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RESUMO
O estágio profissionalizante foi realizado no Sport Lisboa e Benfica, cuja organização encontra-se sediada na Avenida Eusébio da Silva Ferreira, em Lisboa. Fui integrado na equipa do Departamento de Comunicação, mais concretamente no jornal “O
Benfica”, com o objetivo de aplicar, em contexto profissional, as competências adquiridas durante o Curso de Especialização Tecnológica em Repórter de Imagem, contribuindo assim para o bom funcionamento da entidade em questão e para a melhoria das
minhas competências.
O trabalho realizado baseou-se no empenho e no trabalho de equipa, uma vez
que, pessoalmente, é assim que considero a minha prestação dentro da entidade e é assim que vejo a realidade da mesma. Desde o primeiro dia, senti empatia e entreajuda,
um sentimento que se mostrou ser recíproco ao longo do meu percurso enquanto estagiário.
Integrei a equipa, colaborando em todas as atividades que me foram propostas e
apoiando os colegas de trabalho sempre que solicitado. As funções desempenhadas,
passaram pela colaboração, criação e edição de conteúdos jornalísticos, nomeadamente
de notícias, entrevistas e reportagens, colaborando paralelamente com outros órgãos
jornalísticos, nomeadamente a BTV e o site do Sport Lisboa e Benfica.
Todas as atividades foram desenvolvidas com o máximo empenho e rigor, procurando aplicar os meus conhecimentos e, acima de tudo, aprender com a experiência
daqueles que me acompanharam.

Palavras chave: Estágio profissionalizante; Jornalismo; Televisão; Web.
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS
Breve – informação curta e ligeira.1
Feedback – reação a algo.2
Ligue 1 – liga principal do futebol de França.3
Offset - é um processo planográfico cuja essência consiste em repulsão entre água e
gordura (tinta gordurosa). O nome off-set - "fora do lugar" - vem do fato da impressão
ser indireta, ou seja, a tinta passa antes por um cilindro intermediário (blanqueta).4
Premier League – liga profissional de futebol de Inglaterra, a principal competição de
futebol do país.5
Redação – processo de redigir/escrever um texto. É atualmente considerada um campo
profissional e artístico na literatura, na produção de roteiros, na elaboração
de relatórios e documentos, na publicidade e no jornalismo — entre diversas outras
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Serie A – maior competição de futebol de Itália. Divisão principal da competição de
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Site – conjunto de páginas web, isto é, hipertextos acessíveis geralmente pelo protocolo
HTTP na internet. 8
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social não se encontra atribuído a um nome específico, mas sim dividido em ações que
podem ser transacionadas livremente, sem necessidade de escritura pública ou outro ato
notarial. Por ser uma sociedade de capital, prevê a obtenção de lucros a serem distribuídos pelos acionistas. 9
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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
No âmbito da unidade de formação “estágio”, foi elaborado o presente relatório
para a conclusão do Curso de Especialização Tecnológica em Repórter de Imagem.
Deste modo, o relatório serve para descrever a minha experiência enquanto estagiário
no Sport Lisboa e Benfica, doravante designado por SLB, no Departamento de Comunicação, mais concretamente no jornal “O Benfica”, com a descrição da instituição e do
departamento, narração das atividades e dos projetos desenvolvidos ao longo do percurso no Clube.
As atividades desenvolveram-se paralelamente na Benfica TV, atualmente nomeada BTV, e no site oficial do SLB. Esta nova etapa foi encarada como um desafio,
com empenho e rigor, entrando no ramo do jornalismo, como eu sempre desejei, seguindo os princípios éticos e os códigos rigorosos do jornalismo. Desde o início que as
minhas funções ficaram definidas pelo meu supervisor de estágio, Dr. Rui Manuel
Mendes, acumulando as funções de Editor e Chefe de Redação, passando pela colaboração, criação e edição de notícias, entrevistas e reportagens, tal como está referido no
plano de estágio (vide Anexo I). O meu contributo passou, essencialmente, pela área do
desporto do SLB, pese embora estivesse também interligado a outros assuntos do Clube,
ficando ainda encarregue de editar notícias sobre as principais ligas de futebol transmitidas pela BTV: Premier League, Ligue 1 e Serie A.
O presente documento encontra-se dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo é incorporado pela organização, onde consta a identificação da instituição, a história, a sua estrutura organizacional, a identidade visual, a política comunicacional e a
análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Os pontos de referência
principais são o Clube, a BTV, o jornal semanário “O Benfica” e o site do Clube, na
medida em que, ao longo do meu percurso na instituição, estive, direta ou indiretamente, ligado aos três órgãos de comunicação.
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No segundo capítulo, faço referência ao estágio, abordando o plano que inclui os
objetivos, as estratégias e os cronogramas e uma descrição das atividades e tarefas desenvolvidas ao longo das 400 horas na instituição.
Relativamente às metodologias de trabalho, foram utilizadas pesquisas documentais e bibliográficas, quer da instituição em questão, quer de documentação fornecida pelos docentes da ESECD-IPG, nomeadamente pelo docente orientador, Professor
Doutor Carlos Canelas e pelos docentes Professor Doutor Victor Amaral e Mestre Fátima Gonçalves.
Por último, apresento uma reflexão crítica, fazendo um balanço final do estágio
do curso, abordando aspetos positivos e negativos, quer do estágio, quer do Curso de
Especialização Tecnológica de Repórter de Imagem.

2

CAPÍTULO I
A ORGANIZAÇÃO
3

CAPÍTULO I – A ORGANIZAÇÃO

1.1.

Fundação do Sport Lisboa e Benfica
A ideia para a criação do SLB surgiu em 1903, quando, a 13 de dezembro, se

juntou um grupo de amigos, o grupo dos Catataus, para disputar uma partida frente a
uma outra equipa, o grupo Pinto Basto. O grupo dos Catataus saiu vitorioso e para
comemorar essa vitória, por 1-0, decidiu reunir-se no Café do Gonçalves, da qual saiu a
criação de uma nova equipa, aquela que hoje bem conhecemos como SLB. A união do
grupo das Catataus e da Associação do Bem fez com que este novo clube fosse criado,
surgindo também ideias para as cores e para o emblema.10
No dia 28 de fevereiro de 1904 ocorreu uma reunião nas traseiras da Farmácia
Franco, em Belém (atualmente Centro Cultural de Belém). Oficialmente, foi nessa data
que nasceu o SLB. Nesse mesmo dia, antecedendo a reunião, realizou-se, ainda, em
Belém, um treino matinal, entre as 11h00 e as 12h30, do qual participaram dez
elementos: António Rosa Rodrigues, Cândido Rosa Rodrigues, José Rosa Rodrigues,
Daniel Brito, Eduardo Corga, Henrique Teixeira, Carlos França, Abílio Meireles,
Amadeu Rocha e Manuel Goulard.11
A reunião, posteriormente ocorrida, contou ainda com mais treze elementos:
António Severino; Francisco Calisto; Francisco dos Reis Gonçalves; João Gomes; João
Goulão; Joaquim Almeida; Joaquim Ribeiro; Jorge Augusto Sousa; Jorge da Costa
Afra; José Linhares; Manuel França; Raul Empis; Virgílio Cunha e Cosme Damião. Os
24 elementos participantes na reunião são então considerados os fundadores do SLB,
que, em 1908, ainda era apenas conhecido como Sport Lisboa.12

10
11
12

Adaptado de http://www.slbenfica.pt/pt-pt/slb/historia/fundacao.aspx, consultado a 30 de junho de 2015.
Adaptado de http://www.slbenfica.pt/pt-pt/slb/historia/fundacao.aspx, consultado a 30 de junho de 2015.
Adaptado de http://www.slbenfica.pt/pt-pt/slb/historia/fundacao.aspx, consultado a 30 de junho de 2015.
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Cosme Damião (figura 1), um ilustre ícone deste Clube, foi um dos principais
ideólogos e criadores do SLB. Para além disso, foi ainda jogador, treinador, capitão e
hornalista do Clube, sendo que a primeira equipa do SLB data de 1905 (figura 2). O
SLB começou, a partir daí, a atrair inúmeros adeptos a este Clube, sendo hoje em dia
reconhecido internacionalmente como um dos maiores clubes do mundo.13

Figura 1 - Cosme Damião
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cosme_Dami%C3%A3o

Figura 2 - 1.ª equipa do SLB. Plantel de 1905
Fonte: https://benficapower.wordpress.com/historia/

13

Adaptado de http://www.slbenfica.pt/pt-pt/slb/historia/fundacao.aspx, consultado a 30 de junho de 2015.
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1.2.

Emblemas
O emblema do SLB sofreu alterações ao longo dos anos, entre 1904 e 2011

(figura 3). O atual emblema teve origem em 1908, poucos anos depois da formação do
Clube, com a fusão do Grupo Sport Lisboa com o Grupo Sport Benfica, sofrendo ainda
alterações, nomeadamente em 1930 e 1999.14
Desde 2008, designadamente no futebol, o Clube tem vindo a adotar emblemas
das suas conquistas com a inclusão de estrelas no topo do emblema atual.15

Figura 3 - Evolução dos emblemas encarnados
Fonte: https://benficapower.wordpress.com/historia/

14
15

Adaptado de http://www.slbenfica.pt/pt-pt/slb/historia/simbolos.aspx, consultado a 30 de junho de 2015.
Adaptado de https://benficapower.wordpress.com/historia/, consultado a 30 de junho de 2015.
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1.3.

A antiga catedral
A antiga catedral benfiquista (figura 4), o estádio do SLB, foi inaugurada no dia

1 de dezembro de 1954, conhecida como o Estádio da Luz. O antigo Estádio da Luz
tinha capacidade para 120 000 pessoas.16

Figura 4 - Antigo Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Estádio da Luz
Fonte: https://benficapower.wordpress.com/historia/

A antiga catedral foi um símbolo benfiquista, uma vez que a sua construção,
numa primeira fase, foi paga com a ajuda de todos os sócios e adeptos que participaram
em iniciativas de angariação de fundos por Portugal e pelas antigas colónias portuguesas.17
Em 1944, o Clube teve conhecimento de que a Câmara Municipal de Lisboa
(proprietária do Campo Grande, onde jogava o Benfica) estava a estudar uma nova
localização para o recinto e, por isso mesmo, idealizaram a construção de um novo
estádio.18

16
17
18

Adaptado de https://benficapower.wordpress.com/historia/, consultado a 30 de junho de 2015.
Adaptado de https://benficapower.wordpress.com/historia/, consultado a 30 de junho de 2015.
Adaptado de https://benficapower.wordpress.com/historia/, consultado a 30 de junho de 2015.
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1.4.

A nova catedral
O novo Estádio da Luz, Estádio do SLB (figuras 5 e 6), é um estádio de futebol

do Clube encarnado. Situa-se em Lisboa e tem capacidade para 65 400 adeptos. A nova
catedral foi inaugurada a 25 de outubro de 2003, num jogo inaugural Benfica versus
Nacional de Montevideo, do Uruguai, ao que o Benfica venceu por 2-1, com dois golos
de Nuno Gomes, avançado português do clube da Luz. O estádio é conhecido como “A
Catedral”, devido à paróquia da Igreja de Nossa Senhora da Luz.19

Figura 5 - Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Estádio da Luz
Fonte: https://benficapower.wordpress.com/historia/

O antigo estádio da luz (um dos maiores do mundo, com capacidade para 120
000 pessoas) foi demolido e, por isso mesmo, foi construído um novo, no âmbito da
realização do Euro 2004, do qual foi palco de alguns jogos, incluindo a final.20

Figura 6 - Exterior do Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Estádio da Luz
Fonte: https://benficapower.wordpress.com/historia/

19
20

Adaptado de https://benficapower.wordpress.com/historia/, consultado a 30 de junho de 2015.
Adaptado de https://benficapower.wordpress.com/historia/, consultado a 30 de junho de 2015.
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1.5.

Presidentes do Sport Lisboa e Benfica

Ao longo da sua história, o SLB contou com 33 Presidentes (quadro 1) desde a sua
origem, sendo que os quatro primeiros foram a junção de dois Clubes da época: o Sport
Lisboa e o Sport e Benfica que assim criaram o SLB.
Nome

Data de início
de mandato

Data de fim
de mandato

José Rosa Rodrigues
Luís Carlos Leal
Dr. Januário Barreto
João José Pires
Alfredo da Silva
António Guimarães

28/02/1904
18/11/1906
18/12/1906
15/09/1907
02/02/1910
26/03/1911
09/07/1911
05/12/1912
31/03/1912
29/08/1915
15/07/1916
18/01/1945
07/10/1916
22/07/1917
25/08/1926
15/08/1930
04/11/1936
19/01/1946
20/08/1933
31/07/1938
01/08/1939
25/01/1947
29/01/1949
15/03/1952
30/03/1957
31/03/1962
26/03/1964
03/07/1967
08/05/1965
17/06/1966
26/05/1977

22/11/1906
15/09/1907
13/09/1908
02/02/1910
26/03/1911
09/07/1911
31/03/1912
29/08/1915
05/12/1912
15/07/1916
07/10/1916
19/01/1946
22/07/1917
25/08/1926
15/08/1930
20/08/1933
31/07/1938
25/01/1947
04/11/1936
01/08/1939
18/01/1945
29/01/1949
15/03/1952
30/03/1957
31/03/1962
26/03/1964
08/05/1965
12/04/1969
17/06/1966
03/07/1967
29/05/1981

12/04/1969

26/05/1977

29/05/1981
27/03/1987
24/04/1992
07/01/1994
31/10/1997
27/10/2000
31/10/2003

27/03/1987
24/04/1992
07/01/1994
31/10/1997
27/10/2000
31/10/2003
-

Alberto Lima
José Eduardo Sales
José Antunes Júnior
Félix Bermudes
Nuno Freire Themudo
Bento Mântua
Alfredo Ávila de Melo
Manuel Afonso
Vasco Rosa Ribeiro
Júlio Ribeiro da Costa
Augusto Júnior
João Tamagnini
Mário Madeira
Joaquim Bogalho
Maurício de Brito
António Fezas Vital
Adolfo Vieira de Brito
António Duarte
José Queimado
Duarte António Coutinho
Fernando Martins
João Maria Júnior
Jorge Artur de Brito
Manuel Damásio
João Vale e Azevedo
Manuel Vilarinho
Luís Filipe Vieira

Quadro 1 - Lista dos 33 presidentes do SLB
Fonte: http://www.slbenfica.pt/pt-pt/slb/historia/presidentes.aspx
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1.6.

Jornal “O Benfica”
O Jornal “O Benfica” é um semanário desportivo (figura 7), oficial do Clube

encarnado.
A principal função do jornal “O Benfica” é informar todos os sócios e
simpatizantes do Clube sobre tudo o que se passa no SLB, seja a nível desportivo, seja a
nível institucional e organizacional. O Clube da Luz é composto por diversas
modalidades e por diversos escalões: futebol, futsal, basquetebol, andebol, voleibol,
hóquei em patins, artes marciais, atletismo, bilhar, boxe olímpico, canoagem, ginástica,
golfe, judo, karting, kickboxing, lutas olímpicas, MMA, Muay Thai, pesca desportiva,
rugby, triatlo, ténis de mesa, vela e xadrez.21
Atualmente, o Semanário chega às bancas todas as sextas feiras, custando 0,85€
e com uma tiragem semanal de pouco mais de 5 200 exemplares, juntando as vendas
(cerca de 4 000) com os assinantes (cerca de 1 200). O jornal é distribuído por todo o
país e pode ser enviado para qualquer parte do mundo dependendo de assinatura anual.22
Ao longo do tempo, o Jornal sofreu alterações no que diz respeito ao seu
formato. Atualmente conta com 32 páginas que estão divididas por secções. As
primeiras páginas, as mais importantes, dão ênfase ao futebol, nomeadamente à equipa
principal, por vezes contendo alguns destaques à equipa B e à formação. Ainda dentro
desta publicação, são publicadas entrevistas e reportagens, sobre o presidente do Clube,
Luís Filipe Vieira, órgãos da equipa técnica ou a jogadores, essencialmente da equipa
principal. Podem surgir ainda algumas crónicas relativas ao Clube e às diversas
modalidades. Nas últimas páginas surgem os destaques para as restantes modalidades
do Clube, surgindo ainda a agenda semanal relativamente ao canal BTV.
Um pequeno destaque ainda para a liga inglesa, competição transmitida pelo
canal encarnado.23

21

Informação cedida pelo Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.

22

Informação cedida pelo Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.

23

Informação cedida pelo Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.
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Figura 7 - Exemplar do jornal "O Benfica", nº3713
Fonte: http://www.slbenfica.pt/pt-pt/media/jornalobenfica/edicoes.aspx

1.6.1. Síntese histórica
Em termos históricos, o jornal “O Benfica” não é o primeiro jornal oficial do
SLB. Em 1913, o Clube criou o primeiro jornal desportivo do país, “O Sport Lisboa”. O
jornal dos encarnados passou por dificuldades financeiras nos anos 30 do século XX,
não resistindo e consequentemente extinguindo-se. (anexo II) 24
Nos anos seguintes, os adeptos desejavam o regresso de uma publicação
informativa que divulgasse informação relastiva ao clube da Luz. A 5 de outubro de
1941, foi criado um novo jornal, o “Sport Lisboa e Benfica”. Surgiu uma edição
histórica depois da inauguração do Estádio do Campo Grande. No ano seguinte, em
1942, o Jornal passou a ser publicado semanalmente.25
Dez anos depois, em 1952, o Semanário modificou-se, nomeadamente em
termos de nome e passou a ser denominado “O Benfica”, tal como é conhecido nos dias
de hoje. Na altura era impresso a preto e branco e apenas era composto por quatro
páginas, vendido aos sábados.26

24

Adaptado da infografia do 70º aniversário do jornal “O Benfica”, publicada no jornal nº 3579 de 30 de novembro de 2012.

25

Adaptado da infografia do 70º aniversário do jornal “O Benfica”, publicada no jornal nº 3579 de 30 de novembro de 2012.

26

Adaptado da infografia do 70º aniversário do jornal “O Benfica”, publicada no jornal nº 3579 de 30 de novembro de 2012.
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Em 1954, o jornal dos encarnados duplicou as suas páginas, passando a conter
oito páginas por edição e passando a sair às quintas feiras, com algumas páginas a
cores.27
Na década de 1970, devido às conquistas do Clube, especialmente a nível
internacional, o Semanário foi ganhando destaque e prestígio, aumentando para 12 as
páginas publicadas e alterando a sua saída para as quartas feiras.28
Após o 25 de abril de 1974, chegada a democracia, o Jornal encontrou uma
maior liberdade, indo ao encontro dos interesses do Clube. Com isto, o número de
páginas publicadas subiu para as 16.29
A 16 de fevereiro de 1982, na edição n.º 2052, o Jornal passou a ser impresso em
offset, sendo que a sua identidade e qualidade visual melhorou. Cinco anos depois, a 3
de junho de 1987, na edição n.º 2328, o Semanário passou a ser editado com a primeira
página e centrais totalmente a cores.30
Na década de 1990, as páginas publicadas já eram 20 e alguns anos depois
voltou a subir para 24. Nesta altura, promovia-se mais o desporto, nomeadamente o
futebol, mas também das restantes modalidades, divulgando também o Clube.31
Na década seguinte, o Semanário foi transformado durante 16 edições numa
revista mensal de 32 páginas, sendo restabelecido como semanário a 21 de fevereiro de
2001, renascendo com nova imagem e diminuindo para 28 páginas, saindo novamente
às quartas feiras. Ao longo da história, a evolução gráfica do Jornal foi notória (figura
8), sendo um importante passo na transmissão de conteúdos e na forma como o jornal
era apresentado. 32

27

Adaptado da infografia do 70º aniversário do jornal “O Benfica”, publicada no jornal nº 3579 de 30 de novembro de 2012.

28

Adaptado da infografia do 70º aniversário do jornal “O Benfica”, publicada no jornal nº 3579 de 30 de novembro de 2012.

29

Adaptado da infografia do 70º aniversário do jornal “O Benfica”, publicada no jornal nº 3579 de 30 de novembro de 2012.

30

Adaptado da infografia do 70º aniversário do jornal “O Benfica”, publicada no jornal nº 3579 de 30 de novembro de 2012.

31

Adaptado da infografia do 70º aniversário do jornal “O Benfica”, publicada no jornal nº 3579 de 30 de novembro de 2012.

32

Adaptado da infografia do 70º aniversário do jornal “O Benfica”, publicada no jornal nº 3579 de 30 de novembro de 2012.
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Figura 8 - Evolução gráfica e visual do jornal "O Benfica"
Fonte: http://www.slbenfica.pt/pt-pt/media/jornalobenfica/edicoes.aspx

1.7.

Identidade visual
Numa organização, a identidade visual tem como função a identificação da

própria organização/entidade junto dos públicos, ou seja, permite que os públicos a
diferienciem e identifiquem, muitas das vezes relativamente à concorrência. A
identidade visual é um conjunto de elementos que representa visualmente um nome,
uma ideia, um produto, um serviço, uma organização ou instituição.
“As marcas apoiadas por uma comunicação eficaz são mais rentáveis, daí a sua
importância. Esta pode comandar tanto uma subida de preços como rapidamente reagir
às atividades da concorrência” (Clifton, R., 2010: 152).
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1.7.1. Nome
As marcas remontam ao século XIX e à medida que a sociedade de consumo vai
evoluindo, as marcas rejuvenescem e inovam. O nome é importante para a identificação
de uma marca, sendo que estas são associadas a crenças, mensagens e discursos de
persuasão à compra.
O nome e a marca são consideradas estruturas grandiosas e importantes em
termos de comunicação e construção da identidade, uma vez que transmitem facilidade
de conexão com o público. De realçar que o primeiro nome do jornal “O Benfica” foi
“Sport Lisboa”, já que foi o primeiro nome do clube encarnado.
“O nome constitui uma forma de identidade visual constante em tudo o que
esteja relacionado com a empresa.” (Beirão, 2008: 66)

1.7.2. Logótipo
Tão importante como o nome ou a marca, o logótipo desempenha também um
papel fundamental para uma identificação fácil e rápida. O logótipo está em contacto
direto com o consumidor e tem a função de fomentar um reconhecimento eficaz
relativamente à insitutição/empresa. Tem também o papel de memorização, de forma a
que a identificação não seja esquecida. O logótipo vai ganhando uma função cada vez
mais essencial, nomeadamente quando se fala em comunicação, impondo-se a
necessidade de análise e compreensão relativamente à relação entre o conceito da marca
e a estratégia de comunicação adotada. 33
A estratégia de comunicação é desenvolvida depois da análise aprofundada
sobre a marca, incluindo a sua cultura, conceito, história e target. Essa estratégia de
comunicação é uma excelente oportunidade para, em contacto direto ou indireto com os
consumidores, dar a conhecer a marca, criando cota de mercado.

33
34

34

Adaptado de https://marcating.wordpress.com/page/3/ de 12 de outubro de 2015
Adaptado de https://marcating.wordpress.com/page/3/ de 12 de outubro de 2015
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Quanto à identidade gráfica do jornal, esta sofreu alterações ao longo da sua
história, como demonstra a figura 9. O grafismo do Jornal foi alterado por nove vezes,
tornando-se naquilo que a figura 10 demonstra. Em 1942, o jornal tinha apenas uma
página, contendo o elemento que simbolizava o clube encarnado desde a sua fundação,
com o seu logótipo a ser “Sport Lisboa e Benfica”. A partir de 1952, o seu nome
alterou-se para “O Benfica”, passando a conter o emblema oficial do clube. Desde esse
ano que a marca passou a incluir o símbolo encarnado. Até ao momento, o logótipo
sofreu alterações, bem como o símbolo. Atualmente, a marca contém dois elementos: o
símbolo do Clube à esquerda e o nome do jornal à direita.

Figura 9 - Logótipo do jornal "O Benfica"
Fonte: http://www.slbenfica.pt/pt-pt/media/jornalobenfica/edicoes.aspx

1.7.3. Slogan
O slogan refere-se a uma frase ou expressão que complementa a identidade
gráfica, procurando dizer muito em poucas palavras de forma clara e sugestiva (Joly,
2005: 54). Deste modo, deve ser simples e de fácil compreensão, uma vez que tem
como finalidade uma memorização eficaz. O slogan do SLB tem uma conotação
positiva para os adeptos encarnados, tendo como objetivo ligar diretamente o adepto ao
Clube. O Benfica defende a ideologia de que os adeptos são quem representa o Clube e
faz dele aquilo que ele é. Apesar de o jornal “O Benfica” não conter este elemento, o
Clube apresenta como slogan “O Benfica és tu” (figura 10) e é designado para qualquer
produto/serviço ligado ao clube lisboeta.

Figura 10 - Slogan do SLB
Fonte: http://geracaobenfica.blogspot.pt/2014/03/junta-te-aos-maus-e-seras-como-eles.html
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1.8.

Missão e valores

1.8.1.

Sport Lisboa e Benfica

A missão e os valores de uma organização ou de uma instituição são
características essenciais, refletindo a imagem desta. Assim sendo, “a missão, a visão e
os valores, são as bases de atuação de uma organização e encará-los com determinação,
conduzindo a empresa a atingir os seus objetivos” (Daychouw, 2007: 35).
No interior do estádio do SLB e relativamente a questões deportivas, estão
afixados diversos quadros contendo as missões e os objetivos do Clube.
“Nas próximas décadas, o Benfica será a organização desportiva de maior
sucesso em Portugal, tanto no futebol, como nas modalidades e tanto na perspetiva
competitiva como na vertente econónima”.35

1.8.2.

Jornal “O Benfica”

Desde a sua fundação que o jornal “O Benfica” é exclusivo do SLB e os seus
valores e a sua missão fazem do jornal a sua imagem de marca (anexos III e IV). O
jornal é do Clube e direciona-se para os adeptos, defendendo os interesses do Clube e
das pessoas que o representam.36
Seja qual for o acontecimento do Clube, este é tratado com profissionalismo,
cuidado, rigor, lealdade e verdade, tendo como base os valores do Clube. 37

35

Informação cedida pelo Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.

36

Adaptado de “Garras e vitórias em quase sete décadas de vida”, notícia publicada no jornal “O Benfica” nº3470 de 25 de novembro de 2011.
37
Adaptado de “Garras e vitórias em quase sete décadas de vida”, notícia publicada no jornal “O Benfica” nº3470 de 25 de novembro de 2011.
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1.9.

Visão
A visão do jornal “O Benfica” tem sido “obrigatoriamente” alterada pelas

evoluções tecnológicas do século XXI. As estratégias encontradas pelo semanário
encarnado têm como objetivo a não estagnação no mercado e por isso mesmo, a
ambição passa por transformar o semanário num diário. Esta ideia, discutida no seio da
instituição e do departamento de comunicação, é vista com bons olhos.
Em fevereiro de 2014, o Jornal passou a estar incluido em formato eletrónico
(figura 11) na Apple Store. Para comemorar esse feito, o Departamento de Comunicação
do SLB decidiu criar uma capa especial.

Figura 11 – Capa inaugural da versão digital
Fonte: http://www.slbenfica.pt/noticias/detalhedenoticia/tabid/2788/ArticleId/34320/language/pt-PT/Jornal-O-Benfica-nas-bancasesta-sexta-feira-com-novidades.aspx
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1.10. Caracterização

1.10.1. Redação
O jornal semanário “O Benfica” localiza-se no 2.º piso do estádio do SLB. A
redação faz parte do Departamento de Comunicação e Multimédia e incorpora
profissionais responsáveis pela elaboração e atualização do site, diretor do jornal, editor,
colaboradores, responsáveis pela paginação e fotógrafos. O departamento está ainda
encarregue pela elaboração do jornal, ocupando-se ainda das redes sociais ligadas ao
clube (facebook, instagram, twitter).


Facebook - https://www.facebook.com/SLBenfica?fref=ts (anexo XXXXI)



Instagram - https://instagram.com/slbenfica/ (anexo XXXXII)



Twitter - https://twitter.com/sl_benfica (anexo XXXXIII)
Segundo Anabela Gradim (2000), os jornais encontravam-se tradicionalmente

divididos em quatro grandes áreas, em meados da década de 80: administração, redação,
setor comercial e oficinas (distribuição e impressão). No caso do SLB, a administração
e a redação fazem parte da mesma área. Já o setor comercial corresponde a outra área,
bem como as oficinas, onde são impressos os jornais. A partir da década de 1980, a
situação mudou e os jornais começaram a organizar estratégias de vendas para
aumentarem os seus lucros e diminuírem os custo de produção.

1.10.2. Estrutura
O SLB é constituído por diversos departamentos, entre eles está o Departamento
de Comunicação, ligado ao jornal “O Benfica”, à “BTV”, às redes sociais e ao site
oficial do Clube encarnado. Todas estas áreas trabalham paralelamente para que tudo
funcione corretamente e os objetivos sejam cumpridos. Dado que todos estes órgãos
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estão ligados ao SLB, no topo da hierarquia do Clube surge o Presidente, Luís Filipe
Vieira. 38
Seguidamente encontra-se o Diretor de Comunicação do SLB, João Gabriel,
tendo como função a gerência do Departamento de Comunicação do Clube. A estrutura
apresenta ainda elementos como o Assessor de Comunicação, Assessor de Imprensa,
Coordenadores de Informação, Diretor do Jornal, Chefe de Redação, Editor do Jornal,
Coordenador de conteúdos informativos do site, Jornalistas, Colaboradores, Fotógrafos,
Paginadores e Secretária de Redação.39
O Assessor de Comunicação é Ricardo Lemos, desempenhando um papel
fundamental ao administrar a informação e estabelecendo uma importante relação entre
a Organização e a Comunicação Social, sendo que mantém uma estreita ligação com os
membros do departamento de Comunicação do Clube encarnado. Uma das tarefas do
Assessor de Comunicação é a organização de reuniões, todas as sextas feiras, para que
seja feito um balanço da edição do Jornal que assim é fechada. As análises passam pelos
aspetos positivos e negativos de modo a melhorar numa próxima edição.40
Relativamente ao Diretor, José Nuno Martins, desempenha papéis de direção,
mas também de coordenação de informação e ligação entre estruturas do Clube,
nomeadamente em termos de comunicação entre o site, as redes sociais, o canal BTV e
os meios de comunicação social.41
Coordenação propriamente dita é feita pelos coordenadores de informação do
SLB, Luís Filipe e Pedro Guerra, este último um habitual comentador desportivo da
BTV. Estes membros são quem decide sobre os temas, das notícias e as alterações das
mesmas.42
Abaixo destes destaca-se o Chefe da Redação, Rui Manuel Mendes, que me
acompanhou no campo e na redação, desempenhando assim um papel fundamental na
minha curta estadia no Departamento de Comunicação do SLB. Rui Manuel Mendes
38

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.

39

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.

40

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.

41

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”

42

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”
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tem as funções de planificar semanalmente o Jornal e coordenar os jornalistas,
fotógrafos e colaboradores, organizando o trabalho de cada um, fazendo uma ligação
entre estes e os editores do jornal “O Benfica”.43
Por outro lado, os jornalistas têm obrigação de serem detentores de diversas
capacidades, a saber: responsabilidade, trabalho de equipa, verdade, orientação,
autonomia, eficácia e rapidez. Os jornalistas regem-se pelos estatutos do jornalista
presentes no Estatuto do Jornalista (Lei nº1/99 de 13 de janeiro), sendo que na redação
há ainda regras que devem ser seguidas pelos mesmos. Como foi referido, os temas e as
notícias são delineadas e planeadas e os jornalistas procuram informação e redigem-na
de forma rápida e eficaz, enviando o texto já redigido para o Chefe da Redação, neste
caso,

Rui

Manuel

Mendes

que

faz

uma

análise

aprofundada

da

notícia/entrevista/reportagem e, caso esta esteja de acordo com os parâmetros e
objetivos da redação, segue para as mãos dos paginadores.44
O jornal do SLB dispõe de dois paginadores e cada um tem a sua função, mas
que no entanto se completam de forma a que o objetivo jornalístico seja alcançado.
Luísa Araújo e Miguel Costa são os responsáveis por esta área. Estes dois elementos
inserem os conteúdos anteriormente editados pelos jornalistas e confirmados pelo Chefe
de Redação.45
Antes de o Jornal ser lançado oficialmente, as páginas são imprimidas e
analisadas pelos jornalistas e pelo Chefe da Redação, com a finalidade de confirmar se
está tudo de acordo com os objetivos. Qualquer falha que haja é de imediato corrigida.46
Quanto aos fotógrafos oficiais do SLB, Gualter Fatia e Isabel Cutileiro, não são
exclusivos do jornal “O Benfica” ou do canal BTV, ou seja, fazem um trabalho paralelo
para os diversos departamentos e órgãos, nomeadamente do site e das redes sociais.
Qualquer evento relacionado com o Clube encarnado conta com a presença dos

43

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”

44

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”

45

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.

46

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.
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fotógrafos, nomeadamente eventos de índole desportiva, ou seja, relacionada com as
diversas modalidades, eventos diversos, apresentações de jogadores, entre outros. 47
O secretariado da Redação é gerido por Magda António, desempenhando um
papel essencial no contacto com os leitores, assinantes e com os adeptos encarnados.
Tem uma função também coordenadora em dias de jogo, organizando credenciais com
identificação, de modo a que a segurança esteja garantida a todos os níveis. 48
Anabela Gradim (2000) considera que a organização da Redação é constituída
pelo Diretor, Sub Diretor, Conselho Editorial, Chefia de Redação, Editores de Área ou
Secção, Redatores, Colaboradores, Colunistas e Secretaria de Redação.
Já o Manual do Jornalismo Impresso da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (2007), a estrutura organizacional tipo de um jornal é composta pelo Diretor,
Conselho Editorial, Chefe de Redação, Editores de Secção, Grandes Repórteres,
Redatores, Correspondetes, Colaboradores, Colunistas e Secretaria de Redação.
Sete anos depois de Anabela Gradim ter considerado uma organização tipo para
uma Redação de um jornal, as mudanças são, à partida, superficiais, uma vez que os
cargos continuam relativamente intactos.
O Jornal “O Benfica” opta pela sua organização, não fugindo muito à
organização tradicional. A estrutura comunicacional do SLB realiza-se através das
diversas plataformas existentes no Clube, bem como através de reuniões semanais com
determinados membros da direção para reflexão e organização do plano e de estratégias
de comunicação externas.

47

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.

48

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.
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A figura seguinte (organograma 1) representa o organograma do Departamento
de Comunicação do SLB, nomeadamente relacionado com o jornal “O Benfica”:49

Presidente
Luís Filipe Vieira

Diretor de Comunicação

Assessor de
Comunicação

João Gabriel

Ricardo Lemos

Diretor do Jornal

Coordenadores
de Informação

Chefe de
Redação e Editor
do Jornal

Luís Filipe
Pedro Guerra

José Nuno Martins

Rui Manuel Mendes

Jornalistas

Secretariado

Fotógrafos

Colaboradores

Paginação

Alberto Miguéis
António Pires
Vicente
Afonso de Melo
Filipa Garcia
José Pedro Verças
Marco Rebelo
Sérgio Berenguer
Sónia Antunes
Sandra Dias

Magda António

Gualter Fatia
Isabel Cutileiro

António Pragal
Colaço
André Ventura
Daniela Cavaco
Frederico Costa
Branco
Inês Ferreira
João Malheiro
João Tomaz
José Luís Lopes
Luís Fialho
Mónica Felicidade
Pedro Castelo
Pedro F. Ferreira
Ricardo Soares
Ricardo Santos

Luísa Araújo
Miguel Costa

Organograma 1 - Estrutura do jornal "O Benfica"
Fonte: Rui Manuel Mendes, chefe de Redação do jornal “O Benfica”

49

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.
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1.11. Comunicação
Numa

organização/instituição/empresa,

a

promoção/comunicação

são

extremamente importantes. A comunicação tem como objetivo criar uma imagem
positiva da instituição, criando ainda um ambiente saudável e rentável para a evolução
dos departamentos e da própria empresa/instituição. As estratégias de comunicação são
aplicadas depois de uma pesquisa aprofundada sobre o que é importante para os
objetivos do Clube. Essas estratégias têm como finalidade a passagem de uma imagem
positiva para o exterior, de forma a que os adeptos confiem na insituição e fiquem
fidelizados. 50
“Comunicar é pôr em comum informação, é partilhar uma opinião, um
sentimento, uma atitude, um comportamento. Tudo isto com o objetivo de convencer ou
persuadir” (Caetano e Raquilha, 2004: 20-21).
A comunicação pode ser interna e externa, diferenciando-se normalmente pelo
target definido. O target mostra-se de extrema importância, visto que é o principal alvo.
Neste caso, os alvos são os adeptos e simpatizantes do SLB.

1.11.1. Comunicação Interna
A comunicação interna, como o próprio nome indica, respeita todas as relações
profissionais que se estabelecem internamente numa instituição através de diversos
meios.
“A comunicação interna desenvolve-se dentro das empresas e tem como objetivo
obter ou consolidar um clima de recetividade entre todos os indivíduos que aí
trabalham” (Beirão et al., 2008: 26).
Relativamente ao jornal “O Benfica”, os profissionais que fazem parte da
redação rondam os 30 indivíduos. O ambiente no Departamento de Comunicação é de
dedicação, trabalho de equipa e uma junção de humor com respeito e responsabilidade.

50

Adaptado de http://br.monografias.com/trabalhos3/gestao-comunicacao-organizacional/gestao-comunicacaoorganizacional2.shtml, consultado a 12 de outubro de 2015
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Como forma de melhorar a produtividade do grupo e a evolução da comunicação
interna, são utilizados instrumentos próprios no Departamento, como sejam:


Reuniões internas: todas as semanas são realizadas reuniões internas no
gabinete do Departamento de Comunicação do jornal “O Benfica” de
forma a organizar uma edição e refletir sobre a última edição.
Habitualmente, estas reuniões são levadas a cabo pelo Chefe de Redação,
Rui Mendes, ou pelo Coordenador de Informação, Luís Filipe. Nas
reuniões são tratados diversos temas de teor interno e que contam
também com discussões sobre os conteúdos e partilha de ideias;



Quadro: na sala de reuniões do jornal “O Benfica” encontra-se um
quadro relativo ao apontamento de tarefas, descrição das funções de cada
um e ideias que podem ser postas em prática;



Internet: é um meio bastante utilizado, nomeadamente na redação
jornalística do Departamento de Comunicação do jornal “O Benfica”,
com o objetivo de divulgar informações relativas ao SLB;



Convívios: em determinadas alturas do ano, designadamente em épocas
festivas como o Natal e a Páscoa, são organizados almoços e jantares de
convívio como forma de fortalecer os laços entre a família benfiquista.
Dentro do Departamento de Comunicação também o fazem em outras
alturas, nomeadamente em épocas de festas ou simplesmente como
forma de diversão

.

24

1.11.2. Comunicação externa
A comunicação externa, interligada com a comunicação interna, tem como
objetivo a melhoria da imagem da organização. Depois da pesquisa e da definição do
target, a informação é passada para o exterior, sempre estudada e organizada
internamente e aprofundadamente. Para atrair novos consumidores e fidelizá-los, a
comunicação e promoção têm de ser feitas de forma eficaz.
“A comunicação externa é um processo onde se inclui toda a veiculação de
informações e todos os comunicados emitidos pela organização empresarial para um
público ou uma opinião pública fora dos limites internos” (Bahia, 1995: 33).
Externamente, no jornal “O Benfica”, a comunicação é feita essencialmente ao
nível publicitário, aproveitando os diversos meios de comunicação que o SLB dispõe:


BTV: o canal de televisão do SLB (figura 12) exibe, em alguns
intervalos, anúncios relativos ao jornal “O Benfica”;

Figura 12 - Site da BTV
Fonte: http://www.slbenfica.pt/btv.aspx
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Site: o site oficial do SLB (figura 13) tem um espaço de destaque para o
Jornal, sendo que a informação está separada pelas diversas edições,
pelos destaques e pelo preçário da subscrição do semanário;

Figura 13 - Site do jornal "O Benfica"
Fonte: http://www.slbenfica.pt/pt-pt/media/jornalobenfica/edicoes.aspx



Facebook: semanalmente, com a saída do Jornal, é colocado online (figura 14) a capa do jornal “O Benfica” e feita uma breve descrição do
mesmo.

Figura 14 - Página de facebook do jornal "O Benfica"
Fonte: https://www.facebook.com/pages/Jornal-O-Benfica/385569568271165?ref=ts&fref=ts
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1.12. Análise SWOT
A análise SWOT tem como finalidade para empresas, instituições e
organizações, o desenvolvimento de estratégias de modo a definir os seus pontos
positivos e negativos. Desta forma podem ser encontrados os fatores que
interferem na comunicação e no processo de gerência. A estratégia empresarial
possibilita o conhecimento do meio, dos mercados e dos consumidores.
“A análise SWOT é um procedimento que permite a identificação, análise
e avaliação dos recursos de imagens e identidade, para que se possam avaliar os
seus fundamentos, analisar as atuações internas e externas e reconhecer os seus
pontos fortes e fracos” (Beirão et al., 2008: 54).
O termo SWOT é um acrónimo inglês (quadro 2) e o quadro a seguir
demonstra o significado da palava inglesa:

Quadro 2 - Análise SWOT
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_SWOT

Relativamente às perspetivas internas e externas, os pontos fortes e os pontos
fracos, ou seja, strenghts e weaknesses, respetivamente, referem-se a uma perspetiva
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interna, ao contrário das oportunidades e das ameaças, opportunities e threats,
respetivamente, que se referem a uma perspetiva externa.
O objetivo da análise SWOT é saber interpretar e analisar os resultados, de modo
a melhorar os pontos fortes e a tornar os pontos fracos nos pontos fortes. As ameaças,
podendo ser um aspeto negativo, devem ser combatidas até que deixem de existir,
enquanto as oportunidades devem ser bem aproveitadas para que se tornem benéficas
para as instituições, empresas e organizações.
“Criada por Kenneth Andrews e Roland Cristensen, professores da Harvard
Business School, e posteriormente aplicadas por inúmeros académicos, a análise SWOT
estuda a competitividade de uma organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).
Através destas quatro variáveis, poderá fazer-se a inventariação das forças e fraquezas
da empresa, das oportunidades e ameaças do meio em que a empresa atua. Quando os
pontos fortes de uma organização estão alinhados com os fatores críticos de sucesso
para satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa será por certo, competitiva no
longo prazo” (Rodrigues et al., 2005: 489)


Strenghts (pontos fortes): o objetivo é definir o potencial da empresa,
instituição ou organização. Elementos que sejam benéficos para o
negócio e para a sua evolução no mercado devem ser tidos em conta,
incluindo recursos e capacidades com vantagens e aspetos positivos.
Aqui são definidos aspetos como produto/serviço, a qualidade, a
localização da empresa/instituição/organização, o espírito e trabalho de
equipa, as estratégias de distribuição, promoção e comunicação. É
fundamental a identificação dos pontos fortes.

“Quando os pontos fortes de uma organização estão alinhados com os fatores
críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa está por
certo, competitiva a longo prazo” (Rodrigues et al., 2005: 489).


Weaknesses (pontos fracos): os pontos fracos são as vulnerabilidades,
nomeadamente em relação à concorrência. É, também, de extrema
importância, a sua identificação, uma vez que só assim será possível
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transformá-los em pontos fortes ou eliminá-los. São tarefas que, muitas
das vezes, são resolvidas internamente.
Tal como evidência Martins (2007: 47), “Os pontos fracos são aspetos mais
negativos da empresa em relação ao seu produto, serviço ou unidade de negócios.
Devem ser fatores que podem ser controlados pela própria empresa e relevantes para o
planeamento estratégico”.


Opportunities (oportunidades): as oportunidades são, essencialmente
encontradas no mercado. É ele que se “oferece” para o crescimento e
fortalecimento da instituição/empresa/organização. As oportunidades são
externas e dependem da rapidez e eficácia internas para serem
aproveitadas e tornadas em vantagens e benefícios.

Segundo Rezende (2008: 115), “As oportunidades para a organização são as
variáveis externas e não controladas, que podem criar as condições favoráveis para a
organização, desde que a mesma tenha condições ou interesse de utilizá-las”.


Threats (ameaças): visto também como um fator externo, as ameaças
podem ser prejudiciais, aparecendo como um risco para a empresa.
Importante também é a rápida e eficaz identificação de modo a torná-las
benéficas ou eliminá-las, com o objetivo de não prejudicarem o ambiente
interno.

Por último, “As ameaças são situações ou fenómenos externos, atuais ou
potenciais, que podem prejudicar a execução de objetivos estratégicos” (Callaes et al.,
2006: 80).

29

No quadro que se segue (quadro 3) , será apresentada uma análise SWOT do
jornal “O Benfica”. 51

S

Strenghts

Pontos fortes

W

Weaknesses

Pontos fracos

O

Opportunities

Oportunidades

T

Threats

Ameaças

 Fontes de
informação
privilegiadas;
 Leitores
fidelizados;
 Produto oficial;
 Profissionais
competentes;
 Redação dentro do
Estádio da Luz.
 Atraso na
divulgação das
notícias;
 Tiragem limitada;
 Disponibilidade
geográfica;
 Promoção
exclusiva através
do Clube.
 Necessidade de
informação
credível;
 Constante
crescimento do
Clube.
 Dependência de
sucessos
desportivos;
 Forte concorrência;
 Crise económica;
 Novas tecnologias;
 Credibilidade em
causa.

Quadro 3 - Análise SWOT ao jornal "O Benfica"
Fonte: Redação jornalística do semanário “O Benfica”

51

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.
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Pontos fortes: as fontes de informação privilegiadas permitem noticiar
acontecimentos reais e verídicos, o que leva também à fidelização dos
clientes, ou seja, garantindo um número mínimo de vendas mensal. Os
adeptos mais fanáticos seguem o Clube e utilizam o Jornal encarnado
para se manterem atualizados de forma aprofundada. Dado que é um
produto oficial, os leitores e os adeptos sentem que o jornal “O Benfica”
é uma fonte credibilizadora de informação. Os profissionais que nele
trabalham são extremamente competentes, fazendo com que os
conteúdos e a informação seja credível, elaborada com rigor e
profundidade. O facto de o Departamento de Comunicação, mais
propriamente o jornal “O Benfica” e a BTV ficarem sediadas no Estádio
do SLB, permitem uma maior facilidade e rapidez na troca de
informações.



Pontos fracos: o Semanário encarnado sai às sextas feiras e, por isso
mesmo, a informação apresentada aos leitores não é tão atualizada como
a informação apresentada por jornais diários. Há uma limitação de
informação, nomeadamente notícias do dia, ou seja, as notícias de dias
anteriores não têm o impacto pretendido. Posto isto, a tiragem, em
determinadas

situações,

torna-se

limitada.

Relativamente

à

disponibilidade geográfica, o problema surge uma vez que este não este
não se encontra disponível em muitas zonas portuguesas. Quanto à
promoção, torna-se também um ponto fraco, uma vez que esta é feita
exclusivamente pelo Clube, através da BTV e do site, sendo uma
limitação em termos de ambição encarnada.


Oportunidades: a informação credível é um aspeto positivo no jornal do
Clube da Luz, na medida em que os seus adeptos procuram informação
verdadeira e de confiança. O facto do constante crescimento do Clube,
faz com que o jornal “O Benfica” possa ser expandido para outros países
e continentes.
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Ameaças: tal como acontece com o SLB, o Semanário encarnado
encontra-se sob “pressão”, uma vez que também depende de sucessos
desportivos do Clube nas suas diversas modalidades, embora o futebol do
escalão principal do Clube seja a principal atração benfiquista. Os
resultados podem ficar aquém das expetativas caso o Clube não atinja os
objetivos a que se propôs inicialmente. A falta de conquistas terá como
consequência um negativismo nas vendas do jornal encarnado, uma vez
que os adeptos não gostam nem querem ler notícias de foro negativo. A
concorrência é também vista como uma ameaça, visto que no mercado
atual existem três jornais desportivos, diários e que já têm os seus
clientes fidelizados e já estão estáveis no mercado. Falo do jornal
“Record”, “A Bola” e “O Jogo”. Os três jornais desportivos mencionados
transmitem informação de forma mais rápida e eficaz, seja em forma de
papel, seja no seu formato online. Consequentemente, o jornal “O
Benfica” dirige-se para um público específico, neste caso, os
Benfiquistas. No caso dos três desportivos portugueses, o target, apesar
de ser desportivo, engloba diversos clubes e diversas modalidades,
contendo ainda notícias de diversos outros temas. A crise económica é
outra das ameaças ao jornal Benfiquista, sendo que os leitores acabam
por procurar outros meios mais económicos para ter acesso à informação.
Quanto ao crescimento e à evolução das tecnologias, obrigou a maioria
dos jornais a fazer uma transição do papel para o online, sendo esta uma
forma mais rápida e eficaz de transmitir informações e até de as atualizar,
o que no papel isso não é possível. Nos últimos tempos, o semanário “O
Benfica” tem tentado contornar essa ameaça, com a criação do formato
digital. O formato é mais simples e inclui também a opção de assinante,
fidelizando assim os consumidores ao “novo” jornal. Atualmente, a
credibilidade da informação é posta em causa, seja no jornal “O
Benfica”, seja em qualquer outro jornal ou meio de comunicação.
Tratando-se de um jornal muito ligado a um clube de futebol, neste caso
do SLB, os conteúdos lançados podem ser de teor tendencioso, ou seja,
defendendo não só os interesses do Clube, mas aproveitando essa
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oportunidade para lançar alguns outros conteúdos persuadindo os leitores
de que essa informação é a melhor.

1.13. Outros órgãos de comunicação do Sport Lisboa e Benfica
O SLB é composto por diversos órgãos de comunicação e, para além do jornal
“O Benfica”, tem ainda o site oficial do Clube e o canal BTV. Deste modo, são três os
órgãos de comunicação e completam-se entre si, havendo partilha de informação entre
os diversos órgãos. Todos estes órgãos encontram-se localizados no 2º piso do Estádio
do SLB, trazendo uma vantagem para essa partilha de conteúdos. O jornal “O Benfica”
e o site encontram-se na mesma redação, já que os responsáveis pelos dois órgãos se
encontram a trabalhar em conjunto. Seguidamente irei descrever os dois outros órgãos
que constituem o Departamento de Comunicação do SLB: o site oficial e o canal
televisivo, a BTV.

1.13.1. Site oficial
O site oficial do Clube permite de uma forma mais rápida e eficaz partilhar e
transmitir informação com os adeptos, podendo ainda atualizá-la a qualquer minuto,
sendo vantajoso e benéfico para o SLB. A informação disponibilizada online passa por
notícias, entrevistas, reportagens, classificações, modalidades, jogadores, datas de jogos
e resultados, entre outras informações. Os jornalistas José Pedro Verças, Marco Rebelo,
Sónia Antunes e Filipa Garcia estão responsáveis pelas notícias, enquanto o Chefe de
Redação, Rui Manuel Mendes, fica responsável pela edição e confirmação das
mesmas.52
Os conteúdos multimédia ficam a cargo do gestor de conteúdos multimédia,
Miguel Nunes. Esta secção está sediada em conjunto com a secção do jornal “O
Benfica”, de modo a transmitir as informações e a atualizá-las ao minuto.

52

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.
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O site oficial do SLB (figura 15) apresenta também as capas e edições dos
jornais em formato online (figura 16)53.

Figura 15 - Site oficial do Sport Lisboa e Benfica
Fonte: http://www.slbenfica.pt/

Figura 16 - Site do Sport Lisboa e Benfica com as edições do jornal
Fonte: http://www.slbenfica.pt/pt-pt/media/jornalobenfica/edicoes.aspx

53

Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.
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1.13.2. BTV
O canal de televisão do SLB, a BTV (figura 17), foi um projeto idealizado pelo
atual presidente do Clube, Luís Filipe Vieira. Ambicioso, o Presidente Benfiquista criou
todas as infraestruturas necessárias para que o projeto fosse aplicado com sucesso. O
canal, depois de todos os planos e estratégias, deu início às suas emissões no dia 2 de
outubro de 2008, com um jogo transmitido em direto entre o SLB e os italianos do SSC
Napoli, a contar para a fase de grupos da antiga Taça UEFA, atual Liga EUROPA. A
transmissão do jogo foi além fronteiras, passando por Angola, Moçambique, Cabo
Verde, São Tomé e Princípe, Estados Unidos da América, Canadá, Brasil, Médio
Oriente, França, Itália e Norte de África.54
No dia 10 de dezembro do mesmo ano, o canal televisvo benfiquista deu início
às suas emissões regulares e, atualmente, transmite para mais de 30 países. O canal
transmite todas as modalidades do Clube, dando essencial destaque aos jogos de futebol
do escalão principal e às modalidades praticadas nos seus pavilhões: futsal, basquetebol,
andebol, voleibol e hóquei em patins. Emitem, em exclusivo, todos os jogos da equipa
principal no Estádio do SLB para a Primeira Liga, bem como os jogos da Premier
League, campeonato inglês; Ligue 1, Campeonato francês e Serie A, Campeonato
italiano. A transmissão passou ainda pela Copa del Rey 2014/2015 e pela Supercopa de
Espanha 2015. A última exclusividade do Clube é o UFC (Ultimate Fighting
Championship).55

Figura 17 - Site oficial da BTV
Fonte: http://www.slbenfica.pt/btv.aspx

54
55

Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Benfica_TV, consultado a 2 de julho de 2015.
Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Benfica_TV, consultado a 2 de julho de 2015.
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A BTV transmite inúmeros outros programas, tendo, atualmente, uma
programação vasta, contando com programas de análise desportiva e de outros temas,
programas de opinião, conteúdos de entretenimento, notícias diárias, entrevistas e
reportagens. Com a sua evolução, o Canal conta já com a BTV 1 e BTV 2, tendo mais
de 300 000 assinantes por todo o mundo.56
Ao longo da sua existência e em termos de identidade visual, mais propriamente
de logótipo, a BTV sofreu apenas uma alteração. A figura 18 ilustra o primeiro logótipo
do canal encarnado, enquanto a figura 19 ilustra o logótipo atual da BTV.57

Figura 18 - 1º logótipo da Benfica TV
Fonte: http://www.slbenfica.pt/btv.aspx

Figura 19 – Logótipo atual da BTV
Fonte: http://www.slbenfica.pt/btv.aspx

56
57

Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Benfica_TV, consultado a 2 de julho de 2015.
Elaboração própria, com auxílio do Chefe de Redação do jornal “O Benfica”.
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CAPÍTULO II
O ESTÁGIO
37

CAPÍTULO II – O ESTÁGIO

2.1.

Estágio
O estágio profissionalizante referente ao Curso de Especialização Tecnológica

de Repórter em Imagem da ESECD – IPG teve início no dia 29 de junho de 2015, no
Departamento de Comunicação do SLB. No primeiro dia, tive oportunidade de conhecer
os diversos departamentos do Clube, nomeadamente o de Recursos Humanos e o de
Comunicação, departamento que viria a integrar. Fui recebido pelo Departamento de
Recursos Humanos, que prontamente me enquadrou na equipa de Comunicação. Fui
apresentado aos diversos membros da Redação e rapidamente reuni com o meu
supervisor na entidade, Rui Manuel Mendes, atual editor e Chefe de Redação do jornal
“O Benfica”. Conheci as instalações do Semanário, bem como as do canal BTV, onde
fui apresentado ao diretor do canal, Ricardo Palacin, que tão bem me recebeu e se
dispôs para me ajudar em qualquer tarefa relacionada com a área.
Durante as 400 horas passadas no Departamento de Comunicação, tive diversas
funções que ficaram definidas incialmente no plano de estágio:


pesquisa, elaboração e redação de notícias, entrevistas e reportagens para
o jornal “O Benfica”;



colaboração com o site oficial do SLB, redigindo notícias, entrevistas e
reportagens;



colaboração com a BTV na partilha e transmissão de notícias.

As primeiras horas serviram para observar as diferentes edições do jornal “O
Benfica” e ficar a par dos métodos de trabalho da Redação.
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2.1.1.

Integração

A primeira semana foi de adaptação para perceber como trabalha a equipa e
como funciona o Departamento. A comunicação interna funciona muito bem, uma vez
que há uma interação e uma interligação bastante positiva entre os órgãos e o Clube. O
bom ambiente e o profissionalismo facilitam a integração dos novos membros. Nos
primeiros dias apenas redigi algumas breves, sendo que foram publicadas na edição n.º
3714. À medida que me ia adaptando, as tarefas iam sendo alargadas e complexas,
tendo a oportunidade de ir à BTV para traduzir uma entrevista de um atleta
basquetebolista do Clube. Os conteúdos jornalísticos criados no Jornal eram também
publicados online, nomeadamente na página de facebook.

2.1.2.

Distribuição de tarefas

No jornal “O Benfica”, as tarefas para a próxima edição são sempre delineadas
no dia a seguir ao fecho de uma edição. À medida que as notícias vão surgindo, as
tarefas vão sendo distribuídas pelos membros do Semanário. Na BTV, as tarefas são
delineadas com antecedência para que tudo decorra dentro dos conformes e enviadas
por email.

2.1.3.

Horário

Em ambiente jornalístico, o horário é sempre incerto, já que podem surgir
eventos novos, notícias de última hora e é necessária a atualização da informação para
que o Semanário esteja dentro da atualidade pretendida. Assim sendo, o meu horário
nunca foi fixo, sendo eu informado que este diferenciaria de acordo com a importância e
a complexidade dos acontecimentos. Uma vez que o SLB incorpora diversas
modalidades e escalões, as notícias são sempre diversas.
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2.1.4.

Objetivos

Desde a informação sobre o local de estágio que as minhas expetativas eram
elevadas e os meus objetivos estavam delineados: pôr em prática as minhas capacidades
e competências adquiridas ao longo do meu percurso no CET em Repórter de Imagem.
O meu grande objetivo era também perceber como “vive” um jornalista, nomeadamente
dentro de uma instituição como é o SLB. Responsabilidade, capacidade de contenção de
informação, aprendizagem, empenho, rigor, disciplina e trabalho de equipa foram
ingredientes fundamentais para o meu desenvolvimento e para a minha maturação
enquanto “jornalista”. Todos os dias tinha um objetivo delineado: melhorar.

2.1.5.

Estratégias

Aquando da integração no jornal “O Benfica”, a minha estratégia passou mais
pela observação dos profissionais da redação e pela observação das diversas edições do
Jornal, de forma a perceber como este funcionaria. A ética e as regras da redação eram
um papel fundamental para que o meu trabalho fosse positivo e o facto de eu já ter
estado ligado a um curso de desporto, ser simpatizante do Clube encarnado e um
assíduo “consumidor” da Premier League, fizeram com que a minha adaptação fosse
simples e rápida, tornando-me assim o “jornalista” responsável pela criação e edição de
notícias relativas ao principal campeonato da liga inglesa e, posteriormente, também da
Ligue 1 e da Serie A, visto que a BTV conseguiu o acordo para a transmissão exclusiva
das principais ligas de futebol francesa e italiana.
Quanto à BTV, já que as instalações se encontravam em manutenção e os
profissionais eram bastantes, apenas me foi incumbida a tarefa de partilhar informação
com o canal do SLB e de apoiar em qualquer tarefa que me fosse solicitada.
Segundo o Estatuto do Jornalista, Lei nº1/99 de 13 de janeiro, é considerado
jornalista “aquele que exerce com capacidade editorial funções de pesquisa, recolha,
seleção e tratamento de factos, notícias ou opiniões, através de texto, imagem ou som,
destinados a divulgação, com fins informativos, pela imprensa, agência noticiosa, rádo,
televisão ou qualquer outro meio eletrónico de difusão”.
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2.2.

Recolha de informação
Para um jornalista, é importante seguir algumas regras e condutas próprias. A

verdade é sempre um ponto assente e a recolha de informação é o primeiro ponto, tendo
em atenção a credibilidade das fontes. A notícia começa a surgir depois dessa
verecidade ser confirmada e da informação ser recolhida. A este respeito, Manoel
Magalhães (1979: 27) escreve que “A recolha de informação seguras e amplas a
respeito dos acontecimentos mais relevantes, é parte fundamental da atividade
jornalística”. Sendo assim, pesquisar e recolher informação foram tarefas prestigiantes
na minha evolução jornalística. Para a elaboração de uma notícia com qualidade, a
informação recolhida e a forma como ela é recolhida são pontos essenciais.

2.2.1.

Fontes informativas

Para a recolha de informação credível, utilizei diversas fontes noticiosas, a saber:


arquivo do jornal “O Benfica”;



sites credíveis especializados em desporto, nacionais e internacionais (sites
oficiais de Clubes);



sites dos clubes nacionais e internacionais;



jornais desportivos conceituados, nacionais e internacionais;



BTV;



secretária do jornal “O Benfica”.

2.3.

Tratamento da informação
Seguidamente à recolha de informação, esta deve ter um tratamento eficiente

para que toda a informação importante e útil seja produzida em conteúdo jornalísitico. A
informação recolhida é editada de acordo com o espaço que o Jornal dispõe, tendo em
conta a importância do acontecimento. Normalmente, uma breve relaciona-se com algo
que seja curto, com pouca informação, mas com a informação mais importante. Uma
vez que a todo o momento surgem novas notícias, estas têm de ser alteradas até ao
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último momento. Inicialmente, essa análise e essa escolha foi complicada, já que a
experiência era escassa, mas à medida que o trabalho foi evoluindo, consegui superar
essa complexidade e com facilidade fazer as alterações. Antes de as notícias serem
publicadas, são analisadas pelo Editor e Chefe de Redação, Rui Manuel Mendes, e
posteriormente reunidas pelos paginadores, Miguel Costa e Luísa Araújo para
concluírem a edição.

2.4.

Cronogramas
Os cronogramas servem como auxílio nas tarefas desenvolvidas ao longo de um

determinado projeto. Neste caso, os cronogramas serviram de apoio nas minhas
atividades enquanto “jornalista”, sendo que têm extrema importância na organização do
trabalho e definição das tarefas. Tal como salienta Dornelles (2012: 52), “Os
cronogramas são uma boa maneira de acompanhar o que está a ser feito, também porque
demonstram a capacidade da organização cumprir o que foi definido no planeamento da
operação”.
Assim, os cronogramas a seguir apresentados são os exemplos das atividades
desenvolvidas ao longo do meu percurso no Departamento de Comunicação do SLB. O
primeiro cronograma (quadro 4) , relativo ao mês de junho (apenas aos dias 29 e 30)
refere-se apenas ao conhecimento das instalações, das equipas de trabalho e dos
métodos de trabalho. As instalações referem-se ao Departamento de Comunicação do
SLB, nomeadamente à redação do jornal “O Benfica” e à BTV.
No dia 29, tive conhecimento dos métodos de trabalho através de uma reunião
com o Editor e Chefe de Redação do semanário benfiquista, Rui Manuel Mendes, onde
ficou delineado o plano de estágio e as tarefas que me iriam ser atribuídas. A estratégia
inicial passou pela visualização das edições anteriores, de forma a perceber como
funciona o enquadramento das notícias no jornal e quais as notícias que são incluídas no
semanário. Nos dias 29 e 30, redigi três breves que posteriormente saíram no jornal
publicado na sexta feira dessa mesma semana, dia 3 de julho na edição n.º 3714 (anexos
V a VII).
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Junho
Dias da
semana
Atividades
Conhecer as
instalações
Pesquisa de
informações
Tratamento de
informações

S

T

29

30

Jornal “O Benfica”
Redação de breves
Quadro 4 - Cronograma de tarefas relativas ao mês de junho

No mês de julho (quadro 5), fui aperfeiçoando a integração e a comunicação na
equipa. A atribuição de tarefas começou a alongar-se, bem como a sua complexidade. A
responsabilidade cresceu, assim como o poder de decisão e a confiança depositada em
mim relativamente à redação de breves e notícias. A autonomia e a pesquisa surgiram
espontaneamente, pelo que a redação se tornou algo habitual e automático, feito com
gosto, empenho e rigor. O mês serviu ainda para partilhar algumas notícias com o gestor
de conteúdos multimédia, Miguel Nunes (anexos XXX a XXXVIII), de forma a que as
breves e notícias fossem colocadas online para visualização dos leitores e para dar apoio
na BTV em termos de tradução de entrevistas e recolha de informação relativas a
acontecimentos exclusivos do Canal encarnado. A quantidade e a qualidade das breves e
das notícias criadas e editadas foram aumentando, uma vez que o ambiente na Redação
me proporcionou isso mesmo. O facto de me ter empenhado e trabalho fez com que o
Editor e Chefe de Redação, Rui Manuel Mendes, me incumbisse de tarefas mais
importantes. Inicialmente apenas redigia algumas breves, pelo que posteriormente fiquei
encarregue de editar parte da penúltima página do jornal “O Benfica”, com o tema a ser
a Premier League, nomeadamente as transferências relativas à época desportiva
2015/2016. Após a BTV ter assegurando a transmissão exclusiva da Ligue 1 e da Seria
A, ligas francesa e italiana respetivamente, no início do mês de julho, eu passei também
a editar as notícias referentes a essas mesmas ligas, ficando então responsável por toda a
penúltima página do semanário (anexos VIII a XVIII).
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Julho
Dia da
semana
Atividades
Pesquisa de
informação
Tratamento
de
informação

Q

Q

S

S

D

S

T

Q

Q

S

S

D

S

T

Q

Q

S

S

D

S

T

Q

Q

S

S

D

S

T

Q

Q

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

Jornal “O Benfica”
Redação de
breves
Redação de
notícias

Site
Colaboração
com o site

BTV
Colaboração
com a BTV

Quadro 5 - Cronograma de tarefas relativas ao mês de julho

Relativamente ao mês de agosto (quadro 6) e de acordo com a estrutura do mês
anterior, este foi um período com maior movimento no SLB e, consequentemente, com
um maior movimento no jornal “O Benfica”, no site oficial, nas redes sociais e na BTV.
A elaboração de breves e notícias intensificou-se devido ao período de férias de alguns
profissionais (anexos XIX a XXIX). Com a minha experiência e o bom inglês, as
colaborações com a BTV tornaram-se frequentes para a tradução de entrevistas e para a
elaboração de notícias para o Semanário. Considero a minha dedicação e o trabalho de
equipa essencial para a elaboração de um bom trabalho. Importante também foi o
trabalho de equipa realizado com os responsáveis do site oficial do Clube “encarnado”
(anexos XXXIX e XXXX), com os quais continuei a minha colaboração ao longo do
mês. Com os diversos campeonatos das demais modalidades a iniciarem-se durante o
mês em questão, o trabalho era intenso, a responsabilidade e a concentração
aumentavam e, mais importante ainda, a comunicação entre profissionais e órgãos era
essencial para os objetivos que estavam inicialmente delineados.
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Agosto
Dia da
semana
Atividades
Pesquisa de
informação
Tratamento
de
informação

S

D

S

T

Q

Q

S

S

D

S

T

Q

Q

S

S

D

S

T

Q

Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Jornal “O Benfica”
Redação de
breves
Redação de
notícias

Site
Colaboração
com o site

BTV
Colaboração
com a BTV

Quadro 6 - Cronograma de tarefas referentes ao mês de agosto

2.5.

Atividades realizadas
2.5.1.

Jornal “O Benfica”

A maioria do trabalho foi realizado na Redação do semanário “O Benfica”. O
trabalho resumiu-se à redação de breves e notícias, ausentando-me apenas quando tinha
que me deslocar à BTV ouvir algumas declarações de jogadores/treinadores ou fazer
traduções de algumas entrevistas.

2.5.1.1.

Redação de breves

A redação de breves era a tarefa mais simples que me foi indicada, porque
apenas teria que escrever uma “notícia” resumida e até 800/1000 caracteres. Apesar da
simplicidade, o empenho e o rigor teriam que ser os mesmos, na medida em que o
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processo de aprendizagem é contínuo (anexo V a IX, XI, XIII, XVI a XX, XXII a
XXIV, XXVI e XXVIII).
Tal como nos explica Crato (1992: 40), “Uma breve é uma pequena informação
onde a notícia é muito curta e é usada quando a importância do assunto ou as
informações existentes sobre o mesmo não merecem uma grande referência”.
Todas as breves eram indicadas para realçar um produto lançado pelo Clube
encarnado, um evento de pequena/média importância ou outras modalidades que não
teriam tanto destaque. As breves redigidas inseriam-me exatamente nisso mesmo, além
de atletas patrocinados pelo SLB, eventos de solidariedade, eventos diversos,
apresentação dos novos equipamentos de futebol do Benfica para a época desportiva
2015/2016 e declarações de ex-jogadores do Clube da Luz. As minhas primeiras breves
foram redigidas logo nos primeiros dias (29 e 30 de junho) e foram publicadas no
semanário a 3 de julho. Foram breves que contribuíram para o sucesso do Jornal e para
que o meu trabalho fosse reconhecido, dando-me algum alento para a continuação do
meu trabalho, ainda que no início.

2.5.1.2.

Redação de notícias

A redação de notícias foi a principal tarefa desempenhada ao longo do tempo de
estágio no Departamento de Comunicação do SLB. A minha tarefa começou com a
criação e edição de conteúdos jornalísticos relativos à Premier League. Posteriormente,
após a aquisição dos direitos televisivos da Ligue 1 e da Serie A por parte da BTV, a
minha responsabilidade ganhou ênfase e o meu trabalho de pesquisa e de criação e
edição aumentou. Fiquei, então, encarregue da penúltima página do jornal “O Benfica”,
com as transferências do mercado de verão relativas às três ligas que eram exclusivas da
BTV e que eu anteriormente referi: Premier League, Ligue 1 e Serie A (Inglaterra,
França e Itália, respetivamente) – (anexos X, XII, XIV, XV, XVIII, XXII, XXVI,
XXVII e XXVIII). “A notícia começou por ser definida como a comunicação a um
público interessado, de algum acontecimento acabado de produzir ou de ser divulgado
através dos meios de comunicação social” (Cascais, 1999: 13).
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As notícias tinham diferentes destaques, de acordo com a sua importância e, por
isso, o tamanho e a colocação da mesma no jornal eram diferentes. O destaque vai
sempre para a notícia mais importante, aparecendo na capa, dando relevância ao
acontecimento. A notícia era elaborada primeiramente com uma pesquisa e recolha de
informação e, posteriormente, a criação e edição da mesma.. Após a elaboração do
texto, a última parte era recorrer ao arquivo eletrónico para escolher a fotografia
adequada à notícia. Concluído o processo, a notícia seguiria para o Chefe de Redação,
Rui Manuel Mendes, que verificaria a qualidade da mesma. O último processo era a
inclusão da notícia no programa adequado à elaboração do Semanário: QuarkXPress.

2.5.1.3.

Site Oficial

A minha colaboração com o site oficial do SLB começou na segunda semana de
estágio, uma vez que já estava mais enquadrado e integrado com a equipa de trabalho.
As notícias que eram elaboradas por mim para o Semanário, eram partilhadas online
pelos responsáveis do site e gestores de conteúdos multimédia, Filipa Garcia e Miguel
Nunes (anexos XXX a XXXX).

2.5.1.4.

BTV

Após a experiência ganha no Semanário, foi-me proposto começar a colaborar
com a BTV, nomedamente na tradução de entrevistas e na recolha de depoimentos para
posteriormente elaborar a notícia para o Jornal, para o site ou para a BTV apresentar nos
seus programas diários. Muita da minha competência e das minhas capacidades foram
ganhas através de algumas unidades de formação frequentadas no Curso de
Especialização Tecnológica de Repórter de Imagem, designadamente em Jornalismo
Digital, Atelier de Reportagem, Atelier de Comunicação, Análise e Produção Textual e
Inglês. Os profissionais de trabalho foram, também, uma base, para que o meu processo
de evolução fosse possível. Apesar de o meu trabalho estar indiretamente ligado com a
BTV, os responsáveis e os profissionais ficaram agradados com o meu trabalho,
felicitando-me e agradecendo-me pela minha colaboração.
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Reflexão crítica
O relatório de estágio encerra um percurso académico que eu considero ser
bastante positivo na minha vida enquanto estudante. O caminho que foi percorrido deume bases para o mercado de trabalho e para a contiuação de estudos no ensino superior,
ganhar ainda mais maturidade e responsabilidade e, essencialmente, saber trabalhar em
equipa e saber comunicar.
O início do meu percurso académico começou na Guarda, mais propriamente na
ESECD do IPG, passando por Lisboa para a realização do estágio profissionalizante nas
instalações do SLB. Foi o segundo contacto com o mercado de trabalho, uma vez que,
anteriormente, já tinha realizado um estágio profissional no âmbito do ensino
secundário. Apesar desse contacto, as áreas em questão (jornalismo e comunicação)
eram novas e o mercado também. Tive a sorte de encontrar bons profissionais, um bom
ambiente de trabalho e uma equipa fantástica da qual eu me orgulho pela organização e
pela união. As competências e as capacidades adquiridas durante o CET foram
essenciais para a minha integração no local de trabalho, sendo que os objetivos foram
atingidos com sucesso.
Inicialmente, o nervoso miudinho era notável em mim, mas depressa isso foi
ultrapassado num ambiente ideal de uma Redação. Todos os dias esse ambiente era
notável e os profissionais da Redação demonstraram um carinho e uma simpatia incrível
desde o início, fazendo com que depressa o meu à vontade se notasse na equipa de
trabalho. O ambiente acolhedor e muito agradável ajudou-me a superar o nervosismo e a
ultrapassar as dificuldades que foram sentidas e visíveis inicialmente. O estágio no SLB
foi uma oportunidade de lançamento no ramo do jornalismo e da comunicação. O
trabalho tinha como objetivo ser aperfeiçoado todos os dias, chegando ao final e ter a
sensação de dever cumprido. A cada dia que passava me considerava mais útil à
Redação e ao Clube. O grau de exigência e a complexidade dos assuntos iam
aumentando, visto que tinha já compreendidos os objetivos e os métodos de trabalho da
Redação.
Pessoalmente, os objetivos foram cumpridos, tendo em conta o planeamento
feito inicialmente para o meu percurso de estagiário. O Chefe de Redação do jornal “O
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Benfica”, Rui Manuel Mendes, foi fundamental para a minha evolução, depositando em
mim esperança e confiança, correspondendo eu com o melhor que tinha para dar. As
atividades desenvolvidas tiveram diferentes relevâncias e claramente que enalteço
algumas mais do que outras. O facto de a BTV transmitir, em exclusivo, algumas ligas
de futebol de outros países da Europa, fez com que o meu interesse aumentasse à
medida que o tempo ia passando. O destaque para o meu entusiasmo foi para a Premier
League, a principal liga de futebol inglesa, visto que é a principal atração futebolística
da Europa. O meu conhecimento da liga aumentou e fiquei contente com a
responsabilidade que me foi atribuída. Já a Ligue 1 e a Serie A tiveram a sua
importância, embora não com tanto destaque como a inglesa. Embora outras atividades
que desenvolvi não tivessem tanto interesse para mim, todo o trabalho foi realizado com
o mesmo empenho e rigor, já que o meu objetivo enquanto jornalista é ser imparcial.
O meu sucesso em ambas as instalações, IPG – ESECD e SLB, apenas foram
possíveis graças a todo um grupo de profissionais que criaram as condições possíveis
para que a minha evolução fosse possível. Ao longo do ano letivo 2014/2015 notei uma
melhoria nas minhas capacidades e das minhas competências que, posteriormente,
foram notáveis também no ambiente de trabalho.
Relativamente ao Curso de Especialização Tecnológica de Repórter de Imagem,
só tenho bem a dizer dos excelentes profissionais que integram a equipa que merecem
da minha parte um feedback positivo. O curso só peca pela falta de qualidade do
material de trabalho. Espero que, futuramente, sejam feitos investimentos para atrair
alunos às instalações da ESECD e para que o feedback seja positivo por parte dos
mesmos, na medida em que é de extrema importância a partilha de informações
positivas para que uma instituição possa ser uma fonte de atração.
Concluo com um balanço extremamente positivo, notando uma maior
maturidade, responsabilidade e capacidade de trabalho. Fica sempre a sensação de que
podia ter feito melhor, mas sem tristezas relativamente ao trabalho desenvolvido. As
competências adquiridas ao longo das 400 horas de estágio vão ser essenciais para a
continuação de estudos superiores e consequentemente para a integração numa equipa
de trabalho.
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