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“Fazer rádio é como conduzir um carro pela primeira vez todos os dias. É preciso 

ajustar o banco, colocar o cinto e aqui vamos nós...” 

Filomena Silva1 

 

 

 

1 
https://www.pensador.com/radio/3/ acedido a 05/11/2018  

 

IV 



  
 

Resumo  

Para a conclusão da licenciatura de Comunicação e Relações Públicas, é necessária a 

realização de um estágio curricular numa instituição à escolha do discente. No meu 

caso, foi a Rádio Cova da Beira, uma rádio local situada na cidade do Fundão.  

Ao longo deste relatório irei abordar a minha aprendizagem prática, consolidada 

teoricamente ao longo dos três anos de licenciatura. Nomeadamente, irei descrever 

todas as funções realizadas por mim durante o estágio na RCB, mais concretamente, 

todas as atividades de caráter jornalístico. Durante os três meses de estágio neste meio 

de comunicação social, tive a oportunidade de cobrir vários eventos no concelho do 

Fundão, realizei notícias sobre diversos temas e assuntos e editei sons para emissão 

radiofónica.  

O presente relatório encontra-se dividido em dois capítulos. No primeiro, encontra-se a 

contextualização da Rádio Cova da Beira, e no segundo, a descrição de todas as 

atividades desenvolvidas por mim durante o estágio. Termino com uma reflexão sobre 

estes três anos de licenciatura e do estágio realizado.   

 

Palavras-chave: rádio, comunicação, notícias, jornalismo, som. 
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Abstract  

For the conclusion of the degree of Communication and Public Relations, it was 

necessary to hold a curricular internship at an institution of the student's choice. In my 

case, it was Rádio Cova da Beira, a local radio station located in the city of Fundão. 

 

Throughout this report I will address my practical learning, which has been theoretically 

consolidated over the three years of my degree. In particular, I will describe all the 

functions performed by me during the RCB internship, more specifically, all journalistic 

activities. During the three months in this media, I had the opportunity to cover several 

events in the county of Fundão, I made news on various topics and subjects and edited 

sounds for radio broadcast. 

This report is divided into two chapters. In the first one, there is the contextualization of 

Rádio Cova da Beira, and in the second, the description of all the activities developed 

by me during the internship. I close with a reflection on these three years of 

undergraduate and completed internship. 

 

Key-words: radio, communication, news, journalism, sound. 
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Introdução 

O presente relatório de estágio é realizado com o objetivo de dar a conhecer a 

instituição e o trabalho desenvolvido na mesma, no âmbito do estágio curricular para o 

término da licenciatura de Comunicação e Relações Públicas.  

A instituição escolhida foi a Rádio Cova da Beira (RCB), uma rádio local situada na 

cidade do Fundão, onde se procurou consolidar os conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos nas aulas da licenciatura. 

Desta forma, com o intuito de explicar melhor a experiência de três meses na Rádio 

Cova da Beira, este relatório encontra-se dividido em dois capítulos. O primeiro 

capítulo contém uma contextualização histórica do meu local de estágio, a sua missão e 

valores, o organograma, a comunicação, e a análise SWOT.  

A segunda parte do relatório tem como objetivo a mostra e descrição das várias 

atividades realizadas por mim na RCB, de acordo com o plano de estágio (Anexo I), 

aliada de conhecimentos teóricos adquiridos pelas várias unidades curriculares. É 

relatada a chegada à instituição, as funções inseridas no plano de estágio e as 

dificuldades encontradas ao longo do caminho.  

No fim do relatório, encontra-se uma reflexão final com uma avaliação de todo o meu 

percurso na licenciatura de Comunicação e Relações Públicas e algumas sugestões. Para 

além disto, no presente documento está introduzida uma bibliografia que engloba todas 

as fontes utilizadas neste trabalho contínuo de três meses.    
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CAPÍTULO I 

Caraterização da Rádio Cova da Beira 

 

 

 

 



  
 

1.1 Caracterização histórica  

 

A Rádio Cova da Beira (RCB) é uma rádio local, sediada na cidade do Fundão, criada 

em 1986.  

 

Tudo começou por ser um sonho de um grupo de amigos e curiosos completamente 

alheios ao trabalho radiofónico. Tratou-se de um projeto idealizado e posto em marcha 

por um grupo de amigos que trabalhavam durante o dia e, à noite, lutavam para pôr de 

pé a antena e constituir a rádio. 

 

Depois de muitos estudos, projetos e ensaios, na noite de 29 de novembro de 1986, tudo 

estava a postos para lançar no “ar” as primeiras palavras da RCB, e deste modo foi feita 

a primeira emissão experimental da rádio. O testemunho de Isabel Salvado, que se 

encontra no site
2
 oficial da rádio, demonstra o entusiasmo que a rádio tinha sobre aquele 

grupo de pessoas: 

 

“Era preciso chegar depressa, porque nessa mesma noite ia pôr-se no ar a primeira 

emissão experimental. Chegámos ao Fundão a tempo de apressar um beijo de boas 

noites aos miúdos. No éter do Loteamento Rebordão já se ouvia: “Boa noite, Fundão, 

escutam a Rádio Cova da Beira”. Houve abraços, gritaria, risos pueris – e até lágrimas. 

Abençoada noite!” 

 

A cidade do Fundão ganhou assim uma rádio, contudo este dia não foi o final da 

aventura, mas apenas o início. A rádio estava no “ar” e havia agora a necessidade de 

preencher com conteúdos o tempo de emissão. Surgiram logo várias ideias de 

programas, que não demoraram a ser postas em prática, no entanto a vertente da 

informação teve um caminho mais difícil, de que lhe valeu uma equipa do Jornal do 

Fundão, liderada por Fernando Paulouro. A informação passou assim a ser o pilar 

fundamental na construção da RCB. Até aos dias de hoje, a informação é o alicerce 

desta rádio local. 

 

3 
2 http://www.rcb-radiocovadabeira.pt/estatica/1 acedido a 03/12/2018 

 



  
 

António Leal Salvado, um dos fundadores da RCB, confessa que a rádio começou de 

uma paixão de um grupo de “amadores” que puseram o projeto em marcha: “Todas 

estas noites, ao fechar das portas do estúdio, daqui saíram jovens com formação para 

vingar no grande éter nacional, profissionais com sono em défice e horas extraordinárias 

no esquecimento, voluntários com tempo milagrosamente multiplicado no seio das suas 

famílias e no sobrezelo das suas ocupações profissionais. E todas as manhãs, ao abrir da 

porta ao público, aqui entraram notáveis e anónimos, generosidades e necessidades, 

louvores e queixas, exigências e súplicas” (Jesus, 2012:22). 

 

À medida que o tempo ia passando a rádio foi ganhando asas, tomando confiança nas 

suas capacidades e assumindo a sua presença no seio da região e do mundo, uma forma 

de ação que passou a ser o seu lema: “RCB, uma rádio entre a beira e o mundo”. Com a 

consciência das suas potencialidades, a rádio foi alargando sucessivamente o seu 

período de difusão e, em setembro de 1988, contava com 12 horas de emissão. 

 

Nesta altura, toda a ajuda era necessária e era preciso encontrar ideias de programas e 

fazer notícias para os três noticiários onde não bastava informar sobre os temas da 

atualidade. Era necessário ir mais além e dar conta aos ouvintes de assuntos que 

normalmente eram considerados sem interesse jornalístico. Assim surge a necessidade 

de realizar programas de grande informação onde os temas fossem abordados de uma 

forma mais profunda, sob o lema “porque informar é um dever”. Iniciavam-se assim as 

bases do que é hoje o programa “Flagrante Directo”. 

 

A RCB, como a maioria das rádios locais, surge num momento em que o setor ainda se 

encontrava apenas adaptado aos moldes de radiodifusão até aí existentes e o 

enquadramento legal deste novo tipo de emissoras não estava bem definido. É nesta 

altura que algo acontece à RCB e as suas congéneres na categoria de rádios não 

licenciadas, conhecidas por rádios piratas. No final de 1988, o governo obrigou a 

encerrar todas as estações emissoras de radiodifusão não licenciadas e a RCB não foi 

exceção, sendo obrigada a terminar a suas emissões. No entanto, ainda no fim deste ano 

se iniciaram as diligências necessárias para a obtenção do licenciamento para que se 

pudesse dar continuidade à atividade da RCB. A 22 de maio de 1989 é concedido o 
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alvará de rádio difusão sonora à Rádio Cova da Beira e a 19 de novembro, desse mesmo 

ano, são iniciadas as emissões regulares com 16 horas de programação no período entre 

as oito e as 24 horas. 

 

Gradualmente, o período de emissão foi aumentando, até que em setembro de 1990 

passou a emitir 24 horas de programação por dia. Como meio de diferenciação da 

restante oferta radiofónica regional, a Rádio Cova da Beira tem conseguido fidelizar os 

seus ouvintes tornando-se gradualmente uma referência, não só a nível regional como 

nacional. Ao longo da década de 90, a RCB foi cimentando o seu crescimento, 

prevalecendo como uma rádio feita com os ouvintes e para os ouvintes, uma rádio que 

sai da sua pequena sede e vai ao encontro das populações através do acompanhamento 

de iniciativas no seio das freguesias da sua área de abrangência ou criando programas 

que têm por base uma aproximação entre o mundo rural e o urbano, como por exemplo 

os programas “Manta de Ourelos” e “A terra e a gente”. 

 

Ao comemorar os seus 20 anos de atividade, decorria o ano de 2006, é o momento de 

cortar o passado e pensar no futuro. A rádio precisava de crescer em espaço. No mês de 

novembro, foram feitas as últimas emissões da rádio apartir dos estúdios da Avenida da 

Liberdade, local que acolheu a RCB durante 20 anos da sua história. Chegou o tempo de 

mudar de instalações e ocupar a nova sede social da cooperativa, a Casa Gascão 

remodelada e equipada, como se pode observar na figura nº 1. 
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Figura nº 1 Sede atual da RCB 

Fonte: Própria. 

 

 

No entanto, independentemente da mudança das instalações, a rádio fica a mesma, 

profissional e irreverente como na primeira emissão, onde tudo começou e se ouviu pela 

primeira vez: “Boa noite, Fundão, escutam a Rádio Cova da Beira”.  

 

Ao longo de 32 anos de atividade da Rádio Cova da Beira, muitos foram os programas e 

vozes que passaram pela sua antena e muitas foram as horas de emissão, notícias, 

reportagens, entrevistas, diretos, passatempos, festas, especiais de informação e 

iniciativas, sendo uma rádio feita com os ouvintes e para os ouvintes. 

 

Em termos técnicos, a Rádio Cova da Beira emite pelo sistema Link, através de 

emissores e retransmissores com ligação por feixe hertziano. O emissor principal e 

antenas encontram-se instalados num dos pontos mais altos da Serra da Gardunha, no 

sítio do Cavalinho, emitindo na frequência de 92.5 MHz. A partir do dia 21 de 

novembro de 1997, e depois de ter sido concedida à RCB a instalação de uma 

microcobertura, a rádio passou a retransmitir na frequência 107.0 Mhz, cujo centro 

emissor está instalado na aldeia do Açor. Na figura nº 2 encontra-se o raio de 

abrangência dos dois emissores da RCB. 
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Figura nº 2: Área abrangência dos dois emissores da RCB 

Fonte: Jesus, 2012:24. 

 

Desde dezembro de 2005 que a rádio emite para todo o mundo via internet, e tem desde 

2007 uma página web, apresentada na figura nº 3. Nela é possível aceder a reportagens 

em formato de áudio, informações relacionadas com a estação emissora, contatos, 

passatempos.  

 

 

Figura nº 3 Página inicial da RCB 

Fonte: Site da RCB. 
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Atualmente, a rádio também possui uma página no facebook (figura nº 4) e no twitter 

(figura nº 5), onde são partilhadas as notícias produzidas na estação. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Missão e valores 

A cultura de uma organização corresponde a um conjunto de caraterísticas que a 

individualiza e a torna única perante qualquer outra, pois são hábitos e rituais comuns 

entre os membros da organização, que assim geram normas de comportamento 

genericamente aceites por todos. 

“A Missão, a Visão e os Valores são as bases para se estabelecer a direção e orientação 

para uma organização, mas, para se tornarem realidade, têm que se traduzir em 

objetivos e orientações estratégicas” (Daychoum, 2009: 35). 

Como qualquer meio de comunicação social, a RCB tem como missão servir a 

comunidade do concelho do Fundão e da sub-região Cova da Beira, através da 

divulgação de informação sobre os vários domínios da vida social e coletiva. Em 

relação à visão, a rádio local ambiciona manter a imagem que criou desde os seus 

primórdios de existência, ou seja, a partilha de informação verdadeira e imparcial.  

Figura nº 5 Página inicial do Twitter da RCB 

Fonte: Twitter da RCB. 

 

Figura nº 4 Página inicial do Facebook da RCB 

Fonte: Facebook da RCB. 
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Quanto aos valores, e tendo como referência Fernando Ramos, as normas deontológicas 

correspondem a um “conjunto de princípios que regulam o comportamento ético dos 

profissionais que, para sê-lo e por sê-lo, devem assumi-las e aceitá-las” isto porque, 

segundo o mesmo, “o código deontológico aponta o modo de exercer uma profissão 

com base na ética” (Ramos, 2007:69). Desta forma, qualquer instituição deve ter um 

código de ética ou um código deontológico e a RCB não é exceção. 

De acordo com o estatuto editorial da rádio, que se encontra no site oficial da mesma, a 

RCB rege-se pôr vários parâmetros de deontologia e de ética jornalística, tais como: 

 

o Agirá sempre com rigor, isenção e objetividade, garantindo a valorização 

cultural das populações do concelho, assegurando a possibilidade de 

manifestação e o confronto das diversas correntes de opinião, através do 

estímulo à criação e à livre expressão do pensamento e dos valores culturais que 

exprimem a identidade da região, garantindo ainda, a independência política, 

religiosa e económica.  

 

o Promoverá o pluralismo ideológico e a livre expressão e o confronto das 

diversas correntes de opinião, essenciais à prática da democracia e na defesa do 

espírito crítico das populações, na informação que edita e emite; 

 

o Assegura a igualdade de informações políticas e sindicais, credos religiosos e 

dos agentes económicos; 

 

o Favorece o conhecimento mútuo, o intercâmbio de ideias, o exercício da 

liberdade crítica entre as pessoas, qualquer que seja a diversidade de idades, 

ocupações, interesses, espaços, origens e hábitos de convivência cívica; 

 

o Pautará a sua atividade de radiodifusão pela defesa dos interesses das 

comunidades do concelho e da sub-região da Cova da Beira, onde se encontra 

inserida, estando particularmente atenta às suas carências e dificuldades, 

contribuindo para a promoção do progresso social e cultural, da 
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consciencialização política cívica e social das populações, bem como a defesa da 

preservação do meio ambiente; 

 

o Prestará a atenção devida aos aspetos recreativos e culturais e sócio - 

desportivos, apoiando-os, divulgando-os e promovendo-os. 

1.3 Órgãos sociais e organograma  

A estrutura organizacional consiste “nas relações formais entre os colaboradores que 

constituem a organização, as suas funções e os modos de colaboração entre a empresa” 

(Teixeira, 2005: 91). 

 

No caso da Rádio Cova da Beira, a sua estrutura organizacional assenta nas políticas de 

uma cooperativa. Pode-se definir cooperativa como um conjunto de pessoas coletivas 

autónomas, de livre constituição, de capital e composição variáveis, que, através da 

cooperação e entreajuda dos seus membros, com obediência aos princípios 

cooperativos, visam, sem fins lucrativos, a satisfação das necessidades e aspirações 

económicas, sociais ou culturais dos mesmos. As cooperativas, na prossecução dos seus 

objetivos, podem realizar operações com terceiros, sem prejuízo de eventuais limites 

fixados pelas leis próprias de cada ramo
3
. 

 

Os corpos sociais
4
 da cooperativa atual da rádio são compostos pela direção, mesa da 

assembleia geral e conselho fiscal. De seguida, encontram-se os cargos dos respetivos 

órgãos sociais e os cargos existentes dentro deles: 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: Luís da Silva Carvalho 

Vice-Presidente: José António Marujo Pina 

Secretário: Pedro Daniel Ribeiro Santos Ribeiro 

 

Direcção 

Presidente: José Joaquim Santos Ribeiro 

Vice-Presidente: Augusto Leal Martins 
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Secretário: José Maria de Brito Fortunato 

Tesoureiro: Joaquim António Lourenço Monteiro 

Vogal: Adelino José Batista Pereira 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Álvaro Roxo Vaz 

Secretário: Rui Manuel Carvalhinho Cardoso Quelhas  

Relator: Diogo Manuel Domingues de Jesus 

 

Sendo uma cooperativa, a sua constituição e funcionamento obedece a princípios 

cooperativos. Estes mesmos princípios encontram-se no estatuto da cooperativa da 

rádio, que se encontram no Anexo II, e que podem ser consultados no site da RCB. 

 

A direção divide-se no departamento de publicidade, gerido por Fernando Fernandes, 

pela redação, onde se encontram cinco jornalistas e cujo chefe é Paulo Pinheiro e o 

departamento de animação, administrado pela Ana Gil.  

 

1.4 Programas e serviços prestados da RCB 

A Rádio Cova da Beira tem uma estrutura de programação bastante diversificada. Pode-

se dividir os conteúdos que a RCB produz em dois grupos: os conteúdos informativos 

de caráter jornalístico e os conteúdos de programação, publicidade e passatempos. 

 

No que toca ao primeiro grupo, a RCB aposta na produção de conteúdos próprios, 

realizados integralmente pelos seus funcionários e colaboradores. Entre eles destacam-

se reportagens, entrevistas, debates, edição de jornais e conteúdos informativos e 

especiais de informação, onde todos incidem sobre temáticas nacionais, destaques 

internacionais e sobretudo temáticas regionais que se enquadram na área de abrangência 

da rádio.  

Quanto aos conteúdos de programação, publicidade e passatempos são articulados com 

os conteúdos de informação para tornar a emissão da rádio mais descontraída. A 
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publicidade é a fonte principal de recursos para financiar a sua atividade e a captação de 

recursos publicitários representa quase 90% do total das receitas que a rádio arrecada 

mensalmente. Os passatempos são outra forma de a rádio interagir com os seus leitores. 

 

 1.4.1 Programas atuais 

São vários os programas que a RCB já teve ao longo dos seus 32 anos. Atualmente, os 

seguintes programas da rádio local são:  

 

o Bom dia Cova da Beira – programa onde a informação, música, rubricas e 

passatempos preenchem o espaço das manhãs da rádio estendendo-se das 8 às 13 

horas. Ao longo destas cinco horas de emissão o ouvinte está no centro das 

atenções seja nos passatempos como nas rubricas e magazines; 

 

o Jornal do desporto – programa com cerca de 15 a 20 minutos, com notícias de 

âmbito local e regional a nível do desporto. Neste segmento é possível ouvir 

diretos, reportagens, resultados das partidas disputadas na semana ou no fim-de-

semana; 

 

o Jornal RCB – programa que decorre todos os dias, pelas 8h, 11h, 15h e 18h, com 

duração de 30 minutos, onde para além do alinhamento noticioso ditado pela 

agenda mediática regional, são incluídos temas nacionais e algumas sugestões de 

âmbito cultural; 

 

o Flashes informativos – programa com a duração de aproximadamente 10 

minutos. Neste espaço são veiculados os temas principais do dia que terão uma 

cobertura mais aprofundada nos jornais principais da RCB; 

 

o Escolhas - programa onde o ouvinte escolhe as músicas e dedicatórias que 

compõem duas horas de emissão. É importante salientar que neste espaço a rádio 

não cobra qualquer comissão nos pedidos dos ouvintes sendo estes gratuitos e 

podendo ser entregues por várias vias correio, telefone, correio electrónico ou 

presencialmente; 
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o Rádio em Movimento – programa que decorre durante a semana das 16h até às 

18h, onde passa música de todo o género, onde a música é o fio condutor de uma 

emissão descontraída; 

 

o Flagrante Directo – programa de cariz puramente informativo, que decorre ais 

sábados das 11h às 13h, onde são acompanhadas questões de fundo, temas e 

debates suscitados pela agenda mediática regional e nacional ou que surgem das 

reportagens e trabalhos realizados pela redação da rádio ou de iniciativas 

relacionadas como temas da atualidade; 

 

o Porque Hoje é Domingo – programa que decorre todos os domingos, e se 

carateriza por ser um espaço de entrevista, produzido e apresentado por Dulce 

Gabriel (colaboradora da RCB), que aborda temas da atualidade e de interesse 

comum. 

 

o Canta Portugal – programa de três horas, das 5h até às 8h, onde passa música 

exclusivamente portuguesa; 

 

o Inesquecível – programa dedicado ao fado e onde é o ouvinte a sugerir temas 

para entrarem no programa; 

 

o Ele há casos - programa em que a antena é aberta aos ouvintes e a rádio está 

atenta às preocupações, problemas e casos que são trazidos ao programa. Passa 

todas as sextas-feiras pelas 10h; 

 

o Estrela da tarde - programa feito pelos ouvintes e funciona como uma espécie de 

playlist privada. Todos os dias, durante a semana, às 14h.  
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1.5 Identidade visual  

A identidade visual é o que contribui para o reconhecimento, identificação e 

diferenciação da empresa. De acordo com Lampreia, “a identidade de qualquer 

instituição começa, em termos de comunicação, pelo seu nome, pelo seu logótipo e 

também pelo seu slogan, que são os elementos primários para a identificação e 

reconhecimento desta junto do público.” (Lampreia, 1998: 48). 

 

Para a definição da identidade visual da organização é necessário, em primeiro lugar, 

uma avaliação crítica da presente imagem da empresa ou instituição. Após esta 

avaliação há que selecionar os “atributos corporativos” inerentes a esta e, numa 

terceira fase, a criação da identidade visual da organização, seguindo um “teste de 

nome” antes do definitivo, (Villafañe, 1998:136-139). “Para concluir esta criação há 

que analisar a eficácia e funcionalidade da identidade visual determinada, aplicando-a à 

organização” (Villafañe, 1998:130-143). 

 1.5.1 Nome 

A escolha do nome de uma organização é fundamental, visto que representa a mesma, 

interna e externamente, tanto a nível verbal, como visual. A escolha de um bom nome 

pode levar a que a entidade cresça mais rápido do que o esperado e atinja mais 

facilmente os seus objetivos. De acordo com Lampreia (2003), o nome possui sete 

categorias: nome individual; associação por nome; nome descritivo; nome abreviado; 

iniciais; nome fabricado; nome por analogia. 

 

Quanto à Rádio Cova da Beira, o nome baseia-se na área de cobertura que o meio de 

comunicação social faz, nomeadamente, a zona da Cova da Beira. Pode-se classificá-lo 

como um nome descritivo, na medida em que a palavra “rádio” realça imediatamente o 

que a entidade faz. 

 

Outra designação dada pelos ouvintes, e consequentemente a nível interno, é RCB, ou 

seja, a organização é conhecida pelas suas iniciais. 

 

14 



  
 

 1.5.2 Logótipo 

O logótipo corresponde ao nome da instituição estilizado, de forma única e específica, 

sendo um elemento de reconhecimento imediato. Torna a empresa diferenciada das 

restantes do mercado, e é considerado “como o ponto de partida da (…) política de 

comunicação institucional” (Lampreia, 2003:49-50). É a partir deste que se organiza 

todo o discurso da organização, na medida em que este, simboliza a identidade e a 

personalidade da mesma. 

 

No caso da Rádio Cova da Beira, o primeiro logótipo, como se pode observar na figura 

nº 6, é constituído por uma pêra animada com ar feliz e de microfone na mão. A escolha 

da pêra deve-se pelo facto de, na altura em que a rádio “nasceu”, esta fruta era um ícone 

da região, que a caraterizava das demais existentes no país. Por cima da fruta, estão 

ondas, que remetem imediatamente para as ondas de propagação do som. Para além 

disto, é possível observar as frequências de emissão da rádio, o seu nome e o local onde 

está sediada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Figura nº 6 Primeiro logótipo da RCB 

Fonte: 

http://3.bp.blogspot.com/_GW6ex37pm9g/SwXUtR_eGpI/AAAAAAAACX8/GYpwvk_gCKs/s1600/covabeira.jpg 

 

 

Todas as cores que conhecemos têm um sentido conotativo, sendo o resultado da cultura 

dos indivíduos e das suas vivências, memórias, tradições, conhecimento e imaginação 
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de cada um. De acordo com Silva (2008), a cor é também utilizada para mudar a energia 

emocional, e ajuda-nos na percepção do mundo e da forma como o visualizamos, e 

também na forma como o vivemos. Atribuímos os mais diversos significados e 

adjetivos à cor com base no que conhecemos e com o que lidamos diariamente.  

 

Em relação ao logótipo da RCB, existe uma predominância do amarelo, do verde e do 

preto. Tendo em conta o significado das cores e aplicando ao logótipo da RCB, pode-se 

afirmar que o amarelo está associado à alegria, prosperidade e comunicação. Por sua 

vez, o verde representa a cor do concelho onde está sediada a RCB (Fundão), e em 

sentido conotativo, a segurança e a vitalidade. Por fim, a cor preta representa o respeito 

e a seriedade. Todos estes adjetivos representativos das cores utilizadas no logótipo da 

rádio representam, de certa forma, os valores sobre os quais este meio de comunicação 

social se rege. 

 

Quando a Rádio Cova da Beira apostou no mundo virtual, no ano de 2005, houve uma 

alteração no logótipo, como se pode observar na figura nº 7. As cores mantêm-se, pois 

os valores continuam os mesmos.  

 

 

Figura nº 7 Atual logótipo da RCB 

Fonte: https://mytuner.global.ssl.fastly.net/media/tvos_radios/Pzd9URvzrB.png 

 

 1.5.3 Slogan 

De acordo com Lampreia, o slogan correspondia a um grito de guerra celta que se 

destinava a incitar os guerreiros ao ataque e à vitória. No entanto, com o passar dos 

tempos, acabou por se tornar num texto de fácil memorização que tem como objetivo o 
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incentivo à compra pelo consumidor através da publicidade comercial ou de reforçar a 

mensagem inerente no logótipo da empresa. Tendo isto em conta, o slogan “deve seguir 

a lei publicitária da simplificação, de forma a facilitar a memorização, deve ser rápido, 

claro e sempre positivo” (Lampreia, 2003:49-50). 

 

No caso da RCB, existem dois lemas: “Rádio Cova da Beira, uma rádio entre a beira e o 

mundo” e “Porque informar é um dever”.  

 

O primeiro slogan remete para o facto de ser uma rádio local e estar perto da população 

a toda a hora, transmitindo o que a população da zona da Cova da Beira quer ouvir. O 

segundo salienta um dos pilares da sobrevivência deste meio de comunicação social 

regional. Ou seja, todo o trabalho desenvolvido na RCB tem o foco na informação, 

através de um trabalho rigoroso, de qualidade e imparcial.  

 

Como se pode ver, os slogans da RCB cumprem os requisitos de um “bom” slogan, ou 

seja, claro, conciso e de fácil memorização, seguindo a lei da simplificação da 

publicidade, e sempre positivo. 

 

1.6 Análise SWOT 

De acordo com Lindon et. al. (2008), para o estudo da concorrência entre organizações, 

utiliza-se um método denominado análise swot (strenghts, weaknesses, opportunities 

and treats). Este processo tem como objetivo a preparação para as decisões operacionais 

e estratégicas da organização, através das análises interna e externa. De um lado, 

encontram-se os principais aspetos que diferenciam a organização dos seus concorrentes 

no mercado onde está inserida, identificando os pontos fortes e fracos da empresa. Do 

outro lado, identificam-se perspetivas de evolução de mercado, as principais ameaças e 

oportunidades. Os pontos fortes e fracos estão relacionados com fatores internos, 

passíveis de alteração, enquanto as oportunidades e as ameaças são fatores externos, que 

não podem ser alterados. 

A figura nº 8 refere os pontos da análise SWOT, executada por mim, aplicados à RCB: 
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Figura nº 8 Análise SWOT da RCB 

Fonte: Própria. 

 

A explicar pormenorizadamente, a RCB apresenta vários pontos fortes:  

Um deles é a localização, pois encontra-se no centro da cidade, onde consegue estar 

perto de todos os órgãos mais importantes da mesma, tornando menos dispendiosa a 

viagem e a possibilidade de estar em “cima do acontecimento” o mais rapidamente 

possível.  

O atendimento é outro dos pontos fortes da RCB, pois os profissionais que trabalham no 

meio são profissionais e competentes, e pensam sempre em prol da instituição. As boas 

instalações da rádio permitem um trabalho cómodo aos vários trabalhadores, e portanto, 

melhores resultados são obtidos quando as instalações são ergonómicas. A RCB 

apresenta vários géneros musicais na sua programação, sendo mais um ponto forte a 

favor da instituição.  
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No lado oposto, os pontos fracos da RCB são a falta de mais meios monetários, 

captação de jovens e a existência de poucos veículos próprios da rádio. No que diz 

respeito ao primeiro ponto, são poucos os meios monetários que a rádio dispõe, 

principalmente para algum equipamento que já se encontra datado.   

Em relação aos transportes próprios, a RCB apenas tem um veículo próprio da rádio, 

que já tem muitos problemas ao nível da mecânica, e portanto torna as deslocações dos 

profissionais difíceis.  

O facto de ser uma rádio local, e principalmente do interior, faz com que os jovens 

sejam a faixa etária que menos ouve a RCB. Deste modo, uma das oportunidades pode 

ser a criação de programas dedicados ao setor mais jovem, de modo a captá-los para que 

a RCB seja a sua preferência radiofónica. Por vezes a sensação dos mais novos é de esta 

rádio só transmite notícias, mas não é essa a realidade. 

Outra oportunidade pode passar por uma maior aposta na promoção de empresas do 

distrito captando assim investimento através do patrocínio. 

No que concerne às ameaças, a concorrência e a crise económica são as principais da 

RCB. Para além da comunicação social que existe na zona, nomeadamente, Jornal do 

Fundão, Rádio Clube da Covilhã, Reconquista, as grandes rádios nacionais, como a 

Rádio Comercial ou a RFM, fazem com que sejam cada vez menos os ouvintes de 

rádios locais, como a RCB.  

A falta de meios e desvalorização do interior faz com a sobrevivência da RCB não 

esteja assegurada, pois cada vez menos há empresas a fixarem-se no interior. Se em 

Portugal as empresas estão a lucrar menos agora, estas vão pagar menos pela 

publicidade. Se vão pagar menos pela publicidade, a rádio vai tendo cada vez mais 

dificuldade de se sustentar.  

1.7 Comunicação 

Um bom sistema de comunicação interno e externo permite à criação de uma boa 

imagem que proporcionará um ambiente favorável entre os trabalhadores, investimentos 
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e relações de e com os públicos exteriores à empresa, tal como uma maior venda dos 

produtos e serviços proporcionada por este conhecimento da organização. 

É fundamental que a rádio crie canais e utilize ferramentas que facultem uma 

comunicação eficaz e direta entre o público interno – os colaboradores - e o público 

externo – ouvintes e clientes. 

“Independentemente da sua dimensão ou do sector de atividade em que se insere, a 

imagem de uma empresa é o resultado de múltiplas ações de comunicação, e 

desempenha um papel fundamental na prossecução dos seus objetivos comerciais” 

(Lindon, et al., 2010:352).  

Deste modo, a estratégia comunicacional encontra-se dividida em dois parâmetros: 

comunicação interna e comunicação externa. 

 1.7.1 Comunicação interna 

A comunicação interna assume uma importância estratégica e decisiva na gestão das 

empresas. A presença desta é fundamental para optimizar o funcionamento de qualquer 

organização, quer seja empresa ou instituição. 

“Colaboradores satisfeitos são a melhor imagem de uma empresa” (Beirão, et. al, 

2008:45). Assim, deve haver um equilíbrio eficaz dos tipos de comunicação (formal e 

informal), permitindo à organização a criação de um ambiente interno favorável que se 

transmite para o exterior como uma boa imagem da empresa ou instituição através da 

sua solidez e credibilidade. 

São vários os instrumentos que aumentam a eficácia da comunicação interna. Na RCB, 

como há um número restrito de elementos, a comunicação interna realizada é 

maioritariamente face-to-face. Relativamente às informações sobre os clientes são feitas 

por correio eletrónico, telefone ou face-to-face.  

A RCB tem uma intranet, ou seja, uma rede privada a que só os funcionários da 

empresa têm acesso, podendo esta conter documentos da empresa. Também se 

encontram quadros informativos na redação, como se pode observar na imagem 

seguinte (figura nº 9), onde se encontram acontecimentos recentes, informações e 

avisos.  
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Figura nº 9 Quadro Informativo da RCB 

Fonte: Própria. 

 

A RCB possui uma rede de telefones interna (figura nº 10), que todos os trabalhadores 

têm e se encontram em todos os espaços, mais concretamente, nos vários estúdios, de 

forma a tornar mais rápida a comunicação interna.  
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Figura nº 10 Telefone da RCB 

Fonte: Própria. 

 

Frequentemente, festejam-se as datas importantes com uma pequena festa a nível 

interno, como por exemplo, o dia de aniversário da rádio.  

 1.7.2 Comunicação externa 

A comunicação externa corresponde àquela que se desenvolve fora da empresa, tendo 

por finalidade a obtenção ou consolidação de um clima de recetividade entre todos os 

públicos fora da mesma e que tenham algum interesse para a vida e para o progresso da 

própria organização. Na RCB, a partilha de informações com os clientes é feita através 

de e-mail e telefone. Para os ouvintes e também clientes, a RCB utiliza o seu site, 

página no facebook e no twitter para transmitir informações.  

A RCB participa em vários eventos, dando o seu apoio mediático, através da divulgação 

dos mesmos. Durante o meu estágio ocorreram alguns eventos nos quais a RCB foi 

rádio oficial, tais como, Gardunha Fest, SangriAgosto e TeatroAgosto, este último 
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representado na figura nº 11, onde se pode observar o logótipo da RCB no canto inferior 

direito.  

 

 

Figura nº 11 Cartaz do evento TeatroAgosto 

Fonte: https://www.cm-fundao.pt/sites/default/files/imagecache/Imagem_destaque_artigo_completo/teatroagosto.jpg. 
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Capítulo II 

Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2.1 Receção e acolhimento 

O estágio curricular para o término da licenciatura em Comunicação e Relações 

Públicas constitui-se numa das primeiras experiências no mundo profissional, onde 

colocamos em prática os saberes recolhidos ao longo de três anos. Ao início, tudo 

parece novidade e estranho, independentemente da preparação que tenhamos tido. 

No dia 16 de julho pelas 10:00 apresentei-me na Rádio Cova da Beira, aquela que iria 

ser a minha “casa” durante três meses. Sendo o primeiro dia, confesso que estava meio 

nervosa, mas o espírito que mais sentia era de felicidade e de força, pois sabia que aqui 

iria aprender muito e ser feliz. Como já conhecia a casa e os profissionais que ali 

trabalham, numa visita anterior que fiz à instituição, dirigi-me logo à redação para 

receber as minhas tarefas.  

Uma vez que Paulo Pinheiro, o meu orientador no estágio pela parte da RCB, se 

encontrava de férias e todos os computadores estavam ocupados, iniciei as minhas 

atividades no computador que lhe pertencia. Devido à sua ausência, fiquei a trabalhar 

com Paula Brito, que me ajudou, me orientou, e explicou as minhas tarefas iniciais. 

Mais tarde, e dada a existência de apenas cinco computadores, trabalhava naquele que 

se encontrava disponível.  

2.2 Plano de estágio 

O objetivo do estágio na RCB foi principalmente a produção jornalística, 

principalmente, notícias do dia-a-dia. No entanto, e de forma a conhecer e trabalhar com 

um pouco de todo o tipo de trabalho inserido na produção jornalística radiofónica, 

realizei visitas a Câmaras Municipais, a festivais da região, produzindo as peças 

jornalísticas desses mesmos eventos onde estive. Também realizei uma reportagem 

radiofónica, em que me tive de me deslocar a Castelo Branco para ter melhor 

conhecimento sobre a atividade da Associação Cultural e Recreativa Viola Beiroa.  

O trabalho desenvolvido na RCB teve como base o plano de estágio (Anexo I), 

elaborado em conjunto com o orientador da instituição, Paulo Pinheiro. 

Estes três meses foram uma aventura cheia de boas surpresas, onde a cada dia tinha de 

superar-me a mim mesma. Por exemplo, a realização de entrevistas com 
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individualidades reconhecidas e conhecedoras de diversas matérias, obrigou-me a 

preparar e a trabalhar a segurança, o à-vontade e a capacidade de improviso.  

Quanto aos conhecimentos técnicos, ao longo do estágio, utilizei principalmente os 

softwares usados na rádio, o XFrame, o Adobe Audition e o EXPStudio. Os únicos de 

que não tinha qualquer conhecimento eram o XFrame e o EXPStudio, mas que 

rapidamente consegui trabalhar com facilidade.  

Estando numa equipa de profissionais da área, foi essencial ter um conjunto de 

princípios e valores, onde a comunicação com outras pessoas é constante. Ao longo do 

estágio, mostrei toda a minha disponibilidade para aprender sempre mais, crescer mais 

como profissional, e os vários conselhos e lições dados ao longo destes três meses 

foram fundamentais e essenciais para me tornar numa boa profissional na área da 

comunicação, principalmente na disciplina de jornalismo radiofónico.  

2.3 Cronograma de atividades 

De acordo com o Priberam, um cronograma consiste numa “representação gráfica do 

calendário de um plano ou projeto”. Para apresentar as atividades realizadas no estágio 

da RCB, apresento o seguinte cronograma, com várias áreas de intervenção, mais 

concretamente: programação, registo fotográfico, atividade de redação noticiosa, 

reportagem exterior, reportagem “Viola Beiroa”, realização de tiquetes
5
 e gravação de 

conteúdos. 

Este cronograma (tabela 1) não teve uma planificação prévia, devendo-se ao facto de 

numa rádio não ser possível delinear tudo o que se vai fazer, uma vez que o trabalho é 

bastante imprevisível, ou seja, podem sempre surgir eventos em cima da hora e 

consequente reportagens, ou spots que são necessários para serem emitidos, ou outras 

tarefas, provocando consequentemente uma alteração de planos. Todos os dias, os 

jornalistas consultavam a agenda e era combinado sobre quem fazia a cobertura de cada 

evento. Eu não possuía conta de e-mail da rádio, no entanto, eram-me cedidos em papel 

ou através do meu e-mail pessoal os comunicados sobre os acontecimentos que fiz a 

cobertura jornalística e respetiva notícia. 

5 Notícias de última hora e de menor dimensão (aproximadamente 200 carateres) 
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Fonte: Própria. 
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2.4 Descrição das atividades desenvolvidas na RCB 

De acordo com João Paulo Meneses (2016), a rádio é, entre os diversos órgãos de 

comunicação social, aquele que mais influencia a mensagem, ou seja, condiciona os 

conteúdos. Enquanto meio, a rádio possui determinadas caraterísticas próprias. Uma 

delas é a simultaneidade, que permite ler o jornal e ouvir rádio, cozinhar e ouvir rádio, 

conduzir e ouvir rádio, escrever e ouvir rádio.   

A rádio foi o primeiro dos meios de comunicação de massa que deu imediatismo à 

notícia devido à possibilidade de divulgar os factos no exato momento em que ocorrem. 

Deste modo, possibilitou que o Homem se sentisse participante de um mundo muito 

mais amplo do que aquele que estava ao alcance dos seus órgãos sensoriais: tornou-se 

possível saber o que está a acontecer em qualquer lugar do mundo. 

No que se refere à linguagem radiofónica, ela é simples e carateriza-se pela repetição de 

conceitos de modo a que o ouvinte possa compreender a ideia do que se pretende 

comunicar. A naturalidade de expressão prevalece em detrimento das palavras confusas 

e das frases complicadas, isto para que o ouvinte não se sinta forçado a esforços 

superiores à sua compreensão normal. 

O trabalho desenvolvido na redação da RCB distribuiu-se por um leque diferente de 

atividades e assuntos. Todos os dias havia novas notícias para fazer e publicar, sons a 

editar, saídas para o exterior, entrevistar pessoas completamente diferentes. Tudo isto 

tornou a experiência na área do jornalismo, especialmente o radiofónico, muito 

enriquecedora, e permitiu-me adquirir outros conhecimentos a nível do jornalismo 

regional.  

No início, como nunca tinha trabalhado numa redação, tinha um ligeiro nervosismo, 

mas queria era começar a trabalhar. James Curran e Jean Seaton afirmam que “as 

redacções estão sempre sob pressão: o inesperado está sempre prestes a acontecer e o 

furo está apenas à distância de um telefonema” (Curran et. al, 1997: 328). 

Percebi ao longo destes três meses a veracidade desta afirmação, pois é um trabalho 

onde se tem de viver sobre “pressão”, onde tudo o que está planeado pode virar 

imprevisível.  
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Nos seguintes pontos vou enumerar e descrever todas as atividades realizadas por mim 

na RCB. 

 2.4.1 Edição de conteúdos radiofónicos 

Em rádio, 90% das notícias transmitidas são acompanhadas de sons gravados, 

conhecidos como Registos Magnéticos (RM’s) que necessitam de ser editados 

previamente pois muitos apresentam ruídos, falhas na gravação ou, simplesmente, é 

necessário fazer ajustes. 

Os RM’s não devem ultrapassar os 40 segundos e devem conter a informação essencial 

do orador, de forma a reforçar o que é dito pelo jornalista.  

Na RCB todos os sons são editados pelo programa XFrame ou pelo Adobe Audition. 

Caso a edição fosse realizada nalgum dos estúdios da rádio, era o primeiro software 

utilizado. Se a edição do conteúdo radiofónico fosse feita nalgum computador da 

redação, o Adobe Audition era o programa utilizado.  

Durante a unidade curricular de Comunicação Áudio foi ensinado como trabalhar com o 

Adobe Audition, por isso a edição neste programa foi fácil, visto ter conhecimentos 

anteriores do mesmo.  

Por outro lado, o programa XFrame nunca tinha utilizado na licenciatura ou fora da 

mesma, mas que através dos conhecimentos partilhados pelo meu supervisor de estágio, 

Paulo Pinheiro, e pela jornalista Paula Brito, foi-me possível trabalhar diariamente sem 

grandes dificuldades.  

A aprendizagem na utilização do XFrame foi relativamente fácil, devido ao facto de não 

ser um programa muito complexo, e no final dominava o mesmo com grande agilidade.  

O programa EXPStudio apenas servia para converter os ficheiros editados no Adobe 

Audition para o formato mp2, para se proceder à sua colocação no servidor. Depois de 

colocados no servidor, os ficheiros eram abertos no programa Adobe Audition para a 

criação de um ficheiro pk, que iria permitir a leitura do áudio no servidor. 

 2.4.2 Elaboração de notícias para emissão radiofónica 

Esta foi a principal atividade realizada por mim, a criação de notícias para emissão 

radiofónica. Todos os dias eram elaboradas novas notícias, sobre diversos temas.  
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Sendo uma rádio, o modo de escrita jornalística tem as suas especificações: oral, 

informal e corrente. “O jornalista de rádio deve escrever e dizer a informação com 

grande simplicidade, isto é, no estilo radiofónico. Deve utilizar palavras simples, frases 

simples e ideias simples” (Santos, s.d:14), escrevendo assim num código linguístico 

mais próximo do discurso do que propriamente da escrita. 

As notícias foram feitas de diversos materiais que chegavam à redação, nomeadamente, 

comunicados, entrevistas, notícias de outros jornais, reportagens.  

A figura nº 12 mostra uma notícia feita a partir de um comunicado da organização do 

Boom Festival que chegou à redação através de e-mail. 

 

Figura nº 12 Notícia sobre o Boom Festival 

Fonte: RCB. 
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Sendo uma rádio local, uma das missões da RCB é a partilha e divulgação de notícias da 

região. Deste modo, todos os dias eram consultados os jornais nacionais, como o 

Correio da Manhã, JN, DN, Expresso, como objetivo de retirar, caso fosse possível, 

notícias da região. A figura nº 13 é um exemplo deste tipo de notícias realizadas por 

mim. 

 
Figura nº 13 Notícia do CM sobre a produção de vinho 

Fonte: RCB.  

 

 

Outro tipo de notícias são as notícias com declarações dos protagonistas, editados e 

cortados com os programas que a rádio utiliza. Depois de escrita, era necessário 

transformar a peça noticiosa para o online, transcrevendo a fala do/s protagonista/s. A 

imagem nº 14 é um dos vários exemplos realizados por mim:  
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´ 

Figura nº 14 Notícia sobre um livro 

Fonte: RCB. 

 

 2.4.3 Reportagens de rua 

Outra das atividades realizadas por mim foram as reportagens exteriores, onde me 

deslocava ao local onde decorria o acontecimento, entrevistava com o gravador da RCB, 

falava com as pessoas e tirava fotografias, para posteriormente realizar a peça 

jornalística sobre o mesmo. Foi muito positivo os profissionais da RCB terem-me dado 

a confiança de cobrir vários eventos, que causavam uma certa adrenalina, atenção e 

sentido de responsabilidade em mim.  

Gostei imenso de fazer todas, no entanto, destaco algumas que me deixaram mais 

realizada e feliz durante a sua elaboração. A despedida de Godot, o concerto de 

Carminho integrado no festival “Cale & SangriAgosto”, a cobertura do festival 
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“TeatroAgosto”, do Festival Internacional de coros no Fundão e do festival de curtas-

metragens Gardunha Fest são algumas das reportagens que me deixaram de sorriso 

aberto e completo aquando da sua realização. 

 2.4.5 Registo fotográfico das atividades 

Como já referido, em todas as reportagens exteriores onde fui, fiquei responsável por 

tirar fotografias representativas dos acontecimentos, para acompanhar a notícia no site e 

facebook da RCB. Nos apêndices I, II e III estão algumas fotografias tiradas ao longo do 

estágio e utilizadas nas publicações online, como se pode observar na figura nº 15.  

 

 

Figura nº 15 Publicações online com registo fotográfico realizado por mim 

Fonte: site RCB. 
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 2.4.6 Gravação de notícias 

Como é referido por João Paulo Meneses (2016), em rádio, há dois registos diferentes e 

quase contraditórios: o lido e o falado. O segundo é o desejado de um profissional deste 

meio de comunicação, visto que o primeiro registo acaba por ser a realidade do dia-a-

dia. 

Algumas peças realizadas por mim, foram gravadas com a minha voz. Algumas foram 

transmitidas no jornal da RCB, principalmente no das 18:00. Esta foi das tarefas em que 

senti mais dificuldades, pois a “voz” de rádio tem as suas caraterísticas específicas.  

O aspeto mais difícil foi o controlo da respiração, pois deixava acabar o ar, e depois 

tinha de parar a meio da notícia. Em notícias não há grande problema, na medida em 

que se pode editar a gravação, no entanto, em direto não se pode parar a leitura a meio 

de uma notícia. 

No entanto, ao longo do tempo foi possível observar a evolução e cuidado com a voz na 

leitura de notícias. Nas primeiras peças notava-se a fragilidade na minha voz, que foi 

desaparecendo ao longo do tempo. Como dizia o meu orientador, a voz de rádio vai-se 

treinando, não é à primeira, segunda ou terceira que se consegue.  

As cerca de 50 peças gravadas por mim no estágio na RCB foram muito importantes 

para os primeiros passos neste meio. No apêndice IV e V encontram-se dois exemplos 

de peças gravadas por mim. 

 2.4.7 Gravação de um noticiário 

De acordo com Santos (s.d), a “rádio, de entre os meios de comunicação tradicionais, é 

o que mais informação fornece à opinião pública, ao longo das 24 horas do dia, e fá-lo 

sem irregularidade nem desfalecimento durante os 365 dias do ano” (Santos, s.d:117). 

A RCB, sendo uma rádio local, possui quatro jornais ao longo do dia com cerca de 30 

minutos de duração. Um dos objetivos do estágio era a gravação de um noticiário e a 

apresentação de um noticiário em direto. O segundo não foi possível de concretizar, 

pois ainda não estava preparada para tal atividade, aliada ao facto de o tempo de estágio 

ser pouco.  

No entanto, nas últimas semanas gravei alguns noticiários, de forma a perceber e 

compreender a dinâmica de um jornal radiofónico. Encontrava-me muito nervosa, pois 
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nunca tinha feito algo parecido, mas ao longo do tempo fui ficando mais confortável. 

No apêndice VI encontra-se um dos últimos noticiários gravados e editados por mim. 

 2.4.8 Reportagem “Viola Beiroa: a voz instrumental da Beira 

Baixa” 

Outro dos objetivos do plano de estágio era a realização de uma reportagem sobre um 

tema à escolha. Posto em mesa vários temas, no fim decidi fazer sobre a Associação 

Cultural e Recreativa Viola Beiroa.  

De acordo com Santos (s.d), “a notícia transmite uma informação – a reportagem conta-

a. A notícia é a comunicação de um conhecimento adquirido – a reportagem é a 

narração de uma experiência vivida” (Santos, s.d:53).  

Com esta reportagem, o meu objetivo foi contar a história da viola beiroa, um 

instrumento caraterístico da Beira Baixa que se encontrava em extinção há seis anos 

atrás e que, graças à criação desta associação, está de volta ao mundo da música 

tradicional portuguesa.  

“A reportagem tem quatro tempos cruciais: a pesquisa, a observação, a recolha de 

informação e a escrita” (Santos, s.d:53). A pesquisa baseou-se em notícias de jornais, 

rádios, publicações em sites, como por exemplo da Fundação Inatel, com o objetivo de 

retirar o mais importante e todos os dados necessários para a realização da reportagem.  

Recolhidas todas as informações, foi necessário entrevistar vários intervenientes do 

projeto. Deste modo, entrevistei Miguel Carvalhinho, um dos progenitores do projecto, 

membros da Orquestra Viola Beiroa, o artesão responsável pela oficina certificada do 

instrumento. Nesta fase de recolha de informação, foi ainda necessária uma deslocação 

a Castelo Branco para melhor conhecer e ter mais conhecimento sobre o tema da 

reportagem. 

Depois de todas as entrevistas feitas, o passo seguinte era o da montagem. Editei o som 

das várias entrevistas criadas através do Adobe Audition. Ao mesmo tempo, fui criando 

o texto que iria ser lido por mim, que se encontra no apêndice VII.  

Depois de tudo corrigido, fui gravar a minha voz e juntar as intervenções editadas dos 

entrevistados. O último passo foi a junção de música de fundo. Na imagem nº 16 está o 

produto final no Adobe audition.  
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Figura nº 16 Montagem da reportagem 

Fonte: Própria. 

 

No apêndice VIII encontra-se o áudio da reportagem, que passou no programa 

“Flagrante Directo” no dia 10 de novembro e no dia seguinte (11 de novembro).  

 2.4.9 Outras atividades realizadas 

Ao longo do estágio realizei outras atividades tais como: 

o Consulta aos sites da proteção civil, GNR, Lusa e outros jornais e rádio locais 

para obter notícias que ainda não tinham sido abordadas pela RCB; 

o Pesquisa de informações sobre entrevistados do programa “Flagrante Directo”; 

o Realização de tiquetes; 

o Programação do programa “Canta Portugal” e “Rádio em Movimento” para os 

dias oito e nove de setembro, na medida em que escolhi as músicas e coloquei a 

publicidade que iriam passar na emissão destes programas nos dias referidos 

através do programa XFrame; 

o Pesquisa de exposições a decorrer nos meses de outubro, novembro e dezembro 

nos municípios da região, através dos sites das câmaras municipais, páginas de 

facebook das mesmas.  

 

36 



  
 

Reflexão final  

Com mais uma etapa concluída, resta agora fazer as últimas avaliações. Durante estes 

três anos, foram bastantes as bases a aprender, a assimilar que, no fim, iam culminar no 

estágio.  

Tudo correu de uma forma agradável e desejada. O estágio superou todas as minhas 

expetativas, preparou-me muito bem e deixou-me bases que serão essenciais para o 

mundo profissional.  

O trabalho de equipa e a confiança depositada em mim foi único. Todos os dias era uma 

“correria”, havia sempre coisas para relatar, notícias novas, sons para editar, peças para 

gravar. No fim de cada dia e de tudo, foi uma “correria” bastante enriquecedora e feliz.  

O estágio na RCB foi uma experiência de superação a todos os níveis, desde a nível 

pessoal, da aprendizagem, da conquista, do trabalho em equipa, da superação de medos, 

de tudo. Aprendi muito sobre como funciona o mundo dos jornalistas e o mundo da 

rádio.  

Foram muito úteis os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura, no entanto, 

sinto que há algumas lacunas na área do jornalismo. O ensino desta área da 

comunicação está inserido principalmente em cadeiras opcionais, o que prejudica os 

alunos que queiram seguir esta área, pois a abertura de tais unidades curriculares 

depende do número de alunos e de burocracias internas. No meu caso, as cadeiras 

opcionais de jornalismo funcionaram, sendo de certo modo, bom para o meu currículo e 

para o estágio que realizei. Todos os conhecimentos adquiridos na cadeira de 

Jornalismo Contemporâneo e de Comunicação Radiofónica, unidades curriculares 

focadas no jornalismo, foram essenciais para o trabalho que desenvolvi na rádio.  

Aqui percebi o real significado da frase de Confúcio “escolhe um trabalho de que 

gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida” 
6
.  

Deixo, mais uma vez, o meu grande agradecimento a todos os que caminharam e 

caminham comigo.  

 

6 http://www.citador.pt/frases/escolhe-um-trabalho-de-que-gostes-e-nao-teras-qu-confucio-9953 
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ESTATUTOS DA RCB 

CAPITULO PRIMEIRO 

 

(Da constituição, denominação, duração, sede, área social e objecto) 

ARTIGO PRIMEIRO - (Constituição e denominação) 

A Cooperativa, foi constituída por escritura pública de dezoito de Junho de mil 

novecentos e oitenta e seis, adoptou a denominação de R C B - Rádio Cova da Beira, 

Cooperativa de Responsabilidade Limitada e passa a rege-se pelas disposições do 

Código Cooperativo, Decreto-Lei número cinquenta e um barra noventa e sete de sete 

de Setembro, demais legislação aplicável e ainda pelos presentes estatutos e 

regulamentos internos. 

  

ARTIGO SEGUNDO - (Ramo e fins) 

A RCB - Rádio Cova da Beira, Cooperativa de Responsabilidade Limitada, reconhecida 

como pessoa colectiva de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei número 

quatrocentos e sessenta barra setenta e sete de sete de Novembro, conforme consta do 

despacho publicado no Diário da República, segunda série, número duzentos e quarenta 

e quatro, de vinte e um de Outubro de mil novecentos e noventa e sete, inclui-se no 

ramo da cultura previsto na alínea i) do artigo quarto do Código Cooperativo, e os seus 

membros obedecem aos princípios cooperativos que visam, sem fins lucrativos, a 

satisfação das necessidades e aspirações daqueles e tem por fins difundir a informação e 

a cultura, promover o progresso da região da Cova da Beira e contribuir para a diversão 

e o bem estar da população desta região. 

  

ARTIGO TERCEIRO - (Duração) 

A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado. 

  

ARTIGO QUARTO - (Sede e área social) 

1.- A Cooperativa tem a sua sede no Fundão e a sua área social circunscreve-se a todas 

as freguesias do concelho do Fundão. 

2.- Poderão ser estabelecidas delegações, por proposta da direcção, a submeter à 

assembleia geral. 



  
 

3.- A área social poderá ser alargada por deliberação da assembleia geral, por sua 

iniciativa ou sob proposta da direcção, tendo presente a possibilidade de realização e 

desempenho do objecto e fins que se propõe. 

  

ARTIGO QUINTO - (Objecto) 

1.- A Cooperativa tem por objecto o exercício da actividade de radiodifusão por meio de 

dois postos emissores de rádio. 

  

CAPITULO II 

ARTIGO SEXTO - (Órgãos) 

1.- Os órgãos sociais da cooperativa são: 

a)- A Assembleia Geral; 

b)- A Direcção; 

c)- O Conselho Fiscal. 

  

ARTIGO SÉTIMO - (Comissões especiais) 

1.- Por proposta da Direcção, poderá a assembleia geral criar comissões especiais, de 

duração limitada, para o desempenho de tarefas determinadas e previamente definidas. 

a)- Estas comissões funcionarão na dependência directa da direcção. 

b)- A composição, funcionamento, funções e duração das comissões especiais criadas, 

nos termos do corpo deste artigo, constarão de regulamento próprio, a elaborar pela 

direcção. 

  

ARTIGO OITAVO - (Duração dos mandatos) 

1.- A duração dos mandatos dos titulares da mesa da assembleia geral, da direcção e do 

conselho fiscal é de três anos, sendo permitida a sua reeleição. 

2.- No caso de vagatura do cargo, o cooperador designado para o preencher apenas 

completará o mandato. 

  

ARTIGO NONO - (Constituição da mesa da Assembleia Geral) 

1.- A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente, um Vice - presidente 

e um Secretário. 

  

ARTIGO DÉCIMO - (Reuniões) 



  
 

1.- A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordinária. 

2.- A assembleia geral reunirá em sessão ordinária, obrigatoriamente, duas vezes por 

ano: 

a) Uma até trinta de Abril, para apreciação e votação do balanço, relatório e contas da 

direcção e do parecer do conselho fiscal; 

b) Outra até trinta e um de Dezembro, para apreciação e votação do orçamento e do 

plano de actividades para o exercício seguinte e eleição dos órgãos sociais da 

cooperativa nos anos em que ela haja de ter lugar. 

3.- A assembleia geral reúne em sessão extraordinária quando convocada: 

a) Por iniciativa do presidente da assembleia geral; 

b) A pedido do presidente da direcção; 

c) A pedido do presidente do conselho fiscal; 

d) A requerimento de, pelo menos cinco por cento dos cooperantes. 

  

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO - (Convocatória da assembleia geral) 

1.- A assembleia geral é convocada com, pelo menos, quinze dias de antecedência, pelo 

presidente da mesa. 

2.-A convocatória, que deverá conter a ordem de trabalhos da assembleia, bem como o 

dia, a hora e o local da reunião, será divulgada num órgão de comunicação social, na 

área em que a cooperativa tenha a sua sede. 

3.-A convocatória será sempre afixada nos locais em que a cooperativa tenha a sua sede 

ou outras formas de representação social. 

  

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO - (Composição da Direcção) 

1.- A Direcção é composta por cinco cooperadores, sendo um Presidente, um Vice - 

presidente, um Secretário, um Tesoureiro e um Vogal 

  

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO - (Composição do Conselho Fiscal) 

1.- O Conselho Fiscal é composto por três membros efectivos, sendo um Presidente, um 

Secretário e um Relator. 

  

ARTIGO DÉCIMO QUARTO - (Funcionamento dos órgãos) 

1.- Nenhum órgão da cooperativa, à excepção da assembleia geral, poderá 



  
 

funcionar sem que estejam preenchidos, pelo menos, metade dos seus lugares, devendo 

proceder-se, no caso contrário e no prazo máximo de um mês, ao preenchimento das 

vagas verificadas. 

2.- Sem prejuízo do disposto no artigo cinquenta e um, número dois, do Código 

Cooperativo, as deliberações dos órgãos efectivos da cooperativa são tomadas por 

maioria simples com a presença de mais de metade dos seus membros efectivos. 

3.- A assembleia geral poderá autorizar que elementos da Direcção sejam remunerados, 

quando prestarem serviços à RCB – Rádio Cova da Beira, Cooperativa de 

Responsabilidade Limitada, com carácter de permanência. 

  

ARTIGO DÉCIMO QUINTO - ( Assinaturas) 

1.- Para obrigar a Cooperativa são bastantes duas assinaturas de qualquer um dos 

directores efectivos, bastando uma única assinatura em actos de mero expediente. 

  

CAPITULO III 

ARTIGO DÉCIMO SEXTO - (Títulos de Capital) 

1.- Os títulos representativos do capital social da cooperativa tem o valor nominal de 

cinco euros cada. 

2.- Os títulos são nominativos e contém as menções definidas no número dois do artigo 

vigésimo do Código Cooperativo. 

  

ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO - (Capital da Cooperativa) 

1.- O Capital da Cooperativa é variável e ilimitado. 

2.- O Capital Social mínimo da Cooperativa é de dois mil e qunhentos euros. 

3.- A Cooperativa só pode adquirir títulos representativos do próprio capital, a título 

gratuito 

  

ARTIGO DÉCIMO OITAVO - (Entradas mínimas de cada cooperador) 

1.- A entrada mínima de cada cooperador não poderá ser inferior ao equivalente a cinco 

títulos de capital, de cinco euros cada. 

  

ARTIGO DÉCIMO NONO - (Realização do capital) 

1.- Cada titulo subscrito deverá ser realizado em dinheiro, liquidado no acto da 

subscrição. 



  
 

  

ARTIGO VIGÉSIMO - (Aplicação dos excedentes) 

1.- Os resultados líquidos apurados em cada exercício, terão a aplicação que vier a ser 

aprovada em Assembleia Geral, por proposta da Direcção, tendo em conta a 

constituição das seguintes reservas: 

a)- Reserva Legal; 

b)- Reserva de Educação e Formação cooperativa; 

c)- Reserva de investimento. 

  

CAPITULO IV 

ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO - (Dissolução) 

A cooperativa dissolver-se-à por: 

a) Esgotamento do objecto ou impossibilidade insuperável da sua prossecução; 

b) Fusão por integração, incorporação ou cisão integral, nos termos da Lei; 

c) Deliberação da assembleia geral, tomada nos termos da alínea i) do artigo quarenta e 

nove e do número dois do artigo cinquenta e um do Código Cooperativo; 

d) Decisão judicial transitada em julgado que declare a cooperativa impossibilitada de 

cumprir as suas obrigações; 

e) Decisão judicial transitada em julgado que verifique que a cooperativa não respeita 

no seu funcionamento os princípios cooperativos, que o objecto real da cooperativa não 

coincide com o objecto expresso no acto de constituição ou nos estatutos, que utiliza 

sistematicamente meios ilícitos para a prossecução do seu objecto ou ainda que recorre 

à forma de cooperativa para alcançar indevidamente benefícios legais. 

  

CAPITULO V 

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO - (Responsabilidade dos órgãos sociais) 

1.- Os membros dos órgãos sociais e outros mandatários e do conselho fiscal só ficam 

isentos de responsabilidade perante a cooperativa depois da aprovação, pela assembleia 

geral, do balanço, relatório e contas ou por actos que lhes sejam inerentes. 

§ Único. O disposto no corpo deste artigo não se aplica se os factos praticados violarem 

a lei ou os estatutos ou forem coincidentemente inexactos ou dissimularem a situação 

real da cooperativa. 

  

ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO - (Alteração dos estatutos) 



  
 

1.- A alteração dos presentes Estatutos e do Regulamento Geral Interno far-se-á em 

assembleia geral, convocada nos termos gerais e expressamente para esse fim, em que 

seja aprovada por maioria qualificada de, pelo menos, três quartos dos cooperadores 

presentes 
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Apêndice I 

Registo fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

Registo fotográfico do festival “Gardunha Fest” 

(14/10/2018) 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice II 

Registo fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registo fotográfico do Festival Internacional de Coros da Beira Interior 

(3/1072018 – 6/10/2018) 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice III 

Registo fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Registo fotográfico do concerto da Orquestra Viola Beiroa no Fundão (1/09/2018) 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice IV 

Notícia “A despedida de Godot” gravada por 

mim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Este apêndice pode ser encontrado no CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice V 

Notícia “Viola Beiroa “feliz” no Fundão” 

gravada por mim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Este apêndice pode ser encontrado no CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VI 

Noticiário gravado por mim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Este apêndice pode ser encontrado no CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VII 

Texto da Reportagem “Viola Beiroa: A voz 

instrumental da Beira Baixa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

“VIOLA BEIROA: A VOZ INSTRUMENTAL DA BEIRA BAIXA” 

 

RM: Hino da Viola Beiroa 

Há cerca de uma década, a viola beiroa estava praticamente extinta ou em vias disso. O 

instrumento, que também é conhecido como Viola de Castelo Branco, já tem vários 

exemplares na região.  

No ano de 2012, a Fundação INATEL propôs a Miguel Carvalhinho, docente da 

ESART do Instituto Politécnico de Castelo Branco, a criação de uma Associação 

Recreativa e Cultural Viola Beiroa. O desafio foi aceite pelo professor e o projecto 

tornou-se essencial para a recuperação, revitalização e divulgação do instrumento: 

RM: Início 

A viola beiroa ou bandurra é um instrumento de cordas que pertence à família das violas 

de arame tradicionais portuguesas. Aparece com maior predominância na zona raiana, 

na faixa leste do distrito de Castelo Branco.  

Distinguem-se vários tipos de viola de arame em Portugal: braguesa (Minho), 

amarantina (Douro Litoral), toeira (Beira Litoral), beiroa, campaniça (Alentejo), 

madeirense e açoriana.  

Quanto à viola de Castelo Branco, tem dez cordas distribuídas por cinco parcelas de 

cordas duplas e mais duas complementares muito agudas, chamadas de requintas.  

Com recurso a fontes escritas e fotográficas, no início do século XX, mais precisamente 

em 1919, é possível saber que a viola de Castelo Branco estava associada à “Dança das 

Virgens” e à “Dança dos Homens” da Lousa (freguesia do distrito) e era já uma 

realidade implantada, pelo que se deduz que a sua utilização viesse de tempos 

anteriores, provavelmente do século XVIII.  

De acordo com os especialistas, não é possível saber concretamente a data em que a 

viola de Castelo Branco ganhou os seus aspetos diferenciadores, como o enfranque 

muito acentuado e as requintas.  



  
 

O instrumento foi desaparecendo da cena musical campestre, sendo substituído por 

outros, nomeadamente a guitarra clássica e o acordeão. 

Inserido no projecto de recuperação do instrumento foram lançados cursos de 

construção da Viola Beiroa em Castelo Branco e em Idanha-a-Nova, com o objetivo de 

aumentar o número de exemplares no país. Ao longo de seis anos, já foram construídas 

cerca de 35 bandurras, 15 das quais certificadas, como explica Miguel Carvalhinho: 

RM: Cursos 

Carlos Elvas é o artesão responsável pela “Albiviola”, a oficina certificada para a 

construção das violas beiroas, com sede na Rua Tenente Valadim número 17, em 

Castelo Branco.  

De acordo com o artesão, na construção da bandurra, que demora cerca de quatro 

semanas para ficar “perfeita” para utilização, a matéria-prima mais importante é a 

madeira, que é selecionada ao pormenor. A forma como as peças foram cortadas da 

árvore, o nível de secagem, a disposição dos veios e a textura são os critérios para a 

escolha da madeira “perfeita”. Da Índia, da Noruega, de África são alguns dos lugares 

de onde vêm as madeiras que fazem da viola beiroa um instrumento “único”: 

RM: Madeira utilizadas   

Muito pouco tempo depois do lançamento do projeto de revitalização do instrumento 

pela Inatel em conjunto com Miguel Carvalhinho, foi criada a Orquestra Viola Beiroa, 

com o lema “Salvem a Viola Beiroa”. Ainda no primeiro ano de existência lançaram um 

CD:  

RM: Viola Beiroa CD 

Fundão, Castelo Branco, Sertã e Lisboa foram já alguns dos sítios por onde a orquestra 

passou. Miguel Carvalhinho espera que se continue a espalhar o nome do instrumento 

por Portugal, de Norte a Sul, e inclusive ao estrangeiro: 

RM: Tour  

 



  
 

Um dos membros mais velhos, Bartolomeu Romano, é agora um dos responsáveis pela 

oficina “Albiviola”. Nos cursos de construção, criou a sua própria viola beiroa, uma 

guitarra clássica, e tenciona no futuro construir um beirão, um dos “descendentes” da 

bandurra. Considera a orquestra como uma “família” e espera continuar por muitos mais 

anos:  

RM: Bartolomeu Romano 1 

Tiago Antunes, com apenas 18 anos, já construiu a sua própria viola beiroa. Já faz parte 

do projecto há cerca de seis anos: 

RM: Tiago Antunes 

Nos primeiros anos de existência, a bandurra apenas acompanhava o folclore. Miguel 

Carvalhinho deu um novo salto ao instrumento, tornando-o solista. A técnica usada é 

mesma utilizada para tocar guitarra clássica, tanto no acompanhamento como para fazer 

solos: 

RM: Instrumento solista 

Atualmente a Viola de Castelo Branco toca maioritariamente músicas tradicionais, tanto 

da região como nacionais, tais como “Senhora do Almortão”, “Alecrim” ou “O Hino de 

Castelo Branco”. No entanto, com o passar dos anos, Miguel Carvalhinho assume que 

não se descarta a hipótese de começar a tocar outro tipo de músicas: 

RM: Outro tipo de músicas 

Após seis anos, Miguel Carvalhinho realça o “bom” trabalho realizado ao longo do 

tempo, afirmando que o projeto já tem “pernas para andar sozinho”: 

RM: Balanço  

O lema “Salvem a Viola Beiroa” já está um pouco desajustado, e Miguel Carvalhinho 

deixa no “ar” alguns dos que podem caracterizar melhor a viola beiroa neste momento: 

RM: Lema viola beiroa 

 



  
 

São agora vários os exemplares que existem da viola beiroa na região de Castelo 

Branco. O instrumento, que há cerca de seis anos, estava praticamente a “desaparecer” 

do país, está agora nas bocas da região, e espera ficar nas “bocas” de Portugal e do 

mundo.  

Referenciando Fernando Pessoa, pode-se aplicar a célebre frase: “Deus quer, o homem 

sonha, a obra nasce.”. A Associação Cultural e Recreativa da Viola Beiroa, a Orquestra 

e a “Albiviola” encontram-se de “vento em popa” e quanto ao instrumento, outrora 

esquecido, está de volta ao ramo da música tradicional portuguesa. 

E como dizia Lavoisier “nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”, a viola beiroa 

é um grande exemplo de que estamos sempre a tempo de recuperar “as nossas 

tradições”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VIII 

Áudio da Reportagem “Viola Beiroa: A voz 

instrumental da Beira Baixa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Este apêndice pode ser encontrado no CD. 

 


