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Resumo  

O presente relatório é o resultado final de um estágio curricular realizado no Teatro Munic-

ipal da Guarda (TMG), diretamente no setor de Intervenção Cultural Animação e Associa-

tivismo (ICAA), que decorreu no dia 26 de fevereiro a 29 de junho. Trata-se de uma organ-

ização pertencente à Câmara Municipal da Guarda, um espaço que está direcionado na 

promoção e divulgação de atividades no âmbito da cultura e das artes. 

 Este relatório esta dividido em dois capítulos, sendo o primeiro dedicado a uma breve 

abordagem da história da Guarda e da entidade que me acolheu durante esse curto período 

de tempo. No Segundo capítulo descrevo as atividades realizadas durante o estágio. 

Durante as 750 horas em que decorreu o estágio foram desenvolvidas diversas atividades na 

área de organização e acompanhamento de atividades em particular as seguintes:  

Organização de eventos, participação em reuniões sobre os eventos, participação na elabo-

ração de flyer para festivais de cultura popular, elaboração de apresentação de PowePoint 

para a FIT, acompanhamento e acolhimento dos grupos para festivais de cultura popular e 

Santos do Bairro, atendimento telefónico. 

 

Palvras-chave: Comunicação, Eventos, Planeamento, Animação Cultural. 
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Introdução 

No âmbito do 2º ano do Curso Técnico Superior Profissional (TeSP), de Comunicação, 

Protocolo e Organização de Eventos (CPOE), da Escola Superior de Educação, Comuni-

cação e Desporto (ESECD), do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), foi proposto a real-

ização de um estágio curricular na área. O objetivo fundamental desse estágio é colocar em 

prática todos os conteúdos programáticos lecionados na componente curricular do referido 

curso. Este estágio “tem por objetivo complementar a formação académica do estudante, 

através dos exercícios de tarefas e funções praticadas em entidades, proporcionando a 

aprendizagem de competência profissionais em contextualização real dos trabalhos desen-

volvidos”.1 Durante o estágio realizado no TMG, em especifico no Setor ICAA, foram real-

izadas varias atividades tanto com as crianças como com os idosos, também pude ajudar na 

realização de vários eventos, conforme o segundo capitulo II do relatório. A elaboração 

deste relatório de estágio tem por finalidade caraterizar e descrever as atividades desen-

volvidas e competências adquiridas com a sua realização.  Desta forma, ao longo dos dois 

capítulos são apresentados os locais de estágio, as razões que sustentam a escolha deste 

estágio, as tarefas que me foram concedidas ao longo desses três meses de estágio, a apre-

ciação e análise critica do estágio e as considerações finais. 

O plano de estágio (anexo 1) que me foi proposto, pelas atividades e tarefas que o con-

stituíram, desde logo me permitiu entrever a concretização dos objetivos implícitos num 

estágio curricular. 

O plano de estágio contempla as seguintes funções a desenvolver:  

- Promover competências técnicas na organização de eventos e atividades culturais; 

- Desenvolver hábitos de trabalho, iniciativa empreendedora e sentido de responsabilidade 

profissional; 

- Desenvolver espírito crítico e de autoavaliação após as práticas de trabalho;

                                                      
1 1    Regulamento n.º 449/2014, de 16 de outubro (Regulamento Geral de Estágios e Projetos de Fim de Curso 

do Instituto Politécnico da Guarda). 
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- Proporcionar oportunidades para o estagiário desenvolver as suas competências analisan-

do situações reais e propondo medidas de melhoria; 

- Desenvolver as capacidades organizativas na planificação de projetos e trabalhos na área 

da comunicação, protocolo e organização de eventos; 

- Possibilitar a execução de atividades relacionadas com a sua área de formação profissio-

nal; 

- Possibilitar a interação com profissionais experientes e o trabalho em equipa; 

- Aplicar no terreno as competências adquiridas na formação teórica; 

- Desenvolver competências interpessoais; 

- Conhecer a dinâmica da organização do TMG e dos departamentos de Comunicação, Re-

lações Públicas e Intervenção Cultural e Associativa. 
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Capítulo I – Camara Municipal, Teatro Municipal da Guarda 

 

 

Neste capitulo caraterizo e descrevo simultaneamente a entidade Acolhedora em decoreu o 

estágio, o Teatro Municipal da Guarda, assim como o conselho em que se localiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 1: Estrutura de Teatro Municipal 

Fonte: Facebook do TMG 
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1.1. Caracterização da cidade da Guarda 

A cidade da Guarda é considerada a cidade mais alta de Portugal, que contém 42 541 

habitantes, constituída por 43 freguesias urbanas com 26 565 habitantes (INE, 2011).2 

A Guarda é capital do distrito que possui um bonito património, que foi herdado há 

muitos anos e hoje é considerado património histórico. 

No que diz respeito ao Teatro Municipal da Guarda, mais concretamente na organiza-

ção de eventos, existe só um teatro na cidade da Guarda disponível para a população em 

geral de todas as faixas etárias da cidade. 

Guarda está situada no centro da região Beirã, entre o Planalto Guarda-Sabugal e a 

Serra da Estrela a 1056 metros de altitude. 

1.2. História da cidade da Guarda 

A cidade da Guarda foi fundada pelo segundo rei de Portugal, D. Sancho I, que lhe 

concedeu primeiro Foral a 27 de novembro de 1199, no final do século XII, de forma a 

proteger a cidade (reino), já que, como Carvalho Rodrigues afirma, “nos concelhos fronteir-

iços, onde o perigo era maior, e ainda é maior (só se foge e emigra do perigo), os forais que 

herdamos concediam prerrogativas para que a frente não ficasse sem alguém, para que a 

democracia se recompusesse.” (Rodrigues 2017: 7)3. Adriano Vasco Rodrigues, na sua 

monografia sobre a Cidade, afirma ainda que a “importância estratégica e militar da cidade 

se patenteou, através dos tempos. Podemos dizer que a Guarda está ligada a todos os even-

tos da história de Portugal.” (Rodrigues, sd.: 46).   

Com efeito, ao conceder a carta de foral à Guarda, o rei povoador atribuía-lhe “um 

papel fundamental para a consolidação do reino. Do imponente sistema defensivo que out-

rora se ergueu destaca-se no ponto mais alto da cidade a torre de menagem”4, símbolo máx-

imo da estrutura defensiva, da coragem das gentes da cidade que defenderam a fronteira ao 

longo desses séculos. Do alto, “desfruta-se um panorama de rara beleza e majestade. Para 

mostrar que a terra é redonda bastaria subir ao Castelo da Guarda, a 1056 metro, e olhar em 

volta. 

                                                      
2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda 

3 Rodrigues, V.; (2017); 40 anos de poder Local; Marques e Pereira; Guarda 

4 Boletim Municipal da Guarda, nº 2, maio de 2018. 
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 O Castelo é o centro do mundo: a periferia termina na linha do horizonte, num vasto 

círculo. A vista alonga-se pelo Castelo sem encontrar fronteiras, mas esbarra para sueste 

nos cumes nevados da Estrela” (Rodrigues, sd,: 47). A altitude motivou José Augusto de 

Castro a descrever assim a Guarda no seu poema “Perto do céu”: “Outras terras mais lindas 

há de certo... Porém nenhuma fica assim tão perto do puro azul do céu de Portugal!”5. 

 Também mais perto do céu, surge altiva e forte, marcada pelo cinzento do granito com 

que foi construída, a Sé Catedral, verdadeiro ícone da cidade, erguida com características 

construtivas e estéticas que fazem dela um dos maiores monumentos da história ar-

quitetónica Portuguesa. Por ter sido erguida ao longo de vários reinados, sofreu influências 

arquitetónicas dos últimos tempos do gótico, com evidências claras do estilo manuelino. 

Além da Sé, a Guarda possui outros monumentos importantes, nomeadamente, a Igreja da 

Misericórdia, a Capela do Mileu, o Museu da Guarda e a Judiaria. Os Judeus foram um 

povo que deixaram suas marcas bem visíveis da sua passagem pela Guarda, onde se nota “a 

influência do judaísmo na cultura ocidental, incomparável”6 (Carvalheira, 2015: 14).   

Ao longo da História, a cidade da Guarda foi conhecida como a cidade dos 5 EFES, 

que é considerada de Forte, Farta, Fria, Fiel e Formosa7. 

 Forte, pela dureza do granito, característico na paisagem, e ao imponente sistema de-

fensivo que outrora se ergueu e que ainda hoje se preserva em parte;  

Farta, pelos vales férteis e cursos de água que garantem a sustentabilidade dos habitan-

tes, segundo o Aires Diniz ele “viu que os abastecimentos estratégicos da Cidade da Guarda 

em frutas e outros mimos da horta estavam muito bem assegurados” (A Memória das 

coisas, 2003: 62), pela variada e riquíssima gastronomia; 

 Fria, pelo clima de montanha, “A neve caía do azul cinzento do céu, branca e leve, 

branca e fria… Há quanto tempo a não via! E que saudades, Deus meu!”8, foi assim que 

Augusto Gil a descreveu. Uma terra de Montanha, localização privilegiada que lhe confere 

um clima ideal para se respirar a pureza do ar, explica a tradição nas áreas de Saúde e Bem 

                                                      
5 http://ardaguarda.blogs.sapo.pt/150172.html, consultado em maio de 2018. 

6 Isidro; Alexandra; (2015); Praça Velha nº 35; Edição Câmara Municipal da Guarda 

7 Adaptado de http://www.mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx, consultado em abril de 2018. 

8 http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/agil.ht, consultado em abril de 2018. 



 
 

6 

 

Estar;  

Fiel provém da História e das características genuínas das gentes beirãs, integras, hon-

estas e hospitaleiras; 

Por fim Formosa, por tudo aquilo que é e possui: monumentos, praças, ruas e vielas, 

solares, jardins, parques, paisagem e, particularmente, as suas Gentes.  

  

1.3.  Os monumentos classificados do concelho da Guarda  

“Quando abordamos sobre o património classificado do concelho da Guarda não po-

demos deixar de referir a legislação do património cultural que se encontra em vigor, na 

Lei.º 107/2001 de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime da 

proteção e valorização do património cultural, definido que todos os cidadãos têm o direito 

de usufruir o património cultural e as suas categorias de classificação dos imoveis: de inter-

esse nacional, público ou de interesse municipal, com os critérios estabelecidos de acordo 

com determinadas características do imóvel e a sua relevância no contexto regional. 

No concelho que agora abordamos existem 21 sítios/imoveis classificados, sendo a sua 

maioria localizados no centro histórico da Guarda são (15 exemplares) e os restantes dis-

persos pelo concelho.  

Os processos de classificação datam de diferentes períodos, remontando aos inícios do 

século XX, do período entre 1907 e 1910, como é o caso da Sé Catedral da Guarda”9. 

1.3.1. As Gárgulas da Sé Catedral 

As gárgulas são elementos arquitetónicos situados nas calhas dos telhados dos 

edifícios, que servem no sentido de expelir a água da chuva a uma distância da parede. O 

arquiteto Dárcio Ottoni definiu que as gárgulas “são estátuas em forma de pássaros mon-

struosos”.  

As gárgulas começaram a ser utilizadas na Idade Media, os canos que expaliavam as 

águas acumuladas nos telhados começaram a ser revestidos com figuras monstruosas, hu-

manas e animalescas ou muitas vezes, mitológicas e grandemente influenciadas pelos esti-

los góticos da época.10 

                                                      
9 Guarda: A Memória das Coisas, 2002 consultado em abril de 2018 

10 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-sao-as-gargulas/, consultado em março de 2018 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-sao-as-gargulas/
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“Podem ser vistas no alto de prédios góticos, em geral igrejas e catedrais, e eram es-

culpidas de maneira a disfarçar os canos por onde escoava água de chuva dos telhados”, diz 

o arquiteto Dárcio Ottoni. Caminhando pela praça velha, podemos observar o monumento 

da Sé Catedral da Guarda, poucos se aperceberão das gárgulas que nela se encontra, muito 

por culpa da própria exposição das gárgulas nos locais mais elevados da Sé, do mundo se-

creto, obscuro, quase herético que este místico monumento nos oferece. 

 

1.3.2. Geografia da cidade da Guarda  

A cidade da Guarda, geograficamente é a mais alta de Portugal com uma altura Media 

de 1.056 metros. 

Quanto ao clima da cidade é muito temperado, com relativa influência mediterrânea, 

visto que no verão há uma curta estação seca. O mês mais quente é julho, com uma temper-

atura media de 19,7ºC, e o mês mais frio é o janeiro, com uma média de 2ºC. O mês, mas 

chuvoso é o dezembro, com pluviosidade média de 150,6 mm, e o mês mais seco é o ago-

sto, com média de escassos de q0,4 mm. A temperatura média anual é de 11,1 ºC e a sua 

pluviosidade média é de 914 mm. 

1.4.  Concelho da Guarda 

Segundo as pesquisas elaboradas pude constatar que o concelho da Guarda esta situado 

no centro da região beirã, entre o planalto do Sabugal e a Serra da Estrela. Esta localização 

privilegiada nos permite dizer que há cerca de 712,11 km2 de área estão partilhadas pelas 

bacias hidrográficas.  

O concelho da Guarda tem fronteira a nascente com o do concelho de Pinhel, Almeida, 

Sabugal, Covilhã entre outras. A cidade da Guarda ganhou o seu primeiro foral pelo antigo 

rei de Portugal D. Sancho I. no dia 27 de novembro de 1199, ele também foi considerado 

como um rei povoador. Segundo os Censos de 201111, foi constatado que o concelho da 

Guarda continha um total de 42 541 habitantes. Isto é, quer pela sua área, quer pelo número 

de habitantes, quer pelo número de freguesias, o concelho da Guarda até hoje é considerado 

como o maior concelho português.  

                                                      
11 Adaptado de http//www.mun-guarda.pt/Portal/conselho.apx,consultado em março de 2018. 
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Antes o concelho da Guarda era constituído por 55 freguesias, atualmente o concelho é 

constituído por 43 freguesias sendo elas: 

 

 

 

 

Figura2: Localização da Guarda 

Fonte: 

https://www.google.pt/search?client=opera&hs=SZq&biw=1326&bih=658&tbm=isch&sa=1&ei=5ToyW5O

MHcbjkgX7iJb4Dw&q=o+concelho+da+Guarda+mapa&oq=o+concelho+da+Guarda+mapa&gs_l=img.3...6

3485.65151.0.65886.5.5.0.0.0.0.940.1030.1j6-

1.2.0....0...1c.1.64.img..3.0.0....0.s86wYbpdcUY#imgrc=CNcecZnbvoAw_M: 

 

1. Adão, 

2. Aldeia do Bispo,  

3. Aldeia Viçosa, 

4. Alvendre, 

5. Arrifana, 

6. Avelãs da Ribeira, 

7. Benespera,  

8. Casal de Cinza, 

9. Castanheira, 

10. Cavadoude, 
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11. Codesseiro, 

12. Faia, 

13. Famalicão, 

14. Fernão Joanes, 

15. Gonçalo,  

16. Gonçalo Bocas, 

17. Guarda, 

18. João Antão, 

19. Maçainhas, 

20. Marmeleiro, 

21. Meios, 

22. Panóias, 

23. Pega, 

24. Pêra do Moço, 

25. Porto da Carne, 

26. Ramela,  

27. Santana D´Azinha, 

28. São Miguel do Jarmelo, 

29. São Pedro do Jarmelo, 

30. Sobral da Serra, 

31. União de Freguesias de 

Avelãs de Ambom e Rocamondo, 

32. União de Freguesias de 

Corujeira e Trinta, 

33. União de Freguesias de 

Mizarela, 

34. Pêro Soares e Vila Soeiro,  

35. União de Freguesias de 

Pousade e Albardo,  

36. União de Freguesias de 

Rochoso e Monte Margarida, 

37. Vale de Estrela, 

38. Valhelhas,  

39. Vela, 

40. Videmonte, 

41. Vila Cortês do Mondego, 

42. Vila Fernando,  

43. Vila Franca do Deão e Vila 

Garcia.  

No ponto mais alto da cidade podemos encontrar a Torre Menagem, que é considerado 

um dos símbolos máximo de toda a estrutura defensiva e sinal de coragem desta gente que 

ao longo dos séculos deram suas vidas para defenderem a fronteira Lusa. Não podemos 

deixar de fora uma das maiores construções da antiguidade que é considerado um dos pa-

trimónios mais visitados de Portugal, a Sé Catedral, considerada como verdadeiro ícone da 

cidade que contém qualidades construtivas e estéticas que a impõem como um dos monu-

mentos maiores de toda a história da arquitetura portuguesa.  
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1.5.  TMG 

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) cuja obra foi executada pela Câmara Municipal 

da Guarda entre 2001 e 2005, sendo Presidente da Guarda Dr.ª Maria do Carmo Pires Al-

meida Borges, foi inaugurado no dia 25 de abril de 2005, por sua Excelência, a Senhora 

Ministra da Cultura, Dr.ª Isabel Pires de Lima, esta data que se comemora o aniversário do 

TMG, o dia que se comemora o simbólico dia da Liberdade, naquele ano, com uma entrega 

especial aos cidadãos da Guarda de um espaço que registava “a luta e a vitoria concedida 

por um dos seus principais património de valores da democracia: a cultura, o tesouro da 

inteligência; e a liberdade, inveja feita ódio pelos ignorantes”, foram essas as palavras ditas 

por Álvaro Pereira Guerreiro (Currais,2005-2010:7),  que concedia a Guarda a honra de 

inaugurar a maior obra cultural desde sempre realizada no concelho e Região que é o 

Teatro Municipal da Guarda. 

Com a inauguração do TMG, a cidade passou a ter um espaço físico de excelência, pa-

ra receber atividades culturais promovidas pela Câmara Municipal, para a promoção e a 

divulgação da cultura. O TMG cruza as múltiplas e fecunda todas as disciplinas artísticas, 

avançando assim para uma nova cultura do mundo, Lipovetsky nos diz que “a arte segue 

agora as regras do mundo mercantil e mediático (…), as tecnologias da informação, as in-

dústrias culturais, as marcas e o próprio capitalismo constroem uma cultura” (Lipovetsky, 

2008: 15), influenciadas por mudanças vertiginosas nas atividades e nos poderes económi-

cos. 

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) é testemunho de centenas de espetáculos, ofici-

nas, exposições, teatro entre outras realizações que afirmam o Teatro Municipal da Guarda 

como grande motor cultural da Região e do País. O Teatro Municipal da Guarda é um in-

strumento de grande importância das políticas de desenvolvimento cultural definida pela 

Câmara da Guarda, constituindo assim um espaço privilegiado de promoção e difusão de 

várias atividades culturais e artísticas. 

1.5.1. Espaço Físico 

O TMG é um conjunto de dois edifícios (fisicamente separados) da autoria do arquiteto 

Carlos Veloso. Inaugurado em abril de 2005, este esdificio está situado na Rua Batalha Reis 

nº 12, 6300-668 Guarda, “o atual teatro dispõe-se pela qualidade e moderninadade ar-
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quitetónica”12. 

 

Figura 3: Os dois edifícios do TMG 

Fonte: Propria 

O Café Concerto situa-se no primeiro edifício do TMG e é um café não só para as ativida-

des do Teatro, mas também para a cidade. Ao longo dos anos tem mantido uma pro-

gramação artística e cultural regular com centenas de espetáculos, conferências, tertúlias, 

apresentações de discos e livros, etc. Com uma lotação de 125 lugares, este espaço é um 

local de encontro na cidade e disponibiliza gratuitamente acesso à internet via wireless. 

Dispõe ainda de jornais e revistas para consulta e de uma parede de 8 metros que acolhe 

exposições temporárias de artes visuais. Nos meses de verão tem também serviço de espla-

nada. O CC está aberto de terça-feira a sábado (16h-19h e 21h – 01h). 

A bilheteira está aberta de terça a sábado, das 17H às 20H, em dias de espetáculos das 

17H às 21H. 

Galeria de artes é o local que está capacitado para apresentar exposições de conceitua-

dos artistas nacionais como internacionais.  

Espaço privilegiado de exposição de artes plásticas e visuais contemporâneas. Situa-se 

no piso 2 do primeiro edifício, por cima do Café Concerto. A Galeria de Arte recebeu, ao 

longo dos anos, muitas dezenas de exposições de grandes artistas portugueses e es-

                                                      
12  Fonte -http://www.e-cultura.sapo.pt/patrimonio_item/13915, consultado em 26 de março de 2018 
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trangeiros como Júlio Pomar, Nadir Afonso, José de Guimarães, Ana Vidigal, Júlio 

Resende ou Manuel Cargaleiro. É também um espaço para visitas guiadas com escolas e 

estudantes de artes. 

Este espaço está aberto de terça-feira à quinta-feira: das 16h00 às 19h00 e das 21h00 

às 23h00. Sexta-feira e sábado das 16h00 às 19h00 e das 21h00 às 24h00. 

O Teatro Municipal da Guarda tem um parque de estacionamento com três pisos com 

capacidade máxima de 175 lugares para viaturas. Este parque está disponível não só para os 

espetadores do Teatro, mas também para os visitantes da própria cidade. O parque tem um 

tarifário regulamentado, acessível e é possível obter avenças (economicamente mais vanta-

josas) para quem pretende utilizar mais frequentemente o parque. Este espaço tem vig-

ilância diurna e noturna. 

Edifícios do Teatro Municipal da Guarda, é um espaço composto pelos seguintes pisos 

e a descrição do mesmo, piso -2, piso -1, piso 1, piso 2 e piso 3. 

No piso -2, podemos encontrar o sub palco do grande auditório, que é um espaço usa-

do para guardar os materiais para os concertos, podemos encontrar lá também um sub palco 

do grande auditório que é um palco móvel. No piso -1 temos vários camarins para os artis-

tas e a entrada dos bastidores para a atuação no palco do grande auditório, no mesmo piso 

encontra-se uma porta de acesso para os artistas e também entradas dos colaboradores do 

TMG, existe também um elevador que dá acesso aos restantes pisos, para além do elevador 

tem uma escada que é a saída de emergência. No mesmo piso tem uma oficina, uma 

receção, WC masculino e feminino e acesso ao sub palco. 

No piso 0 podemos encontrar a bilheteira, dois foyer de grande auditório, e a entrada 

da plateia para o grande auditório. No piso 1 contém três WC, sendo um para os deficientes 

de ambos os sexos, um masculino e um feminino. No mesmo piso temos a entrada dos téc-

nicos de som, luz e de produção. No piso 2, está situada a direção do TMG, que está divid-

ida por dois setores sendo assim o setor ICAA e o setor do TMG. No mesmo piso também 

existe uma sala de ensaio, um bar, um foyer do pequeno auditório e o pequeno auditório. E 

por último temos o piso 3 onde podemos encontrar um terraço o qual é usado para os 

fumadores. 

O Grande Auditório do Teatro Municipal da Guarda é o local privilegiado das grandes 
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produções. Equipado com fosso de orquestra amovível, tem capacidade para receber 

grandes companhias de Teatro, Dança, Música ou até mesmo Ópera. Este espaço localiza-

se no Piso 0 do TMG. Com 626 lugares de lotação máxima divididos entre plateia central, 

duas laterais, fosso de orquestra e balcão, o Grande Auditório está equipado com moderno 

equipamento técnico de som e de luz. Este espaço serve também para acolher congressos e 

colóquios nacionais e internacionais. 

O pequeno Auditório, como o próprio o nome nos diz é um auditório mais pequeno, 

este espaço está situado no 2º piso, este recebe uma grande variedade de espetáculos e de 

várias tipologias artísticas como teatro, música, dança, cinema, novo circo ou conferências, 

tem uma capacidade para acolher cerca de 160 telespectadores. 

O bar dos auditórios situa-se no foyer do piso 2, mesmo ao lado do Pequeno Auditório, 

e funciona sempre que há um espetáculo em qualquer um dos auditórios. Tem capacidade 

para 40 lugares sentados e serve também de espaço de reuniões informais, conferências de 

imprensa e de tertúlias com artistas e criadores. 

A Sala de Ensaios, situada no piso 2 ao lado do Pequeno Auditório, é um espaço poli-

valente, amplo, luminoso e acusticamente isolado. Serve para acolher residências artísticas 

de criadores, ensaios de música, dança, teatro, exposições e de oficinas/workshops de 

formação de vários públicos como estudantes, professores ou público sénior. É o espaço 

privilegiado para a dinamização das atividades do Serviço Educativo e para pequenos espe-

táculos intimistas para escolas e outros públicos. 

Os foyers do Teatro Municipal da Guarda são espaços amplos e luminosos que ac-

olhem o público e os visitantes do TMG. Existe um foyer no piso 0 antes da entrada para o 

Grande Auditório e outro no piso 2 na entrada para o Pequeno Auditório. Os foyers são 

também, com alguma regularidade, espaços expositivos e de espetáculos mais intimistas.  O 

bilhete deve ser conservado até ao final do espetáculo. A programação poderá sofrer al-

terações por motivos imprevistos, sendo esta situação, quando possível objetivo de aviso 

antecipado. As reservas podem ser efetuadas por telefone, fax, ou por email, ou diretamente 

na bilheteira, garantida até 72 horas antes do espetáculo. 
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6.2 Cultura Organizacional: Missão, Visão, Valores   

A Missão deve ser expressa formalmente, servindo de guia de orientação para as pessoas 

que trabalham na organização, para que haja orientação e uniformidade de propósitos.  

A Missão de uma determinada organização traduz-se numa explícita declaração, ou num 

implícito entendimento de qual é a razão da sua existência. O teatro Municipal da Guarda 

tem por objetivo transmitri uma progaramação de qualidade para os seus espetadores. Para  

Beirão, “a cultura organizacional é um conjunto de crenças e valores que são cultivados e 

perpetuados pelas pessoas ao longo do ciclo de vida da organização” (Beirão, 2008: 70). 

Segundo Kotler, “uma Missão bem difundida desenvolver nos funcionarios um senso co-

mum de oportunidade, direção, sigunificância e realização” (Kotler, 1993). 

O Teatro Municipal da Guarda tem-se pautado por uma linha de atenção que privilegia 

uma programação cultural regular, de qualidade e diversificada, que abrange diferentes 

disciplinas artísticas tais como: teatro, danças, músicas, cinemas, artes plásticas, novo circo 

etc…, e também promover a interdisciplinaridade, de acordo com um projeto artísticos pre-

viamente definidos e não sujeita predominantemente a critérios quantitativos de natureza 

económica ou estatística. Segundo Daychoum, “a missão, a visão e os valores são as bases 

para se estabelecer a direção e a orientação para uma organização, mas, para se tornarem 

realidade, têm que se traduzir em objetivos e orentações estratégicas” (Daychoum, 2009: 

35). Traduzida numa decalração explicita, esta deve ser breve e simples para mais fácil en-

tendimento, e também flexível para durarm mais tempo, e distintiva para diferenciar das 

outras organizações similares. 

Uma prioridade de invenção do TMG tem sido ao nível do desenvolvimento da co-

munidade artística local, assumindo os agentes culturais, locais como aliados e propor-

cionando momentos de ações que possibilitem o seu envolvimento com o teatro (nomead-

amente através de ações de formação e de reflexão ou através de criação). O TMG tem 

apoiado ao longo dos anos os artistas locais e regionais nas mais variadas áreas de inter-

venção. 

A vocação de serviço público, com o objetivo do dessenvolvimento cultural e social da 

população, através de uma oferta cultural que permite o acesso de todos à cultura, direito 

constitucionalmente reconhecido; entende-se também por serviço público não apenas a 
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oferta de atividades culturais, pressupondo uma relação passiva de relação por parte do 

publico, mas também a criação de instrumentos que possibilitem uma correta descodifi-

cação e consciente crítica do objetivo cultural. 

O TMG é um espaço cultural que âncora, no sentido de espaço de encontro e inter-

câmbio, de partilha e descoberta de experiências, é um lugar central na vida da cidade e 

referência identitária da população. Para além da atividade cultural regular inerente à 

produção, o TMG abre as suas portas (e espaços) a dezenas de entidades, associações, em-

presas e coletividades que dinamizam os seus projetos e iniciativas no teatro. 

O TMG defende uma prática proativa na construção da cidade e da cidadania, através 

de uma atitude de abertura à sociedade, de incentivo de participação de todos na prática 

cultural e artística, na integração social pela arte, na defesa dos valores democráticos e na 

redução das instalações culturais e sociais entre os cidadãos. 

O TMG define a sua programação em sintonia com a realidade do território no qual se 

insere, respeitando as caraterísticas socioeconómicas da população do concelho e do distri-

to, o seu nível de desenvolvimento cultural, educacional e os índices de consumo culturais.  

Os últimos anos mantiveram um ritmo de atividades muito semelhante aos anos ante-

riores. De referir também o elevado número de atividade extraprogramação que o TMG 

acolheu entre 2014 e 2015, provando a abertura total do teatro à comunidade e ao território. 

Estas atividades são oriundas de todos os setores da sociedade: empresas privadas, associ-

ações, coletividades, instituições de várias proveniências (política, desportivas, recreativas, 

culturais, educacional, educativas e escolares, de empreendedorismo, solidariedade social, 

etc), grupos locais e regionais, entre outros. 

A visão deve estar relacionada com o que a organização se quer tornar, deve sempre 

haver consenso entre os membros da organização, assim como ajudá-los a sentir orgulho de 

pertencerem à organização. A visão deve apontar para o futuro da organização, Segundo o 

Swift,” a visão é a arte de ver coisas invisíveis” (apud Kotler, 2006: 54).  

A vissão do Teatro Municipal da Guarda é ser conhecido como um local de espectativa 

do meio cultural e artistico, ser considerado como um instrumento de desenvolvimento cul-

tural e social e proativo na construção da cidadania na cidade.  

O TMG tem a preocupação de fixar e formar públicos, tendo pro missão sensibilizar a 



 
 

16 

 

população para a diversidade das práticas e géneros artísticas 

 

1.6.3. Objetivos 

Os objetivos organizacionais ajuda em aumenta a motivação dos colaboradores. Estes 

objetivos devem estar sempre aliados com os objetivos individuais. Esses objetivos são a 

razão de ser, de existir das organizações que caminham para atingir um fim. Para 

Chiavenato “são os fins desejados que a organização pretende atingir e que orientam o seu 

comportamento em relação ao futuro e ao ambiente interno e externo” (2004: 256). Tam-

bém para o Michel Badoc, “os objetivos são resultados que a empresa se propõe alcançar, 

em princípio num determinado prazo” (2001:126). Os objetivos organizacionais procuram 

assim responder a um conjunto de funções, nomeadamente servem também como uma fon-

te de legitimação para o exterior do que a organização pretende assim constituindo 

igualmente uma fonte de motivação e envolvimento para os colaboradores, que funciona 

como guias para a ação do desempenho. O TMG,13 tem por objetivo assegurar uma pro-

gramação regular e de qualidade; fazer intercâmbios entre diferentes artistas portugueses e 

estrangeiros; estimular a reflexão e a crítica; formador de consciência; apoiar o desenvol-

vimento do território através dos recursos locais existentes; apoiar o associativismo. Para 

Bernard, “os objetivos individuais devem dar o seu contributo para a definição dos ob-

jetivos organizacionais”. 

 

1.6.4. Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional é a forma coma uma organização está dividida e hierar-

quizada, ela também define como é feita a gestão das atividades e a comunicação entre os 

setores, visando assim atingir objetivos estratégicos. O organigrama é o document onde se 

pode definir e estabelecer relações entre as pessoas e os seus recursos disponíveis da em-

presa, tendo em vista os objetivos que esta se propõe atingir ou alcançar. Para Chiavenato, 

este corresponde a “uma representação gráfica dos recursos que compõem a estrutura de 

uma organização, através da qual nos é possível percecionar alguns aspetos como: a divisão 

                                                      
13 Adaptado da proposta do regulamento interno do Teatro Municipal da Guarda 
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do trabalho, a assessoria, divisões e os vários setores existentes, tal como a relação superi-

or/ subordinado” (2004: 48). O Teatro Municipal da Guarda também dispõe de uma estru-

tura organizacional que representa-se num organograma que nos permite ter uma ideia do 

seu ideal funcionamento, (anexo 2).  

1.6.5. Identidade Visual 

A identidade visual de uma organização é um conjunto de atributos baseados em 

princípios, valores e sistemas que torna uma organização ou instituição especial e diferente 

de todas outras. Para a Alice Selles a identidade visual é vista “como um conjunto de ele-

mentos formais que representa visualmente um nome, uma ideia, um produto, uma empre-

sa, uma instituição ou um serviço” (Selles 2017). Segundo Lampreia, “a identidade visual 

deverá fazer parte do elemento organizacional por estar relacionada de perto com a estru-

tura da empresa” (Lampreia 2003:48), outros consideram-na de um fator dinâmico, dado 

que o slogan, o logótipo e até o nome podem ser alterados em qualquer altura. Essa 

definição nos faz entender que a identidade visual é nada mais que um conjunto de ele-

mentos que costuma ter como base um logótipo, um símbolo visual e as cores determina-

das. Qualquer organização começa em termos de identidade pela sua comunicação visual 

que engloba o seu nome, logotipo e slogan, são esses os elementos essenciais para a identi-

ficação e o reconhecimento de uma instituição ou organização. Para Justo Villafiñe, “uma 

boa identidade visual deve nos transmitir não só a identidade da empresa, mas diferenciá-

las também das outras” (Villafine 1998:26). Esta identidade também “depende, necessari-

amente, da comunicação que a organização estabelece com o seu público exterior” (Sousa, 

2006:50). 

1.6.6.1. Nome 

Os nomes são muitos valiosos para as empresas, instituição ou até mesmo organização. 

Apesar de não serem ativos físicos, mas fazem parte do património de uma instituição. O 

nome de uma organização é a designação atribuída à mesma. Esta deve conseguir co-

municar a sua imagem, produtos e serviços através do seu nome, de maneira a poder deixar 

claros os seus atributos, diferenciando-se no mercado. Philip Kotler diz-nos que “tem de se 

começar por escolher um nome para a marca. Os seus diversos significados e atributos 

devem ser construídos através de um trabalho de criação da identidade da marca. A escolha 
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de uma designação de uma marca tem de refletir o seu posicionamento de valia.” (2006: 

86). Existem nomes organizacionais bastante irreverentes, que em nada comunicam os seus 

produtos/serviços, e tornam-se um fator essencial na criação de sucesso.  Para Fernando 

Ramos, “os nomes podem ser descritivos, simbólicos, toponímicos, patronímicos, conven-

cionais, arbitrários, aleatórios” (2007: 27). Apoiando-nos na afirmação deste autor, po-

demos dizer que o TMG possui um nome descritivo, sendo a sua proveniência facilmente 

explicável: Teatro, porque é a sua atividade, espetáculos culturais; municipal, porque é pro-

priedade da Câmara Municipal e Guarda, porque está localizado na cidade da Guarda. 

1.6.6.2. Logótipo 

O logotipo é um símbolo constituído por palavras ou grupos de letras, destinados a 

funcionar como uma identidade visual de uma instituição ou empresa. É também designado 

de logotipo o símbolo ou nome de instituição desenhado e colorido que seja único e es-

pecífico, de forma ao primeiro contato de visualização, ela tornar-se num símbolo de 

reconhecimento imediato. Para o Kotler, as organizações “teriam toda a conveniência em 

adotar um símbolo ou um logotipo para usar em todas as formas de comunicar” (2006:90), 

o autor quer dizer que o logotipo funciona como o “Bilhete de Identidade” (BI) visual de 

uma organização. Contribui também para a notabilidade, para além de provar a existência 

da organização. O autor Phillipp Kotler afirma mesmo que “a forma como a marca é escrita 

pode fazer a diferença em termos de reconhecimento e de facilidade de recordação” 

(2006:91). Lampreia descreve alguns tipos de “elementos bases que constituem o logotipo 

que são eles: o nome, o código gráfico, ou seja, o tipo de letra utilizada, as cores e por 

vezes um símbolo” (Lampreia, sd.:50). Já Antonio Gomes afirma que o “logotipo do 

produto ou empresa anunciante aparece quase sempre emlugar de destaque e constitui, por 

vezes mesmo, o elemento principal da comunicação que se pretende estabelecer” (1994: 

225). 

 

Figura 4: Logotipo do Teatro Municipal da Guarda  

Fontes: adaptado de http://www.tmg.com.pt/, consultado em maio de 2018 

http://www.tmg.com.pt/,%20consultado%20em
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1.6.7. Política de Comunicação 

A política de comunicação compreende os conteúdos e os meios de comunicar, (im-

prensa, radio ou televisão) perante e com os públicos, podendo assim informa-los, dando-

lhes a conhecer a realidade da empresa ou organização. Comunicar é uma palavra derivada 

que vem do termo do latino communicare, que tem um significando que se tornar comum, 

em transmitir ideias para haver uma comunicação é preciso pelo menos duas pessoas ou 

mais. Comunicar é um campo de conhecimento académico que estuda os processos de co-

municação humana. Para Lampreia, “a comunicação é o suporte da vida em sociedade; 

nenhum grupo poderia sobreviver se não existisse uma troca de comunicações entre os seus 

elementos” (Lampreia, 2009: 21). As formas de comunicação que mais se utilizam é a lin-

guagem verbal e não verbal, essas que têm a função de informar e transmitir emoções. Se-

gundo Aristóteles,” para haver comunicação bastava considerar três elementos: a pessoa 

que falava, o discurso que pronunciava e a pessoa que escutava” (2003: 21). Um modelo 

simples de comunicação é o Paradigma de Lasswell, segundo o qual se deve responder às 

seguintes questões: Quem? Diz o quê?; Por que meio?; Para quem? Com que efeito? Este 

modelo foi criado em 1950, com o objetivo de compreender se os leitores eram influencia-

dos pela propaganda política. São elementos de comunicação: o emissor, que emite a men-

sagem; o recetor, que recebe a mensagem; a mensagem, informação transmitida; e o canal 

de transmissão, via de circulação da mensagem.  No contexto organizacional, a comuni-

cação adquire um sentido específico. Esta é vista como o conjunto de sinais emitidos pela 

organização na direção dos seus públicos, funcionários, clientes, fornecedores, líderes de 

opinião, compreendendo também o sentido inverso, ou seja, dos públicos e da envolvente 

para a organização. A comunicação é bastante importante, pois é através dela que se es-

tabelecem ligações entre a organização e o exterior. Constitui um meio que permite às or-

ganizações divulgar os seus produtos e serviços ao seu mercado-alvo e aumentar a noto-

riedade da marca. Desta forma, obtém uma melhor compreensão e imagem da marca e mu-

da atitudes perante a mesma. 

1.6.7.1. Comunicação Interna 

A comunicação interna é toda a forma de interação entre os elementos da tribo que 
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constituem equipas de trabalho, como os grupos ou organização enquanto membros desse 

mesmo grupo. A comunicação interna nas organizações é uma ferramenta estratégica chave 

nas organizações, é hoje também considerado um dos maiores desafios no auge da socie-

dade da informação. Segundo Beirão, a comunicação interna nas organizações “tem como 

missão assegurar a valorização das mensagens da administração, difundir a informação e 

assegurar a boa receção pelo público alvo e a comunicação de enquadramento que contribui 

para um bom clima social” (Beirão, 2008: 80). Como também é de todo o interesse que 

uma organização tem que dar importância a comunicação do seu público interno, porque é 

também de plena responsabilidade do público levar a boa imagem da organização para o 

outro lado ou exterior. A comunicação não pode ser apenas uma transmissão unilateral de 

informação. Como referiu Costa, em 1995, a “comunicação é a dialética onde o recetor não 

pode ser compreendida como uma entidade passiva”. 

A comunicação interna também não pode ser linear, ela deve ser circular baseando-se 

em estabelecer uma conservação de relações de continuidade com os outros.  

Os suportes da comunicação interna no meio de uma organização são: os meios que as 

organizações utilizam muitas das vezes para comunicarem com os seus públicos internos 

que, mas se destaca na sociedade em que nos encontramos são muitas das vezes o uso das 

novas tecnologias de informação e meio eletrónicos. Com a evolução das novas tecnologias 

de informação e comunicação (a evolução da internet) permitem assim hoje em dia, substi-

tuir os papéis, também hoje com a evolução de tudo isso já podemos passar informações, 

enviar correio entre outras coisas com maior rapidez e eficiência. A internet é uma rede 

privada, interna, que a organização pode usar para comunicarem, fazerem trocas de docu-

mentos com outros membros, e também podem conter acesso com todos os documentos da 

organização.  

Neste caso o TMG está ligado em uma rede com a Câmara Municipal. 

O TMG faz reuniões regulares com seus colaboradores com objetivo de fortalecer a 

comunicação interna entre eles, as reuniões são instrumentos importantes de uma boa co-

municação oral com propósito de discutir algumas ideias, temas ou realizar alguma ativida-

de. Segundo Beirão, as reuniões são” comunicação oral usados nas empresas e que juntam 

varias pessoas para tratar de assuntos específicos (…) oferecendo oportunidades de coor-
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denar várias atividades, estimular o envolvimento, solicitar novas ideias, motivar grandes 

níveis de desempenho e comunicar a cultura corporativa.” (Beirão, et al.; 2008: 100). Nas 

organizações as reuniões são importantes eventos para contato pessoal e comunicação entre 

os seus coordenadores. Estas reuniões não têm uma regularidade fixa e rígida, dependendo 

das atividades que se vai desenvolvendo e das suas necessidades. 

1.6.7.2. Comunicação externa 

A comunicação externa é a transmissão de informação entre um negócio e outra pessoa 

ou entidade externa ao ambiente à organização. 

A comunicação externa tem como finalidade na divulgação informação eficazmente da 

organização, que é transmitida para o exterior da empresa nomeadamente ao seu publico 

alvo. Cabrero diz que a comunicação externa visa “melhorar as atitudes perante os públicos 

externos que se relacionam, procurando transmitir aquela imagem que desejamos seja por 

eles apreciada” (Cabrero, 2001:109).  

A comunicação externa tem como finalidade divulgar eficazmente uma organização, 

aumentando e fidelizando os seus públicos. Assim, visa “melhorar as atitudes perante os 

públicos externos com que se relacionam, procurando transmitir aquela imagem que dese-

jamos seja por eles apreciada” (Cabrero, 2001: 109). As instituições têm à sua disposição, 

“vários instrumentos de comunicação, devendo selecionar aquele que melhor se adapte à 

mensagem que pretendem difundir e ao tipo de público a que se dirigem” (Rasquilha et al., 

2007: 92), alcançando assim melhores resultados.  

- Meios de Comunicação externa - são os que a organização utiliza para comunicar 

com todos os seus públicos externos, dos quais destaco:    

- Newsletters, que são ferramentas de difusão de informação para públicos que se in-

teressam por um determinado tema. O TMG comunica com o público externo através deste 

meio 

1.6.7.3. Comunicação Mista 

A comunicação mista é aquela que permite uma organização comunicar com os seus 

públicos, sejam eles internos ou externos. Esta linguagem mista como o próprio nome ja 

nos indica que é a mistura da linguagem verbal e não-verbal em determinada mensagem. 

1.6.7.4. Competência comunicativa 
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A análise dos modos extremamente complexos pelos quais os seres humanos comuni-

cam – tanto no nível verbal como no nível não-verbal – exige que penetremos primeiramen-

te no mecanismo da comunicação para investigar a estrutura da interação humana nos seus 

elementos constitutivos e que enfrentemos depois o problema do funcionamento da co-

municação a fim de pôr em evidência os aspetos dinâmicos do processo de comunicação. 

O ponto de partida para estes tipos de análise é a noção de competência comunicativa, 

entendida como um “conjunto de conhecimentos e regras que fazem com que qualquer in-

divíduo seja possível e realizável significar e comunicar” (Zuanelli Sonino, 1981). 

O facto de um indivíduo ser membro de uma comunidade linguística e social por 

possuir a “competência comunicativa”, isto é, possuir a capacidade de produzir e entender 

mensagens que o põem em interação comunicativa com outros interlocutores. (Pio Ricci 

Bitti e Bruna Zani, 1997). 

1.6.8. Públicos-alvo 

As organizações necessitam vender os seus produtos e serviços para poderem agariar 

lucros. A fim de conseguirem, as organizações têm que captar a atenção dos seus públicos, 

informá-los e convencê-los. J. Lmapreia define “público como um grupo de pessoas com 

um ou vários interesses em comum” (sd.:30), que são parte do processo das suas perceções 

são os objetos do trabalho. Durante estes anos o TMG organizou cerca de 12 temporadas de 

programação e 12 agendas culturais.  

O público do TMG é um público geral, que se divide e é agrupado em diversas catego-

rias, segundo o seu critério etário. 

O TMG é uma organização pública. No etntanto, como uma organização pública nesse 

caso local, o seu principal objetivo não visa em agariar só o lucro mas em proporcionar um 

serviço de qualidade aos seus públicos. 

Entre os argumentos que atestam a atividade a vitalidade e relevância do Teatro Mu-

nicipal da Guarda, salientam-se os seguintes: 

▪ 86 mil espetadores, num total de 794 atividades. 

▪ Artistas, grupos e companhias oriundos de 14 países do mundo 

▪ Programação multidisciplinar: teatro (de autor e comercial), cinema, música (todos 

os géneros), dança (clássica e contemporânea). 
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Quadro 1: Evolução de estatística de públicos 2013 – 2017 

ANO PÚBLICO 

2013 20693 

2014 24270 

2015 18670 

2016 22514 

2017 21227 

Fonte: Estatistíca de programação do TMG 

 

1.6.9 Responsabilidade Social 

A responsabilidade social é quando as organizações decidem voluntariamente, con-

tribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente melhor, “é uma obrigação moral 

das organizações que se reflete o contributo das suas iniciativa para o desenvolvimento da 

comunidade envolvente” (Lisboa, et al. 2008). 

Outros dos papéis importantes do TMG é a criação de novos públicos através das 

múltiplas atividades do serviço educativo, intervindo junto de públicos não habituados a 

práticas artísticas, como crianças, público sénior, pessoas portadoras de deficiência, doentes 

institucionalizados, etc… (a comunidade escolar é um dos destinatários privilegiados). Esta 

ponte que o TMG estabelece com a comunidade permite fomentar a formação de espírito 

crítico nos espetadores, estimulando a reflexão e a discussão e criando relações de proxim-

idade e cumplicidade que estimulam a participação e o envolvimento da população na vida 

do teatro. O serviço educativo revela-se, pois, um poderoso instrumento de inserção do 

teatro na comunidade e de chamamento à prática e à fruição das artes de vários setores da 

população. 

1.6.9.1. Serviço Educativo 

Como escreveu Joana lopes, “o teatro educa, se entendermos por educar a descoberta e 

utilização de formas e meios de apoio para o desenvolvimento do ser humano, em direção à 

vida autónoma e futura”14. Para isso, o TMG procura educar atrvés da arte e propõe na sua 

                                                      
14 Pega teatro; Papirus Editora; Universidade do Texas. 
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programação atividades educativas com crianças da primeira infância. Nestas atividades, 

são incluídos espetáculos, danças e até mesmo criatividade para as crianças e jovens. 

1.6.9.2. Projetos com Idosos 

Foi – me solicitado a participação num projeto de cariz social e educativo, que está a 

ser desenvolvido pelo setor cultural da CMG em parceria com as instituições de apoio aos 

idosos, sobretudo lares e centros do dia, do concelho da Guarda. Esta atividade destinava-se 

a pessoas idosas e tinha como intuito proporcionar momentos de convívio, distração, re-

cordando músicas tradicionais portuguesas que eram cantadas nos tempos e que são passa-

das de geração em geração, promovendo assim a capacidade motora e alterando a rotina 

diária dos idosos. E eu também fiz eles escutar um pouco da música tradicional da minha 

terra que eram cantadas pelos meus antepassados. Para poder dar mais motivação a essa 

atividade eu e a minha colega implementamos, mais um dos elementos chave da era dele 

que era a dança. Eu comecei por colocar uma música da minha terra e pedi muito re-

speitosamente uma senhora para dançar e colocámos todos a dançar do nada. 

No decorrer desta atividade, os idosos podiam mexer e tocar em vários instrumentos, 

ao mesmo tempo que cantavam músicas da sua geração. Este projeto teve a duração de 

aproximadamente uma hora, e teve o seu início no mês de abril, uma vez que foi um suces-

so foi prolongando. Neste dia, a instituição que se deslocou até ao TMG para participar 

nesta atividade musical foi o centro de dia de Famalicão da Serra, sendo este um grupo 

muito ativo, independente e com uma alegria e boa disposição contagiante. 

 

1.6.9.4. Oferta de bilhetes a crianças e jovens 

Uma das grandes práticas regulares do TMG é a oferta de um determinado número de 

bilhetes para crianças e jovens instituicionalizados. Desta forma, contribui também para a 

Educação cultural destes jovens. 

1.10. Análise SWOT 

Análise SWOT é uma ferramenta que permite fazer um diagnóstico estratégico da em-

presa ou instituição no meio em que está implantada. Essa análise pode ser interna, “recur-

sos de que a empresa dispõe e as dificuldades ou fraquezas que limitam a sua evolução” 

(Lindon et. al, 2004), e externa, “traços importantes e pertinentes do mercado no qual se 
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situa o produto cuja estratégia de marketing se está a elaborar” (Lidon. et al., 2004). Em 

formato de quadro, a forma de sistematização da informação, apresenata-se por um lado, 

aspetos primordiais, que se identifica no como os pontos fortes e fracos que diferenciam a 

organização dos seus concorrentes e por outo lado, identificam-se as perspetivas de evo-

lução no mercado, que são as principais ameaçsas e oportunidades. Segundo Caetano Alves 

e Silva Bandeira, a análise SWOT é a “análise das forças (Strengths), fraqueza (Weakness-

es), oportunidades (Opportunities) e ameaças (Therats), que se realiza na formulação da 

estratégia, com o fim de estabelecer um diagnóstico da situação interno e externo da empre-

sa” (Caetano, 2001:45). Esta análise tem por objetivo avaliar a organização perante o mer-

cado em que se atua, mudando as attitudes. Como refere Adriano Freie “para uma boa es-

tratégia, as ameaças constituem sempre oportunidades latentes […] a questão chave não é 

identificar a natureza do impacto da tendência, mas sim perceber como a tendência pode ser 

explorada pela empresa em benefício próprio” (1997: 143). Utilizando assim as In-

formações que foi possível recolher durante o a realização do estágio, e na fase de elabo-

ração deste relatório, apresento assim no seguintes quadro uma breve análise SWOT rela-

tivamente ao TMG. Contrariando assim todas as tendências de centralização da dinâmica 

cultural, nos grandes centros, que lhe poderia ser desfavorável, o TMG afirma-se como 

topo da realização das atividades culturais na Região.  
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Quadro n.º 2: Análise SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Centralidade da sua localização 

Qualidade e diversidade da sua pro-

gramação 

Espaço em termo de Teatro único na cidade 

Parceria com entidade Pública 

Politíca de preço acessíveis  

Elevados custos operacionais 

Pouca divulgação dos eventos 

Péssima divulgação do espaço 

 

Oportunidades Ameaças 

Pouca afirmaçao dos conselhos da Região 

no âmbito da cultura 

Valorização da criatividade e das indústrias 

criativas a nível nacional e internacional 

Desenvolvimento da cultura popular e asso-

ciative no âmbito local/ regional 

Desvalorização da cultura enquanto área 

que não produz (diretamente) riqueza 

Fraca procura culrural por fatores interven-

ientes ao contexto loca/regional e à local-

ização no interior 

 

Capítulo 2 – Estágio 

2.1. Objetivos Gerais e âmbito do Estágio 

O meu plano de estágio foi constituído a partir das seguintes funções a desenvolver:  

- Promover competências técnicas na organização de eventos e atividades culturais. 

- Desenvolver hábitos de trabalho, iniciativa empreendedora e sentido de responsabili-

dade profissional. 

- Desenvolver espírito crítico e de autoavaliação após as práticas de trabalho. 

- Proporcionar oportunidades para o estagiário desenvolver as suas competências ana-

lisando situações reais e propondo medidas de melhoria. 

- Desenvolver as capacidades organizativas na planificação de projetos e trabalhos na 

área da comunicação, protocolo e organização de eventos. 

- Possibilitar a execução de atividades relacionadas com a sua área de formação profis-

sional. 
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- Possibilitar a interação com profissionais experientes e o trabalho em equipa. 

- Aplicar no terreno as competências adquiridas na formação teórica. 

- Desenvolver competências interpessoais. 

- Conhecer a dinâmica da organização do TMG e dos departamentos de Comunicação, 

Relações Públicas e Intervenção Cultural e Associativa. 

2.2. Cronograma 

Cronograma é um instrumento de planeamento e controle semelhante a um diagrama, 

em que são definidas e detalhadas minuciosamente as atividades a serem executado durante 

um período estipulado de tempo. “Cronograma é uma ferramenta de gestão de atividades 

normalmente em forma de tabela, que também contempla o tempo em que as atividades vão 

se realizar”15 Nesse caso digo que o cronogramas também servem para nós fazermos a 

gestão do nosso tempo e do nosso dia a dia, sendo uma representação gráfica do tempo in-

vestido numa determinada tarefa, projeto ou na nossa vida pessoal.  

2.3. Eventos 

Nomeadamente no âmbito dos eventos que eu tive a oportunidade de acompanhar e 

ajudar a desenvolver com a ajuda das minhas colegas que eu considerava como as minhas 

supervisoras todos terminaram com sucesso. Segundo João Martins Vieira, “os eventos são 

acontecimento efémeros promovidos por qualquer tipos de empresas, organismos e institui-

ções, organizadas para comemorar uma data, dos participantes ou por qual quer outra razão 

relacionada com a sua vida, a vida das empresas, a vida das cidades ou a vida de uma co-

munidade local, regional ou nacional” (Vieira. 2015:19). No dicionário da língua Portu-

guesa é um “acontecimento, ocorrência, sucesso, ou seja, um facto que cause um impacto e 

seja razão da notícia” (Caetano et al. 2005:13). Já para o Joaquim Caetano, um evento é 

nada. Mais nada menos que um facto ou acontecimento que contem “uma data de realiza-

ção, bem como um local pré-definido e uma hora de inicio e de fim” (2005:13), que no âm-

bito da sua caracterização habitual dos critérios da sua finalidade da “área de abrangência, 

que altera a sua história da relação de organização do seu público alvo a nível das suas par-

ticipações” (Isidoro; 2014: 21). 

                                                      
15 Fonte: https://www.significados.com.br/cronograma, acedido em maio de 2018. 

https://www.significados.com.br/cronograma
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 Na criação de um evento deve-se causar impactos impressionantes na sua criatividade, 

durante o seu planeamento e até a sua realização, bem como, através do meio de uma 

divulgação apropriada para fazer a divulgação do evento. Para o nosso evento ser bem-

sucedido, temos que fazer uma programação forte para atrair patrocinadores, que possam 

trazer possibilidade do evento vir a ser uma notícia só assim traz valor para a organização.   

Os eventos podem ser considerados em três dimensões tais como: evento de grande 

dimensão, média e pequena dimensão, gerando assim um impacto diferente.  

Que nos permite atingir um público alvo desejado, em troca do patrocino, podemos 

divulgar a marca da empresa, promover os seus produtos, contribuindo assim também para 

a expansão e conquista de mercado. “É indispensável pensar no evento como um aconteci-

mento que terá de gerar benefícios para todas as partes – os patrocinadores, a cidade, o co-

mércio local e a comunidade” (Caetano, et. al. 2005: 15). 

2.3.1. Festivais Cultura popular 

OS Festivais Cultura Popular, é uma atividade que se realizou a partir do mês de junho 

até ao mês de novembro. Este festival é considerado como um ciclo de festivais, uma vez 

que a cidade da Guarda quer abranger todo o seu concelho com este ciclo de Festival. Desta 

vez os concelhos chamados a participar e a fazer parte deste ciclo de festival cultura popu-

lar foram: Jarmelo, Corujeira-Trinta, Videmonte, Fernão Joanes, Gonçalo e Famalicão da 

Serra, uma vez que alguns desses concelho vem participar pela primeira vez nesse ciclo de 

Festivais e outro como é o caso de Jarmelo que já fez no seu 35º ciclo desse festival. 

Os Festivais de Cultura Popular, têm como fundamento a interação com as comuni-

dades, promovendo assim um olhar atento e responsável pelo potencial natural, cultural e 

etnográfico tendo sempre com fundamento a identidade e o potencial humano, numa 

abordagem holística do território que permita a criação e a partilha de experiências únicas e 

autênticas. A tradições e as memrias são as culturas destas gentes em lugares riquíssimos 

em património natural e cultural. São assim considerados essas fontes de experiência única 

e proporcionada a quem pretender visitar. Assim como pretendem evoluir a cultura no 

mundo, não podemos esquecer que com a evolução da nova cultura vem também acompan-

hado pelas novas tecnologias, "…a cultura, a vida quotidiana, em suma, todas as esferas são 

redondas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação”, (Lipovetsky, 2016,96).  
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“Explorar a capacidade de atração das localidades do interior que preservam a sua aut-

enticidade e identidade, explorando recursos capazes de captar públicos heterogéneos que 

procuram na experiência turística momentos holísticos de grande importância; este tipo de 

turismo inclusivo e sustentado é também um dos pilares para a promoção e valorização do 

território e melhoria da qualidade de vida das suas gentes. A referência às estrelas advém 

não só da qualidade das experiências oferecidas, mas também nos reporta à altitude, pureza 

do ar, cor do céu e a beleza das noites de verão que exibem um magnifico céu estrelado.”16  

O ciclo de festivais cultura popular surgiu através de uma pequena reunião informal entre 

dois técnicos do setor de turismo juntamente com eles estavam a coordenadora do setor 

ICAA, esta reunião decorria em 2014, onde saiu o primeiro festival, que foi o “festival do 

Pão Nosso”. No ano seguinte, surgiu a ideia de apoiar as festas mais representativas da 

identidade cultural das pequenas comunidades, umas já existentes, fazendo assim um mo-

mento de convívio entre a população. Este ciclo de atividades “tem por objetivo na divul-

gação do património cultural material e imaterial, efetivos das comunidades envolvidas; 

alertar as necessidades de preservação deste mesmo património, ajudando assim a perpetuar 

o saber pelas gerações mais novas; valorizar os produtos e as tradições singular”. O Mu-

nicípio apoia esses eventos através dos recursos humanos, financeiro e material. Este ano o 

ciclo contou também com o apoio do setor ICAA/Câmara Municipal da Guarda/ Associ-

ação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM)/ Aspir-

ing Geoparque Estrela. O evento criou a sua própria marca para facilitar na divulgação 

deste ciclo de festivais de cultura popular. As datas de realização destes festivais, teve a sua 

iniciativa em junho, Feira Concurso do Jarmelo (dia 3 de junho), Jornadas da Lã (dia 9 e 10 

de junho), Festa da Transumância (21 e 22 de julho), Festival do Pão Nosso (dia 27 a 29 de 

julho), Festival da Castanheira de Gonçalo Cultura e Arte (17 a 19 de agosto), Festa da Cas-

tanha e da Jeropiga (10 e 11 de novembro).  

 

2.3.2. Santos do Bairro 

A importância que os bairros desempenharam para a revitalização do verdadeiro senti-

                                                      
16 Fonte: Cláudia Soares 2018 
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do de bairrismo, que tendencialmente se dilui no puzzle que compõe a urbe, é um dos 

fatores que se pretende enaltecer com esta manifestação de cariz popular e tradicional que 

constitui a génese da construção de uma identidade urbana e cosmopolita. Hoje em dia, as 

celebrações dos Santos Populares constituem uma oportunidade de convívio, em que se 

reúnem populares, feirantes, associações e animadores, difundem o que de melhor se faz na 

região, numa perspetiva festiva de valorização do património cultural e etnográfico.  

Tendo em conta o sucesso que se tem alcançado com as edições anteriores, este ano a 

equipa organizadora Setor ICAA pretende reforçar o convite para a participação nas Mar-

chas Populares com todos os Bairros Urbanos.  

Estes são os objetivos geral desta iniciativa que quer promover a dinamização social e 

cultural de sã convivência das gentes nos espaços urbanos tradicionais. Com esta atividade 

pretende-se fazer um grande reencontro de gentes, com a partilha, a revitalização da 

tradição, o festejo e a dinâmica bairrista, captando assim a cooperação entre pessoas dentro 

da própria comunidade de bairro. Esta festa procura atingir um público em geral, contém 

cerca de três meses e meio para poder organizar este evento. 

 Este evento que é denominado de “Santos do Bairro” começou a ser preparado, pelo 

setor ICAA em meado do mês de março, que aproveitaram para fazer um pequeno briefing 

para escolher os membros do júri da boneca de cristal e da marcha.  A escolha de júri recaiu  

Presidente do Grupo de Teatro Imaginário, de Pinhel, que tem conhecimento e a formação 

em diferentes áreas como a música, dança, figurinos, artes plásticas, história e etnografia. 

Foi feita uma pequena pesquisa do currículo destas pessoas e foi enviado aos quadros supe-

riores para poderem observar a capacidade do mesmo.  

Após aprovação, do membro de Júri, foi enviado um convite através do e-mail. 

Não tivemos dificuldade na aceitação do convite, em vez de dois painéis de júri, fez-se 

apenas um. Realizou-se uma reunião com o júri, por forma a que os regulamentos pu-

dessem ser melhorados, a partir dos regulamentos do ano anterior.  

Os bairros são convidados, durante esse período, a dinamizarem o seu bairro, com base 

na tradição secular, havendo uma noite especifica de destaque para cada bairro, onde será 

apresentada a Boneca de Cristal e respetiva Marcha Popular. 

Os bairros convidados a participar no âmbito da realização da 5.ª Edição dos “Santos 
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do Bairro” são: 

Alfarazes; 

Bairro da Luz; 

Povoa do Mileu;  

São Vicente; 

Sequeira  

Bomfim; 

Bairro das Lameirinhas;  

Bairro do Pinheiro;  

Galegos; 

Bairro de São Domingos. 

Esses são os bairros convidados a participar nesta 5.ª Edição do “Santo do Bairro” que 

se realizará nos próximos dias 14 a 24 de junho, na cidade da Guarda. 

Após esta reunião, e a partir das notas feitas nesse momento, procedi à alteração dos 

mesmos e das grelhas de avaliação. Depois de recolhidas as informações do programa do 

Dia dos Bairros, foram agendadas visitas com os membros do júri aos diversos bairros, por 

forma a que estes pudessem acompanhar a construção das bonecas de cristal, bem como das 

marchas, figurinos e música. Desta forma, podiam inteirar-se do trabalho desenvolvido, do 

valor cultural e etnográfico e envolvimento comunitário. Foi agendada ainda uma segunda 

visita no Dia dos Bairros, em que os membros do júri juntamente com a equipa do setor 

ICAA. 

Após o evento, procedemos à recolha de notícias, publicações, partilhas e testemunhos 

nas redes sociais. Como os eventos envolvem muitos meios, recursos materiais e pessoas, 

algo pode correr mal e é absolutamente imprescindível estar preparado para poder respond-

er rapidamente a alguma contrariedade no caso se aparecer. 

 

2.3.3. Férias Ativas  

Como sabemos na nossa sociedade atual, as férias das crianças continuam a ser um 

problema para os pais que muitas das vezes não têm um local onde as mesmas possam ficar 

durante as interrupções do ano letivo, muitas das vezes também os pais não têm essa dis-
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ponibilidade para fazer coisas novas com os seus filhos (passear, viajar, levar seus filhos 

para conhecer lugares novos, pessoas novas até mesmo conhecer culturas novas de outros 

povo), tudo isso inclui as férias dos seus filhos que às vezes passam despercebidas e isola-

dos em casa sem fazer quase nada. Assim o pograma didático, pedagógico e ocupacional 

passou a ser muito apreciado por pais e educadores em tempos de férias. Quando a colega 

animadora me propôs esse desafio de me integrar e interagir de uma forma direta nessas 

atividades, podendo assim participar e fazendo parte como animador nas férias ativas da 

Páscoa, do Município da Guarda eu comecei logo a pensar em implementar uma nova ati-

vidade e com base numa das brincadeiras da Salete e Solanja que estavam a trabalhar jun-

tamente nesse projeto disse que poderíamos fazer um intercambio das danças tradicionais. 

Gostei da ideia e comecei a analisar. 

 Nesse pré- evento, a minha proposta era trazer uma dança do meu país e a Salete im-

plementar uma dança do seu país também, também pensamos em fazer a brincadeira do 

zip,zap. Essa atividade decorreu no dia 02 de abril do ano 2018, que foi assim realizado a 

atividade com os alunos do 1º,2º e 3º ciclos no um dos foyer do grande auditório do TMG 

que teve 2 seções a primeira seção teve o seu inicio a partir das 10 horas com o enceramen-

to as 12horas, a segunda seção iniciou as 14horas e encerou as 16:30. A conceção do pro-

jeto educativo o implementara na atividade dsa férias ativas, esta atividade é realizada todos 

os anos por parte da Câmara Municipal da Guarda. Como o nome já pode descrever o tema 

da atividade “férias ativas”, a Câmara Municipal tenta implementar essa atividade no âm-

bito das crianças se divertirem e tentar fazer algo de novo nas ferias de Páscoa cujo  tema 

era Danças Tradicionais do Mundo.  

Porquê esse tema? 

Esse tema surgiu de uma ideia da Salete Pinto e Solanja Santos, que partiu de uma 

brincadeira em que eu poderia me integrar nessa atividade com uma dança tradicional do 

meu país, eu peguei nessa ideia e tornei em um desafio que me foi proposto. 

. Foi daí que nós começámos a expor as nossas ideias entre nós e eu demostrei a elas 

várias danças que poderíamos implementar, mas como elas queriam uma mas fácil e pratica 

de se aprender ficamos com a Ússua que é considerada como a dança, mas fácil de práticar. 

Eu expus os trajes tradicionais do meu país para ela e fiquei encarregado de costruir um dos 



 
 

33 

 

elementos muito importante para essa dança que é o chapéu para homens, já a Salete ficou 

encarregada de fazer saias para as raparigas. 

Sendo assim uma das expressões artísticas mais antigas do mundo, a dança retrata as 

raízes da cultura de um povo, sendo ela sinónimo da cultura popular e representando a iden-

tidade social de uma comunidade. A atividade resulta numa mistura de culturas onde pre-

domina a alegria e a tradição, onde não falta a representação do folclore Português. A rep-

resentar Portugal estará a dança do Cadiacho e como o pais convidado para representar a 

sua dança tínhamos São Tomé e Príncipe com a Ússua.  

O nosso objetivo geral em implementar essas duas danças era pra despertar a curiosid-

ade para a participação ativa nas tradições das comunidades onde estão integradas;  

-Promover o conhecimento de diferentes culturas na área da música e das danças tradicion-

ais dar a conhecer os instrumentos associados na prática da música tradicional tanto Portu-

guesa como da música tradicional Santomense. 

Por ultimo, um dos nossos grandes objetivos era desenvolver o convívio de forma edu-

cativa e despertar o interesse pela valorização das heranças patrimoniais e das memorias 

coletivas do nosso país ou povo uma vez que o nosso publico alvo era crianças dos 6 aos 15 

anos do ensino básico. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Féria ativa 

         Fonte: Francisca Martins 
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2.3.4. Projeto Geração Soma 

O TMG acolheu durante uma semana o projeto geração soma que contou com cerca de 

50 crianças participantes, tanto do Concelho da Guarda como dos outros Concelhos Vi-

zinhos. Foi me proposto para ajudar no acompanhamento dos ensaios que teve o seu Inicio 

no dia 11 até o dia 15 que era o espetáculo, eu peguei nessa propostas e fiz para mim um 

desafio. Durante essa semana eu pude encontrar varios obstáculos que pudesse desistir de 

fazer acompanhamento desta atividade, eu lembrei do que os meus pais sempre me diziam 

que “desistir de uma tarefa são coisas de fracassados” então foi daqui que eu manti a minha 

postura e segui em frente e com apoio das minhas colegas a atividade desenvolvida teve um 

grande sucesso. Eu também pude ajudar e ganhar experiências a montar cenários para elab-

oração dessa atividade, eu confesso que foi uma das melhores partes de participar e poder 

fazer parte dessa grande familia do TMG. Como pode constar na figura a baixo a parte final 

da atividade. 

 

Figura 6: projeto geraçõ soma 

Fonte: propria 

2.4. FIT  

Feira Ibérica de Turismo (FIT) é um evento que decoreu na cidade da Guarda nos dias 

28 de abril a 1 de maio, que contou com várias freguesias do concelho da Guarda e teve a 

participação do setor do Turismo de Portugal e também da Espanha. 
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Este evento foi realizado no centro/norte de Portugal e junto à principal ligação fron-

teiriça rodoviária e ferroviária dos dois países, a cidade da Guarda pretende potenciar cada 

vez mais a ligação social, comercial e estratégica entre o Portugal e Espanha.  

Foi uma experiência nova para mim, a primeira vez que eu pude integrar um evento 

desse género, graças às minha colegas do setor ICAA, que me concederam essa oportuni-

dade de poder acompanhar algumas vezes na montagem do espaço para a realização desse 

grande evento. Não ieve oportunidade de dar o meu contributo na programação para este 

evento, mas eu pude preparar uma apresentação para ser feita pelo Vereador da Cultura Drº. 

Victor Amaral, em que fui parabenizado pelo Vereador e pela minha coordenadora de di-

visão pelo meu trabalho desempenhado e pela minha responsabilidade de como eu encarei 

isso. 

Eu com receio de que a apresentação que eu fiz não fosse aprovada, disse a minha co-

lega que optaria em fazer mais dois tipos de apresentação, em que uma delas teria anima-

ção, outra não teria animação e uma em formato PDF. No fundo a primeira apresentação 

que eu fiz é que foi aprovada a que tinha animação. 

A apresentação que eu pude preparar era sobre Festivais Cultura Popular, que vais ser 

um evento que terá o seu início a partir do dia 3 de junho a 11 de novembro, que terá dessa 

vez a participação das seguintes freguesias, freguesia do Jarmelo, Corujeira-Trinta, 

Videmonte, Fernão Joanes, Gonçalo e Famalicão da Serra são essa as aldeias que dessa vez 

vão ter a probabilidade de festejar o Festivais de Cultura Popular. 

A Ferir Ibérica de Turismo tem sido um evento chave dessa cooperação em que este 

ano foi realizada a quinta edição, sendo atualmente o mais importante evento que certamen-

te é dedicado ao turismo numa perspetiva ibérica, recebendo expositores de toas as penínsu-

las. A FIT é uma oportunidade singular de divulgação, promoção, captação e desenvolvi-

mento de fluxos turísticos e de valorização dos recursos endógenos desta vasta e riquíssima 

região. O objetivo desse evento assenta em promover o intercâmbio estratégico, es-

trangeiros e económico; fazer o relacionamento comercial entre os países. Quanto ao públi-

co a FIT é também destinada ao público em geral, podendo apresentar um pograma de di-

versas animações, com espetáculos de músicas as atividades desportivas e de lazer.   
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Figura 7: FIT (Feira Iberica de Turismo) 

Fonte: propria  

 

2.6. Formação 

No decorrer do meu estágio eu pude participar num Workshop “O Teatro do Especta-

dor”, que decorreu no dia 13 a dia 16 de março, este workshop teve a sua realização no 

Teatro Municipal da Guarda. Através desse workshop em que teve a participação de outras 

pessoas, e teve várias sessões. Estes workshops trazem questões que fazem parte da nossa 

pesquisa enquanto criadores que estamos intimamente ligados com o espetáculo.  Durante 

esta semana de workshop, foi considerado para mim um laboratório de criação na ideia de 

co-criação com espetadores, em que tínhamos que criar o nosso próprio espetáculo e 

apresentar no último dia do workshop. Na nossa sociedade atual a cada dia que passa a 

formação profissional está a ganhar uma grande importância no nosso meio organizacional, 

sendo ela encarada como um meio de preparação para o mercado de emprego e para desen-

volver melhor a sua capacidade de e responsabilidade para a sua universidade. Estas 

formações estão a possibilitar aos colaboradores o aumento da produtividade e as suas rent-

abilidades nas organizações, garantindo assim cada vez, mas a atualização dos conhecimen-

tos. No decorrer do meu estágio para além de eu poder colocar em prática os meus 

conhecimentos adquiridos, permitiu-me também aprender, mas e aumentar ainda mais os 

meus conhecimentos, aumentei e coloquei em prática os conhecimentos que me foi 

atribuído. Tive a possibilidade de participar também no “Forum Vê Portugal”, um evento 

de Turismo de Centro de Portugal, que teve a sua realização no Teatro Municipal da Guar-
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da, que teve a duração de 2 dias, no dia 7 e 8 de maio. Este evento teve a sua 5º edição des-

se Forum de Turismo Vê Portugal, nesses dois dias de Forum foram debatidos diversos 

temas abrangente ao turismo. 

 

2.7. Outras atividades 

As tarefas desenvolvidas ao longo do estágio foram muitas, para além da organização e 

gestão de eventos. Pela diversidade de tarefas e funções, tive oportunidade de trabalhar na 

comunicação e nos eventos, mas também no âmbito da educação e da animação sociocul-

tural; a cultura erudita, a cultura popular e o associativismo. De seguida, apresento outras 

atividades que me foram incumbidas. 

Atendimento telefónico;  

Ajudei a organizar palestra na Câmara Municipal;  

Fiz várias visitas dos espaços que decorreu o Festival de Cultura Popular; 

Participei nas visitas guiadas; 

Fiz inqueritos com base do TMG; 

Participei em varias reuniões que foram realizadas no TMG; 

Construi juntamente com a Salete Pinto o caderno de exercícios para férias ativas; 

Fui buscar os documesngtos sempre que era necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 

 

 

Reflexão Final 

Durante os três meses do estágio curricular que foi realizado no Teatro Municipal da Guar-

da, concretamente no Sector de Intervenção Cultural, Animação e Associativismo, que ti-

nhamos como objetivo completar as 750 horas. Durante esses três meses de estágio realiza-

dos, foi possível eu conhecer melhor o mundo do trabalho e realizar uma série de tarefas 

variadas, em que pude-me integrar num grupo de trabalho com pessoas que não conhecia, 

mas me passaram mais conhecimentos a nível de organização de eventos e segurança que 

devemos ter a organizar um evento. A minha integração e aprendizagem que durante esses 

meses em que eu pude fazer parte como um dos núcleos desse sector foram muito boas. 

Analisando assim de uma maneira global o meu estágio, eu posso considerar que foi uma 

experiência muito enriquecedora não só para a minha formação, mas também para o meu 

crescimento enquanto pessoa.  

No início eu pensei que eu iria estagiar na diretamente na Câmara Municipal da Guarda, 

mas infelizmente o meu sonho não se concretizou, e eu fui mandado para o Teatro Munici-

pal da Guarda. Eu não demostrei a minha tristeza nem às minhas colegas que me acompa-

nharam, nem ao meu supervisor do estágio. Ao chegar no TMG eu fiquei um pouco preo-

cupado porque era primeira vez que eu iria para lá com uma responsabilidade muito grande, 

e gostaria de dar o meu melhor, não era uma competição, mas eu pude encarar esse estágio 

curricular como se fosse o meu primeiro trabalho. 

Eu ao entrar pela entrada dos bastidores, não queria transmitir a minha insegurança para os 

outros, de um modo mas despercebido eu respirei fundo ao entrar, era como se fosse um 

outro lado do mundo que eu estive a atravessar, uma nova vida cheio de desafios.  

Fiquei um pouco triste porque o meu supervisor do estágio não estava a cumprir com o pla-

no de estágio que foi elaborado, passamos cerca de 15 dias sem ter o que fazer, até um dia 

eu senti a coragem de chegar até uma das minhas colegas, que eu me sentia a vontade e 

coloquei ela a minha preocupação. Estava a ser muito cansativo ir ao estágio e não ter que 

fazer nada, ver elas trabalhar e ficar parado sem fazer nada, ela foi muito compreensível 

que me aconselhou em falar com o supervisor do meu estágio sobre a minha preocupação. 

Até parecia ser um milagre fomos chamados para a sala do supervisor, antes de sair a mi-
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nha colega me relembro dizendo “não te esqueças de colocar a tua preocupação ao teu su-

pervisor”, eu ao sair da sala estive tão preocupado, que tomei a coragem e expus a minha 

preocupação ao supervisor. 

 Ele nada pode fazer para resolver esse facto, eu voltei para sala triste e continuava preocu-

pado, a Dona Cláudia que era mais que uma colega uma verdadeira amiga, chegou até a 

mim e solicitou como é que ficou, eu disse ela que o supervisor nada pode fazer, foi de lá 

que eu lhe perguntei como é que eu faço para ser transferido para o sector ICAA. Ela me 

disse que eu tinha que escrever um email ao Vereador da Cultura Senhor Victor Amaral, 

expondo assim a minha preocupação e foi o que eu fiz e por sorte ele aceitou e pediu a mi-

nha transferência do TMG para o sector ICAA. 

Durante esses meses que eu fiz parte como membro (família) do Sector ICAA, eu tive vá-

rios desafios que me foram postos em fazer parte da organização de eventos, acompanha-

mentos de festival de cultura popular, eu pude fazer parte de um dos membros da fériass 

ativa, fazer parte de grupos responsável para o festival santos do bairro entre outras ativida-

des. O que mais me colocou em pressão foi quando a coordenadora do sector juntamente 

com as minhas colegas em que me desafiaram em preparar o PowerPoint para ser apresen-

tado na FIT pelo vereador da cultura. Nesse dia eu não consegui dormir passei noite em 

claro pensando o que eu iria fazer e tinha que estar lá presente para colocar a apresentação 

na medida em que o senhor Vereador ia falando. Mas, contudo, eu consegue fazer três pro-

postas do mesmo e ficou muito bem e fui parabenizado pelo vereador e as minhas colegas 

pelo trabalho desempenhado. A partir daí começaram a ficar mais a vontade em me dar 

tarefas de responsabilidade acompanhado com uma das colegas e eu sempre mostrei a mi-

nha disponibilidade em aceitar o desafio e cumprir com a obrigação.  

Finalmente, não posso deixar de referir que não encarei esta experiência como uma obriga-

ção, mas sim como um desafio para o meu percurso profissional.  
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