AAC-OAF, que se encontram no Anexo 8 (etapa três – 

produzir ideias). Na Figura 21 podemos observar o mapa da equipa dos Juniores da Briosa, 

onde como fundo se encontra uma fotografia dos adeptos da Académica e o conteúdo é 

representado pelo dia do jogo e pelo símbolo do clube contra quem a Académica vai jogar. 

Com o intuito de separar cada jogo e para se tornar de fácil perceção, ao olhar, foi 

desenhado um retângulo branco com opacidade a 15%. 

 

 

Figura 21: Mapa dos jogos dos Juniores publicado no Facebook 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

As etapas quatro (testar protótipos) e cinco (selecionar) não foram abordadas uma vez 

que só foi produzido o mapa da Figura 21. Ainda nesta figura é possível observar os 

conteúdos multimédia publicados no Facebook da AAC-OAF, depois de aprovados (fase 

seis- implementar).  

 

2.4.3. Agenda semanal 

Também para esta atividade foi utilizada a metodologia de Ambrose e Harris (2010). 

Como principal objetivo para a realização da mesma, destaca-se o facto de se querer 

informar os adeptos e sócios da Académica dos jogos que vão acontecer em cada semana 
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(etapa um – definir). Neste sentido, foi considerado uma agenda semanal da época anterior 

(etapa dois – pesquisar), como podemos observar na Figura 22. 

 

 

Figura 22: Agenda semanal da época anterior 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Seguidamente, foi construída a agenda semanal (etapa três – produzir ideias), como 

podemos ver no Anexo 9. Como fundo foi utilizada uma fotografia dos adeptos da Briosa, 

uma vez que são estes que apoiam a equipa em todos os jogos. Cada jogo foi separado por 

um retângulo branco com opacidade de 15%, de forma a que se pudesse distinguir cada 

jogo mais rapidamente. As informações colocadas foram referentes ao dia, hora, escalão e 

adversário da Académica.  

Na Figura 23 podemos ver a agenda semanal publicada no Facebook e Twitter da 

AAC-OAF (fase seis – implementar), com algumas alterações em relação ao que foi 

produzido inicialmente (foram inseridas informações como o local do jogo e os ícones das 

redes sociais). 
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Figura 23: Agenda semanal publicada nas redes sociais 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

De salientar que apesar das alterações efetuadas a estrutura criada pela estagiária foi 

aprovada para ser utilizada e publicada nas diferentes redes sociais.  

 

2.4.4. Aniversário dos jogadores da equipa principal 

O objetivo principal desta atividade era congratular os jogadores da equipa principal, 

no dia em que festejam o seu aniversário (etapa um – definir). Neste sentido, realizámos 

uma pesquisa em vários clubes de futebol que tivessem criado um projeto semelhante, na 

Figura 24 podemos observar um exemplo referente à equipa da Juventus. Foi escolhida esta 

equipa uma vez que as cores, preto e branco, representam a equipa italiana e a Académica 

(etapa dois – pesquisar). 

 

Figura 24: Aniversário Juventus 

Fonte: Facebook oficial da Juventus 
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Seguidamente, foi criada uma proposta que se encontra no Anexo 10. Como fundo 

foram desenhadas um conjunto de linhas, colocadas aleatoriamente mas que em conjunto 

transmitem uma ideia de ligação e solidez. Foi colocado o símbolo da AAC no canto 

superior direito e em destaque, preenchendo o lado esquerdo da imagem, foi colocado o 

jogador, ao lado escreveu-se o texto “parabéns” e o nome do jogador, bem como a sua 

idade.  

Na Figura 25 podemos observar esta atividade publicada no Facebook e no Twitter da 

AAC-OAF (etapa seis – implementar). 

 

 

Figura 25: Aniversário jogadores publicado nas redes sociais 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Na Figura 25 verificamos algumas alterações em relação ao produzido inicialmente, 

foram inseridos os ícones das redes sociais e foi retirada a idade do jogador. Estas 

alterações tornaram a imagem mais agradável à visão. 

 

2.4.5. Confronto adversário 

Para esta atividade foi utilizada, mais uma vez, a metodologia de Ambrose e Harris 

(2010) referente à construção do processo de design. A ideia central deste projeto foi a de 

fazer uma análise ao adversário que a Briosa iria defrontar, em cada jogo (etapa um – 

definir). Assim, foram considerados arquivos de épocas anteriores da Académica, como 

podemos observar na Figura 26 (etapa dois – pesquisar).  
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Figura 26: Arquivo confronto de épocas anteriores 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Seguidamente, foi elaborado o confronto do adversário para a época 2017/2018 

(etapa três – produzir ideias). No Anexo 11 podemos ver o mesmo, onde como fundo foi 

colocada uma fotografia dos adeptos da Briosa, no topo foi escrito o adversário da 

Académica bem como o dia e hora do jogo. Será feita uma análise ao resultado dos últimos 

jogos realizados pela Académica e pelo adversário. Serão, também, colocadas pequenas 

notas sobre o adversário, tais como o ano de fundação. Em relação ao confronto direto entre 

as duas equipas serão colocadas informações sobre o número de vitórias, empates, derrotas, 

golos marcados e sofridos. Será, ainda, representado, através de um campo de futebol, os 

jogadores utilizados no último jogo.  

Produzida esta atividade foi publicada nas redes sociais (fase seis – implementar), 

após algumas alterações. Na Figura 27 podemos ver a mesma, publicada no Facebook e no 

Twitter.  
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Figura 27: Confronto adversário publicado nas redes sociais 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Em relação ao que foi produzido inicialmente foram realizadas modificações como: 

foi acrescentada a classificação das equipas (a da Académica e do adversário), foi colocado, 

também, o resultado do último jogo entre as duas equipas e na imagem do campo, que visa 

ilustrar os jogadores utilizados no último jogo do adversário, foram colocados os nomes 

dos jogadores.  

 

2.4.6. Sessão de autógrafos 

Através da criação deste conteúdo multimédia pretendia-se dar a conhecer aos 

adeptos e sócios da Briosa que alguns jogadores da equipa iriam estar presentes numa 

sessão de autógrafos (etapa um – definir). Conhecido o tema da atividade, foi realizada uma 

pesquisa sobre as sessões de autógrafos realizadas por outros clubes de futebol (etapa dois – 

pesquisar), na Figura 28 podemos ver algumas das pesquisadas efectuadas.  
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Figura 28: Pesquisa de imagens de sessões de autógrafos 

Fonte: Google imagens, tema de pesquisa: sessão autógrafos futebol 

 

Posteriormente, foi produzido o conteúdo multimédia para a sessão de autógrafos dos 

jogadores da Académica (etapa três – produzir ideias). Na Figura 29 observamos o 

conteúdo construído, como fundo foi colocada uma fotografia do Estádio Cidade de 

Coimbra, uma vez que a sessão de autógrafos iria ser realizada na loja do sócio localizada 

no Estádio. Apresentou-se, também, a hora e o dia da sessão, bem como os ícones das redes 

sociais. Destacadamente foram colocados o nome e a fotografia dos três jogadores que 

iriam estar presentes. De maneira a tornar a informação visual mais organizada foram 

colocados, atrás de cada jogador, retângulos oblíquos brancos com opacidade de 15%. 

 

 

Figura 29: Sessão de autógrafos publicada nas redes sociais 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 
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Uma vez realizado o conteúdo foi publicado nas redes sociais Facebook e Twitter 

(fase seis – implementar), como podemos ver na Figura 29. 

 

2.5. Cartaz CAPhoto Briosa 

Para a realização desta atividade foram utilizadas ferramentas de edição de imagens e 

abordámos a metodologia utilizada por Ambrose e Harris (2010) sobre o processo de 

design. Através da realização desta atividade pretendia-se divulgar uma ação de formação, 

na área da multimédia, promovida pela CAPhoto Formação em parceria com a Briosa. Este 

projeto garante formação em duas componentes: parte teórica e contexto prático. Em 

relação à teoria, as pessoas inscritas iriam aprender conteúdos da área do jornalismo, 

imagem, vídeo e fotografia com profissionais destas áreas. E seguidamente, iriam aplicá-

los, num contexto prático, colaborando com o departamento de comunicação da Académica 

(etapa um – definir). Posteriormente foi realizada uma pesquisa sobre cartazes que 

divulgassem diferentes formações, como podemos ver na Figura 30 (etapa dois – 

pesquisar). 

 

 

Figura 30: Exemplos de cartazes sobre formações 

Fonte: Google imagens, tema de pesquisa: cartazes de formação 

 

Depois de realizada a pesquisa foi criado o cartaz para este projeto (etapa três – 

produzir ideias). No Anexo 12 podemos visualizar o cartaz produzido. Como fundo foi 

colocado um conjunto de palavras que refletissem o âmbito desta formação (rádio, 
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jornalismo, caphoto, Briosa, fotografia e vídeo, foram alguns dos termos utilizados). Por 

cima, foi colocado um retângulo preto com opacidade de 90% de maneira a que se 

destacasse o conteúdo e não o fundo. Foi colocado, no topo, o nome do projeto “Academia 

CAPhoto Briosa” e informações como a fotografia, o nome e a área especializada de cada 

formador. As frases “vem aprender com os melhores” e “demonstra os teus conhecimentos 

na Académica” visam estabelecer a ligação entre o contexto teórico e prático definido como 

objetivo desta formação. Foi colocado, também, o e-mail deste projeto e os símbolos da 

Académica e da CAPhoto Formação.  

Seguidamente, e depois de algumas alterações (etapa quatro – testar protótipos) foi 

selecionado o cartaz definitivo para ser publicado nas redes sociais da Académica e da 

CAPhoto Formação (etapa cinco – selecionar). Neste sentido, na Figura 31 apresentamos o 

cartaz divulgado no Facebook da AAC-OAF (etapa seis – implementar).  

 

 

Figura 31: Cartaz CAPhoto Briosa publicado no Facebook da AAC-OAF 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Em relação ao cartaz inicialmente produzido verificámos que no produto final, foram 

colocadas informações como, por exemplo, a indicação do local da formação bem como a 

referência ao contexto prático desta formação. 
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2.6. Edição de fotos 

O principal objetivo desta atividade foi a edição das fotos da equipa dos Juniores, 

Juvenis e Iniciados da AAC-OAF. No Anexo 13 podemos observar as fotografias originais 

dos três plantéis (Juniores, Juvenis e Iniciados) com a respetiva edição. 

Em todas as fotografias pretendia-se retirar, nas meias, o símbolo do patrocinador 

antigo (Nike) e colocar nas camisolas o símbolo do patrocinador atual (Lacatoni) e em 

certos casos colocar o símbolo da AAC. Algumas camisolas dos guarda-redes 

(equipamento verde), também foram modificadas. Neste sentido, através das ferramentas de 

edição e composição de imagens foram realizadas essas modificações, foram utilizados o 

“Clone Stamp Toll” para reproduzir o mesmo objeto e o “Quick Selection Tool” para 

remover objetos indesejados. Assim, as imagens finais destes plantéis foram publicadas no 

Facebook da AAC-OAF e podemos observar na Figura 32 a imagem publicada do plantel 

dos Juvenis.  

 

 

Figura 32: Foto plantel Juvenis publicada no Facebook da AAC-OAF 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

A principal dificuldade com que nos deparámos na realização desta atividade foi a 

existência de detalhes que não podiam passar despercebidos, uma vez que se pretendia 

tornar a fotografia o máximo realista possível apesar das várias modificações realizadas. 

Mesmo tendo sido uma tarefa morosa considerámos o resultado satisfatório.  
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2.7. Atualização dos conteúdos do website 

Para acedermos, regularmente, a um website de uma empresa ou organização, é 

fundamental que este seja atualizado periodicamente, contendo informações recentes, úteis, 

atraentes e que tenham interesse para o consumidor.  

Rita (2001:22) refere que a “presença na web deve ser desenhada não só para ser 

visualmente atraente para o utilizador, mas também para ser favorável à indexação nos 

motores de busca”. Ainda, segundo o mesmo autor “a regra de ouro no design das 

funcionalidades do website é one and done. Encontrar rapidamente o que precisa, cumprir 

as tarefas e sair. Quem não cumprir estas regras perde visitantes” (Rita, 2001:22). 

A Académica possui um website, que se encontra disponível em www.academica-

oaf.pt, e é atualizado com uma média de cinco notícias diárias e tem mais de meio milhão 

de visitantes/ano. A principal missão da Académica é a de interagir com os adeptos que se 

encontram espalhados por todo o Mundo, com o objetivo de apresentar novos e inovadores 

conteúdos (AAC-OAF, 2010). 

Assim, para esta tarefa pretendia-se atualizar os conteúdos dos resultados e respetivas 

classificações das equipas da Briosa (Profissional, Juniores, Juvenis e Iniciados) no website 

da Académica. Estas informações foram retiradas do website da Federação Portuguesa de 

Futebol (FPF).  

 

2.8. Folheto do Kit Briosa/Lacatoni de roupa para crianças 

Esta atividade tinha como objetivo criar um folheto, para crianças, para se venderem 

as roupas desportivas da AAC-OAF representadas pela marca Lacatoni. Foram definidos 

quatro kits de roupa (kit Briosa, inverno, treino e saída). O folheto seria disponibilizado no 

formato digital e impresso. Neste sentido, de maneira a tornar as peças mais realistas foi 

realizada uma sessão fotográfica, com as diferentes peças de roupa que iriam compor o Kit, 

com um jogador da formação da Briosa. 

Para a realização deste folheto o tamanho utilizado foi o A4 com 10 páginas (uma 

página para a capa, uma para o kit Briosa, outra para o kit inverno, outra relacionada com o 
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kit de treino, outra sobre o kit saída, quatro páginas para peças individuais e a última página 

seria a final), em todas as páginas é possível verificar o preço de cada um dos produtos.  

Em relação aos grids utilizados para a construção deste folheto, podemos verificar na 

Figura 33 que foram usados três tipos diferentes. O grid 4x4 utilizado para a capa e última 

página do folheto, onde na primeira coluna e últimas duas linhas eram colocadas 

informações sobre a existência de diferentes kits e nas colunas restantes seria colocada uma 

fotografia com a roupa, no topo seria escrito o nome do folheto. Para as páginas dos 

diferentes kits seria utilizado um grid 3x3, onde no topo seria colocado o nome do kit, duas 

colunas seriam preenchidas por uma fotografia que representasse a roupa do respetivo kit e 

as informações sobre as peças que constituíam cada kit iriam ocupar 1/9 do espaço da 

página. Em relação às páginas referentes às peças individuais foi utilizado um grid de 10x2, 

onde na primeira linha foi colocado o nome da página, nas páginas onde só se encontrava 

uma fotografia, a mesma preenchia uma coluna e as informações sobre preços seriam 

colocadas na outra coluna ocupando uma ou duas linhas, dependendo da quantidade da 

informação, nas páginas onde se visualizavam mais que uma fotografia eram utilizadas as 

duas colunas, dependendo da imagem estas podiam ocupar um coluna inteira ou serem 

divididas na mesma coluna, ocupando quatro linhas, cada imagem.  

 

 

Figura 33: Grids utilizados na construção do folheto do Kit Briosa Lacatoni 

Fonte: Elaboração própria 
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Em relação ao layout do folheto, para a capa e para a última página foi utilizada uma 

fotografia, como fundo, onde se destaca-se o símbolo da Académica. Para as páginas 

referentes ao Kit Briosa, Kit de Inverno e peças individuais foi utilizada, como fundo, uma 

fotografia dos adeptos com a bandeira da Briosa e por fim, para as páginas do Kit de treino 

e do Kit de saída foi utilizada uma fotografia do treino das escolinhas da Briosa. Em todas 

as páginas pretendia-se dar destaque às peças de roupa, nesse sentido foi desenhado um 

retângulo branco com opacidade de 50% para ser colocado atrás de cada fotografia, de 

maneira a que atenção do leitor fosse direcionada para a roupa, em cada página foi, 

também, escrito o nome de cada peça de roupa bem como o respetivo preço, em relação aos 

kits foi colocado o preço total do mesmo e o nome das peças que o constituíam. No Anexo 

14 podemos observar o resultado final do folheto do Kit de material Lacatoni/Briosa. E na 

Figura 34 podemos ver o mesmo publicado nas redes sociais da Académica. 

 

 

Figura 34: Folheto do Kit Lacatoni/Briosa publicado nas redes sociais da AAC-OAF 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Inicialmente, para a criação deste folheto estava previsto que o mesmo fosse 

divulgado de forma digital (seria enviado através do e-mail) e seria impresso para ser 

colocado na Academia Ledman. Contudo, foi também publicado nas diferentes redes 

sociais da Briosa. De referir, ainda, que para a realização deste folheto foram utilizadas 

ferramentas de edição editorial.  
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2.9. Animação do símbolo da AAC-OAF para separador dos vídeos 

Para esta atividade pretendia-se alterar a animação do símbolo da Académica que é 

colocada no início de cada vídeo publicado pela AAC-AOF (etapa um – definir). A 

animação até então utilizada pela Académica era demonstrada pelo aparecimento do 

símbolo, começando num tamanho pequeno e acabando de forma maior, preenchendo, de 

forma vertical, quase a totalidade da tela de apresentação. Podemos observar esta animação 

no link https://www.youtube.com/watch?v=Lb2p_j3UPy4&t=12s. 

Seguidamente, foi elaborada uma pesquisa sobre animações utilizadas por outros 

clubes. Consideraram-se as animações do Rio Ave Futebol Clube, do Clube Desportivo de 

Tondela, do Futebol Clube do Porto, do Sporting Clube de Portugal, da Association 

Sportive de Monaco Football Club e do Manchester City Football Club (etapa dois – 

pesquisar). Posteriormente, foi produzido um conjunto de ideias, utilizando ferramentas de 

criação de animações, de maneira a ser produzida a animação final (etapa três – produzir 

ideias). Na Figura 35 apresentam-se quatro propostas, lendo a Figura da esquerda para a 

direita e de cima para baixo, verificamos que na primeira versão, os elementos que 

compõem o símbolo da Académica vão aparecendo gradualmente, de maneira a que no fim, 

apareça, de forma completa, a identidade gráfica da AAC. Na imagem da direita, na 

primeira linha, observamos outra versão, desta vez, é desenhada uma linha a delimitar o 

símbolo, seguidamente aparece um efeito de estilhaçar a imagem em pedaços e por fim, 

aparece o emblema da Académica de forma completa. Na segunda linha, visualizamos 

outra versão, onde aqui, os contornos dos vários elementos que compõem o símbolo vão 

aparecendo de forma gradual. Dando, depois origem à identidade visual da Académica. Por 

fim, na quarta versão os elementos do símbolo aparecem dispersos no plano e a três 

dimensões, no fim da animação os mesmos vão-se juntar e dar origem ao emblema da 

AAC. 
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Figura 35: Exemplos de animações do símbolo da AAC 

Fonte: Elaboração própria 

 

Seguidamente foram apresentadas estas propostas e foi colocado efeito sonoro na 

animação, de maneira a que se percebesse qual seria a que tinha um maior impacto (etapa 

quatro – testar protótipos). Desta forma, foi escolhida a quarta versão das animações 

apresentadas (etapa cinco – selecionar). A partir de então, a AAA-OAF passou a colocar no 

início de cada vídeo que publicava nas redes sociais, a animação escolhida. No seguinte 

link podemos ver a animação https://www.youtube.com/watch?v=ONHjFo3gnWc&t=18s. 

 

2.10. Vídeo do golo para as redes sociais 

Inicialmente, o objetivo principal desta atividade estava relacionado com o facto de a 

Académica querer colocar no Facebook um Graphics Interchange Format (GIF) animado 

para ser publicado quando a Briosa marcasse algum golo (etapa um – definir). Foi realizada 

uma pesquisa, em vários clubes de futebol que tivessem publicado conteúdos com o mesmo 

objetivo desta atividade, pesquisámos imagens estáticas, GIFS animados e vídeos (etapa 

dois – pesquisar) e seguidamente começaram a surgir ideias. Inicialmente, foram criados 
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conteúdos multimédia para serem colocados como fundo num GIF já construído pela 

Académica (Figura 36).  

 

 

Figura 36: Conteúdo multimédia do golo produzido pela AAC-OAF 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

No anexo 15 podemos observar alguns dos conteúdos criados que poderiam ser 

utilizados como fundo do GIF, pretendia-se, ainda, que aparecesse a imagem do jogador 

que marcasse o golo, a criação destes conteúdo foi realizada utilizando ferramentas de 

edição de imagens. Após a apresentação dos mesmos verificou-se que não iam representar 

aquilo que se pretendia, então foi realizado um vídeo (que viria a substituir o GIF já 

produzido) usando ferramentas de edição e produção de vídeos, onde através de efeitos 

aparecia a palavra “golo” e seguidamente surgiam repetidas vezes, e dispostas em 

diferentes sítios, a palavra Briosa. Posteriormente, tínhamos de verificar se este vídeo, 

quando publicado no Facebook, aparecia repetidamente e de forma automática (etapa 

quatro – testar protótipos). Chegámos, assim, à conclusão que este seria o produto 

escolhido para ser colocado no Facebook (etapa cinco – seleção). Desta forma, sempre que 

a equipa principal da Briosa marcasse algum golo o vídeo era publicado no Facebook 

(etapa seis – implementar). No link seguinte podemos observar o vídeo referido 

https://www.facebook.com/academica.oficial/videos/2185243091501189/ publicado no 

Facebook. 
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2.11. Publicidades para o 2º Congresso da Académica 

A 1 de abril de 1995 foi realizado o primeiro Congresso da Briosa que teve como 

foco o processo de reflexão estratégica sobre a Académica enquanto Organismo Autónomo 

de Futebol. Contudo, apenas 22 anos depois foi organizado o segundo Congresso da 

Académica, realizado no âmbito das comemorações do vigésimo trigésimo aniversário da 

AAC e teve como objetivo promover o debate sobre o futuro da Briosa, tendo como base 

dois temas fundamentais: a formação e a sustentabilidade desportiva e financeira do clube. 

Serão ainda entregues medalhas de ouro e prata aos sócios que estão filiados há mais de 50 

e 25 anos, respetivamente, com o clube (AAC-OAF, 2010). Assim, foram criadas, em 

diferentes formatos, formas da divulgação deste Congresso.  

 

2.11.1. Cartaz 

A primeira tarefa a ser realizada seria o cartaz do congresso no formato A4 (etapa um 

– definir). Depois de realizada uma pesquisa sobre eventos do género (etapa dois – 

pesquisa), foram pedidas algumas especificidades para a construção deste cartaz, neste 

sentido foi produzido, utilizando ferramentas de edição de imagens, o layout da Figura 37 

(etapa três – produzir ideias). As formas criadas foram construídas em tons de cinzento, 

uma vez que estas cores não criam discrepância em relação às cores representadas pela 

Académica (preto e branco). No retângulo maior seria colocada uma imagem alusiva ao 

Congresso.  

 

Figura 37: Layout cartaz do Congresso 

Fonte: Elaboração própria 
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Assim, foram escolhidas algumas fotografias que por sua vez seriam aplicadas ao 

cartaz (Figura 38), para depois se escolher a que se adequava melhor (etapa quatro – testar 

protótipos). A escolhida representa a primeira equipa de futebol da Briosa e é a primeira 

fotografia da Figura 38, da esquerda para a direita.  

 

 

Figura 38: Propostas para o cartaz do Congresso 

Fonte: Elaboração própria 

 

Foi, então, escolhido o cartaz final do Congresso (etapa cinco – selecionar). No 

Anexo 16 podemos observar o cartaz final já com as informações essenciais (o primeiro 

símbolo da Académica e o atual, o logótipo dos 130 anos da AAC, a data e local do 

congresso, o website onde é possível consultar outras informações e o símbolo da Câmara 

Municipal de Coimbra, principal patrocinador deste Congresso). Mais tarde, este cartaz foi 

divulgado no Facebook da AAC-OAF (Figura 39). 
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Figura 39: Cartaz do congresso divulgado no Facebook da AAC-OAF 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Para além de ter sido publicado nas redes sociais este cartaz foi, também, impresso 

(etapa seis – implementar), uma vez que se pretendia divulgar esta iniciativa ao maior 

número de pessoas possível.  

 

2.11.2. Backdrop e Mupi 

Depois de criado e aprovado o cartaz do Congresso, foram produzidas outras formas 

de divulgação do mesmo. Neste sentido foram criados um backdrop e um mupi. Iriam ter 

exatamente os mesmo conteúdos multimédia que o cartaz mas com tamanhos diferentes, 

sendo necessário adaptar os mesmo a cada tamanho. Na Figura 40 (imagem da esquerda) 

podemos ver o resultado final do backdrop, sendo que o tamanho deste seria de 2,1m×1,3m 

e o mupi iria ter as seguintes dimensões: 2,36m×3,47m.  
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Figura 40: Backdrop e Mupi do 2º Congresso da Académica 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação ao mupi sendo este na vertical é semelhante ao cartaz do Congresso e por 

isso, não se considerou necessário mostrar o mesmo, será antes mostrado na Figura 40 

(imagem da direita) o mupi divulgado nas ruas da cidade de Coimbra. De referir que para a 

realização desta atividade foram utilizadas ferramentas de desenho vetorial. 

 

2.11.3. Pastas 

Em relação a esta atividade, pretendia-se criar pastas para serem entregues aos 

participantes do Congresso. A embalagem da pasta já estava criada sendo necessário 

elaborar um layout para a mesma. Na parte da frente seria colocada a mesma estrutura 

utilizada no cartaz, exatamente com as mesmas informações e na parte detrás da pasta 

seriam prolongadas as formas desenhadas no cartaz, de modo a que se refletisse a união e 

consonância entre as partes dianteira e traseira, como podemos observar na Figura 41. Esta 

tarefa foi desenvolvida utilizando ferramentas de edição editorial, uma vez que o layout de 

embalagem já estava construído com base nestas ferramentas.  
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Figura 41: Pasta do Congresso 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ainda na Figura 41 (imagem da direita) é possível observar os participantes, com a 

pasta, no dia do Congresso. 

 

2.11.4. Save the date 

Através desta atividade pretendia-se chamar a atenção dos sócios e adeptos da Briosa 

da data do Congresso, sem divulgar o que iria acontecer nesse exato dia (etapa um – 

definir). Neste sentido, foram realizadas algumas pesquisas, sobre eventos que, também, 

utilizaram o save the date como forma de divulgação (etapa dois – pesquisa). Foram, então 

criadas diferentes propostas (Figura 42), onde foi considerado o cartaz do Congresso, foi 

dado destaque à data e traduziu-se save the date para português dando origem à frase 

“marque na agenda” (etapa três – produzir ideias). Foram utilizadas ferramentas de desenho 

vetorial para a produção destes conteúdos.  
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Figura 42: Propostas para o save the date 

Fonte: Elaboração própria 

 

Posteriormente foram analisadas as várias propostas (etapa quatro – testar protótipos) 

e foi selecionada a quinta proposta, contando da esquerda para a direita e de cima para 

baixo, (etapa cinco – selecionar). Na Figura 43 podemos observar o produto final publicado 

nas redes sociais da AAC-OAF (fase seis – implementar). 

  

 

Figura 43: Save the date publicado nas redes sociais 

Fonte: Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol 

 

Conforme verificamos na Figura 43 o conteúdo produzido para esta atividade teve 

como referência o cartaz deste evento. De referir que, o save the date foi publicado, nas 

redes sociais, antes da publicação do cartaz do Congresso.  
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2.12. Telas publicitárias para a Academia Ledman 

Para a realização desta tarefa pretendia-se construir telas de publicidade, que 

contivessem a marca e os contactos dos parceiros da Académica, para serem colocadas à 

volta de um dos campos da Academia Ledman. Foram criados mockups (Figura 44) para 

serem mostrados aos parceiros para os mesmos perceberem qual era a disposição das telas 

de publicidade. De referir que para a construção destes templates foram utilizadas 

ferramentas de edição de imagens. 

 

 

Figura 44: Mockups telas de publicidade Academia Ledman 

Fonte: Elaboração própria 

 

Posteriormente, foram criadas algumas telas publicitárias, em diferentes formatos 

(4,8m×2,3m; 5,65m×2,3m; 3,5m×2,3m). Foram realizados alguns cálculos, para que os 

diferentes parceiros tivessem o mesmo espaço publicitário. No anexo 17 podemos observar 

o resultado final, sendo que, ainda há espaços por preencher nas telas, uma vez que o 

estágio curricular terminou antes de serem definidos todos os parceiros. Esta atividade foi 

realizada com base em ferramentas de desenho vetorial. 
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2.13. Edição editorial da Revista da Académica 

O principal objetivo desta atividade prendia-se com o facto de a Académica querer 

criar uma revista digital. Neste sentido, foi elaborado o layout da mesma.  

Uma vez que o estágio curricular acabou antes de ser desenvolvido o produto final e 

sem estarem disponíveis os conteúdos textuais que iriam compor a revista, apenas foram 

criados possíveis layouts a serem utilizados.  

Foram utilizadas ferramentas de edição editorial e o formato escolhido foi o A4 para 

a web. No anexo 18 podemos observar a proposta criada para a revista. Para a capa, foi 

colocada uma imagem onde fosse possível ver jogadores das primeiras equipas da Briosa e 

os de atualmente, esta imagem foi editada usando ferramentas de edição e composição de 

imagens. No topo superior direito foram colocadas informações como o símbolo da AAC e 

o número da revista. Ao centro da página foi colocado o nome “Académica” a cor dourada.  

Outro layout criado (Figura 45) foi referente ao editorial da revista, espaço dedicado 

ao presidente do clube, num fundo branco apenas foi colocada uma fotografia do presidente 

e um espaço dedicado ao texto que poderia ser escrito pelo mesmo.  

 

 

Figura 45: Layout editorial Revista Académica 

Fonte: Elaboração própria 
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Em relação aos layouts criados para o conteúdo dos vários temas da revista, foram 

construídos dois layouts em forma de “I”, onde o texto poderia ser dividido em duas ou três 

colunas, dependendo da página e era colocada uma imagem que preenchesse a totalidade da 

largura das colunas dessa página.  

Por fim, foi desenhado o layout para o verso da página da capa. Num fundo preto e na 

parte inferior da página apenas foram colocados o símbolo da AAC, ao centro, e os 

contactos do Estádio Cidade de Coimbra e da Academia Ledman, do lado esquerdo e 

direito, respetivamente, do símbolo.  

Para a criação desta tarefa foram ainda, consideradas, as revistas produzidas pela Liga 

Portugal, pela Federação Portuguesa de Futebol e pela the Union of European Football 

Associations (UEFA). Todas as revistas produzem conteúdos sobre futebol.  
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REFLEXÃO FINAL 

 

Com a chegada ao fim de uma das etapas mais importantes do contexto académico, o 

término da licenciatura, é fundamental realizar um balanço sobre todo este processo. 

O background que o plano de estudos da Licenciatura em Comunicação Multimédia 

nos proporciona em consonância com a aprendizagem autodidata são fundamentais para 

aprendermos e demonstrarmos os nossos conhecimentos num contexto real de trabalho, 

como aliás aconteceu no estágio curricular. A obrigatoriedade da unidade curricular do 

estágio enriquece e, muito, o plano de estudos de qualquer licenciatura. Nem todas as 

licenciaturas permitem criar estas oportunidades aos seus estudantes e neste sentido, o IPG, 

em específico a ESECD, primam por isso. 

Em relação ao estágio curricular na AAC-OAF, podemos explicar todas as etapas que 

levaram à escolha de um clube de futebol, como sendo o local de estágio. 

Era importante escolher um local de estágio que me permitisse evoluir, aprender, 

errar, demonstrar os conhecimentos e que o ambiente de trabalho fosse favorável. Assim, 

começou-se a realizar uma pesquisa sobre possíveis empresas. Escolhi a cidade de 

Coimbra, uma cidade já conhecida e onde sempre foi notória a ligação entre a Universidade 

e a equipa da Briosa. A escolha da Académica partiu do gosto pelo mundo do futebol, pelo 

conhecimento das expressões utilizadas no futebol e pelo carinho que toda a gente nutre 

pela Briosa. Neste sentido, ter a possibilidade de poder trabalhar e produzir conteúdos da 

área dos Audiovisuais e Produção dos Media relacionados com o futebol, tornou-se numa 

experiência altamente enriquecedora, uma vez que durante a licenciatura somos 

direcionados para um mundo do trabalho onde se produzem conteúdos para agências de 

publicidade, empresas de design ou outras que produzissem trabalhos para os seus clientes. 

No caso da Académica foi possível produzir os mesmos para a Briosa e vê-los a serem 

publicados nas diversas redes sociais do clube.  

Ao longo dos três meses de estágio foram superados medos, receios, erros e foram 

proporcionadas aprendizagens, conhecimentos e enriquecimentos pessoais e profissionais. 

Medos e receios, no sentido de nos primeiros dias, nunca se saber ao certo o que vamos 

produzir, se o que produzimos tem algum valor para a organização, ou se estamos a 
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atrapalhar o trabalho dos profissionais da área. Mas, depois de conhecermos o método de 

trabalho e de nos adaptarmos à organização e ao contexto do trabalho essas dúvidas vão-se 

dissipando. E vamos aprendendo, e é neste sentido que o estágio se torna fundamental. Isto 

porque, para além de ter utilizado ferramentas lecionadas nas unidades curriculares da 

licenciatura (edição e composição de imagens, edição editorial, edição e produção de 

vídeos e desenho vetorial), foram utilizadas e aprendidas outras ferramentas para a criação 

de animações. 

Para além disso, foi-me permitido desenvolver um plano de estágio rico e 

diversificado em tarefas e áreas, daí ter tido a possibilidade de trabalhar em diversos 

softwares. Em relação ao feedback que tive sobre as atividades realizadas ao longo dos três 

meses de estágio, foi profundamente positivo. Daí terem publicado nas redes sociais do 

clube, as atividades produzidas e terem utilizado outras, noutros contextos, como os postais 

das sessões de autógrafos dos jogadores da equipa principal de futebol.  

O balanço que faço do estágio é, sem dúvida, positivo, para além do estágio ter 

superado as minhas expectativas (em relação ao clube, atividades e organização interna), 

aprendi e senti que evoluí em termos pessoais e na produção de conteúdos multimédia, mas 

também considero que contribuí para uma dinâmica produtiva e positiva no departamento 

de Comunicação e Marketing da AAC-OAF.  

E assim termino, como adepta da Briosa, com a expectativa que a Académica consiga 

regressar, se possível nesta época de 2017/2018, à primeira divisão de futebol.  
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Introdução 

 

A história do futebol da Briosa não pode ser entendida se separada da história da 

Associação Académica. Por isso, os estudantes e a Académica terão sempre uma relação 

muito próxima.  

O percurso académico do aluno é fundamental para o seu futuro e a Briosa quer 

reconhecer o mérito e valorizar todo o esforço e dedicação dos alunos no seu percurso 

escolar.  

Os “Prémios Briosa – Valorizamos o Brio do teu percurso escolar” visam 

distinguir e premiar os alunos que melhor se destacaram no âmbito escolar. 

Para regular a atribuição deste prémio é aprovado o presente “Regulamento para a 

atribuição dos Prémios Briosa – Valorizamos o Brio do teu percurso escolar”, destinado aos 

alunos do 2º e 3º Ciclos e ensino secundário das escolas da cidade de Coimbra.  

 

 

Artigo 1.º 

(Objetivo) 

 

1. Os Prémios Briosa – Valorizamos o Brio do teu percurso escolar, têm como 

objetivo valorizar o mérito do percurso escolar dos alunos do 2º e 3º Ciclos e do 

Ensino Secundário da cidade de Coimbra.  

 

 

Artigo 2.º 

(Características do Prémio) 

 

1. O Prémio será atribuído ao melhor aluno de cada escola e de cada ano: 

i. do 2º Ciclo do ensino básico; 

ii. do 3º Ciclo do ensino básico; 

iii. do ensino secundário. 



 

 
 

2. Aos alunos premiados ser-lhes-ão atribuídos: 

i. um certificado; 

ii. um livro inserido no Plano Nacional de Leitura; 

iii. uma camisola autografada pelo plantel principal da Académica ou 1 bilhete 

para assistirem com a família a um jogo da Académica, com a possibilidade 

de visitarem o balneário ou assistirem a um treino da equipa principal.  

3. O Prémio diz respeito ao ano letivo de 2016/2017. 

4. O Prémio será atribuído no dia 3 de novembro de 2017, ano em que a Associação 

Académica de Coimbra completa 130 anos de existência. Se o prémio for o bilhete 

duplo será para assistirem ao jogo contra o Nacional, no Calhabé, no fim-de-semana 

de 4 ou 5 de novembro.  

 

 

Artigo 3.º 

(Escolas Admitidas) 

 

1. Serão premiados os alunos das seguintes instituições: 

i. Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Eugénio de Castro; 

ii. Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Inês de Castro; 

iii. Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Maria Alice Gouveia; 

iv. Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Martim de Freitas; 

v. Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Poeta Silva Gaio; 

vi. Escola Secundária de Avelar Brotero; 

vii. Escola Secundária de D. Dinis; 

viii. Escola Secundária de D. Duarte; 

ix. Escola Secundária Infanta D. Maria; 

x. Escola Secundária Jaime Cortesão; 

xi. Escola Secundária José Falcão; 

xii. Escola Secundária Quinta das Flores; 

 



 

 
 

Artigo 4.º 

(Comunicação entre a Académica e as escolas) 

 

1. A Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol solicita a 

cada escola os contactos e a média do melhor aluno de cada ano: 

i. do 2º Ciclo do ensino básico; 

ii. do 3º Ciclo do ensino básico; 

iii. do ensino secundário. 

 

 

Artigo 5.º 

(Seleção dos Vencedores) 

 

1. Os prémios são atribuídos aos alunos que obtiverem melhor média em cada escola e 

em cada ano: 

i. do 2º Ciclo do ensino básico; 

ii. do 3º Ciclo do ensino básico; 

iii. do ensino secundário. 

2. Caso se verifique um empate na classificação da média mais elevada entre vários 

alunos, serão premiados todos os alunos em causa.  

 

 

Artigo 6.º 

(Disposições finais) 

 

1. Os casos omissos serão resolvidos pela Associação Académica de Coimbra – 

Organismo Autónomo de Futebol. 

2. Quaisquer pedidos de esclarecimentos sobre o Prémio e respetivo Regulamento 

deverão ser dirigidos ao Departamento de Comunicação da Académica 

(comunicacao@academica-oaf.pt). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


