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Resumo 
 

Este relatório é referente à unidade curricular Estágio com a qual se encerra o segundo 

semestre do terceiro ano do curso de Comunicação e Relações Públicas da Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda. Esta 

unidade curricular tem por base a integração dos alunos numa empresa na qual se 

desenvolve uma atividade profissional, fazendo a transição entre o mundo académico e o 

mundo profissional.   

O presente relatório é alusivo a três meses de estágio no jornal O JOGO, entre o mês de 

julho e o mês de outubro. Relativamente à escolha do local de estágio foi muito simples. 

Desde sempre tinha como foco o jornalismo desportivo, e quando surgiu a oportunidade 

de estagiar no OJOGO, foi uma grande alegria. De todos os jornais desportivos, é o meu 

predileto e isso acabou por ser um fator determinante na forma como encarei o meu 

estágio.   

Durante estes três meses fui inserida na secção NACIONAL, onde aprendi e tive o 

privilégio de conhecer pessoas dedicadas a este mundo que é o desporto. Consegui 

compreender o funcionamento de uma redação na sua plenitude, desde as coisas mais 

simples às mais complicadas, e toda a formatação do jornal, desde as primeiras palavras 

até ao produto final.  

No meu relatório pretendo dar a conhecer primeiramente a instituição assim como tudo o 

que aprendi e a forma que utilizei as bases incutidas durante a licenciatura. É sempre 

importante refletir sobre o percurso realizado uma vez que somos inseridos, pela primeira 

vez, no mundo do trabalho.    
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Introdução 
 

O presente relatório foi realizado para conclusão da Licenciatura em Comunicação e 

Relações Públicas, e relata toda a minha experiência e aprendizagem na redação do 

OJOGO, na secção NACIONAL. O estágio teve a duração de três meses tendo decorrido 

no período compreendido entre 19 de julho e 19 de outubro de 2019.   

A partir do momento em que iniciei o curso de Comunicação e Relações Públicas, nunca 

duvidei que o jornalismo ia estar associado às minhas opções para o futuro. Desde nova 

que tenho uma grande admiração por desporto, sendo que o futebol ocupa um lugar 

central, daí a decisão de estagiar em O JOGO, uma vez que acompanhava o jornal.  

Durante a entrevista de estágio, realizada na redação do Porto, conduzida pelo sub-diretor 

Jorge Maia, foi-me dada a oportunidade de estagiar numa de duas secções que compõe a 

redação – que mais à frente irei explicar – sendo inserida no FUTEBOL NACIONAL.  

Através da elaboração deste relatório pretendo dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao 

longo de três meses.  

Numa primeira parte irei dar a conhecer a empresa, nomeadamente, o jornal O JOGO, 

que pertence à Global Media Group.  

De seguida, irei explicar o plano de estágio, falar dos objetivos e de todas as atividades 

realizadas. No fim, irei mostrar algumas notícias que desenvolvi ao longo do tempo 

terminando com uma reflexão final. 
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Capítulo 1: O JOGO e o mundo 

desportivo 
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O presente capítulo faz referência á instituição onde realizei o um estágio, e em específico 

à secção onde me inseri. Contém ainda uma análise SWOT. 

 

1.1. O Mundo Desportivo 
 

O futebol, mais que qualquer outro desporto, é capaz de mover multidões, de acelerar 

corações, de parar a respiração. Desde sempre foi encarado como um modo de vida, capaz 

de marcar uma sociedade. Onde quer que estivesse inserido nunca foi indiferente para 

ninguém. Normalmente é o tema de conversa nos cafés, nos almoços, no trabalho, nos 

tempos livres. É capaz de unir famílias, unir pessoas do mesmo clube, que mesmo sem se 

conhecer, conseguem estabelecer laços que só o “amor” transcendente pelo clube pode 

permitir.  

Independentemente do sítio para onde fosse estagiar, a vertente desportiva tinha de estar 

ligada, porque nada me fascina tanto como o poder que o desporto tem em mover 

multidões.  

O papel do jornalista desportivo é tão importante como qualquer outro jornalista, nem 

pode ser visto de outra forma. É ao jornalista desportivo que compete fazer abordagens 

de todos os acontecimentos (jogos, conferências de imprensa, palestras, reuniões, 

iniciativas desportivas) relacionados com os mais diversos intérpretes da realidade 

desportiva (atletas, clubes, associações) e de os divulgar a público, de uma forma 

coerente, concisa e imparcial.  

Segundo Manuel Fernandes Silva, para se ser um bom jornalista desportivo é necessário 

desenvolver duas características: respeitar o código deontológico e tudo o que isso 

acarreta, e possuir alguns conhecimentos de desporto. Para este autor “não é necessário 

perceber tanto de futebol como o José Mourinho, ou de basquetebol como o Michael 

Jordan” (2001: 30). 

Ser um jornalista desportivo em Portugal é ser um “autêntico camaleão”. Tem de haver 

uma constante adaptação para conseguir ser isento em tudo aquilo que se escreve. É feita 

esta analogia ao camaleão, uma vez que esta espécie animal tem a capacidade de mudar 

de cor. Um jornalista também tem a capacidade de mudar a forma de escrita consoante 

aquilo que é noticiável. Isto é, no caso do futebol, o jornalista se estiver a cobrir um jogo 

internacional é aceitável que tenha uma postura mais patriótica. No caso do futebol 

nacional, se mostrar alguma preferência por algum emblema, será inevitavelmente 
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criticado. Independentemente dos gostos e opiniões de cada um, a imparcialidade deve 

imperar em qualquer trabalho realizado. Existem jornalistas que optam pela vertente 

desportiva pela paixão que sentem pelo desporto, e, por vezes, quando o clube do coração 

perde, ou quando o atleta da mesma cidade é eliminado da competição em que 

participava, torna-se difícil escrever alguma notícia sem deixar que aquilo que sentem 

influencie a escrita. A verdade é que isso não pode acontecer.  

Se o jornalista sentir necessidade imperiosa de dar a sua opinião, poderá fazê-lo num 

comentário à parte, identificado como tal. Lembro-me de um jornalista na redação me 

dizer que um dia teve de noticiar o jogo da equipa da sua cidade e mesmo sem intenção 

acabou por ser tendencioso. Quando lhe disseram que isso não podia voltar a acontecer, 

o jornalista optou por não voltar a escrever sobre essa equipa. Neste caso, houve uma 

noção de que o jornalismo tem de ser feito de forma isenta, mesmo quando a área 

noticiosa, como é este o caso, propicia a paixões e emoções fortes. 

Os meios de comunicação social promovem essencialmente o futebol, por saber que 

também será isso que trará um maior número de leitores. É preciso saber aquilo que o 

público-alvo prefere, para assim poder desenvolver notícias que terão um maior impacto 

junto do público.  

Este facto também explica o porquê de a redação do Porto dar maior ênfase às notícias 

do FC Porto para abrir na primeira página, e o mesmo não acontecer em Lisboa, que dá 

preferência ao Benfica e Sporting, como vai ser explicado mais a baixo. É necessário 

responder às necessidades dos leitores, para poder vender, tal como sugere Anabela 

Gradim: “A construção de notícias depende muito de quem lidera e trabalha no jornal, 

dos objetivos da publicação, mas principalmente do público e da área de influência a que 

se destina” (1997:62) 

O que mais me inquieta é saber que o jornalismo desportivo é, de certa forma, menorizado 

e que para muitos não passa de um jornalismo de especulação e sem qualquer importância. 

Felizmente a opinião não é unanime, e há quem consiga ver o que existe dentro e fora das 

quatro linhas. Existem pessoas que optam por ler um jornal desportivo em detrimento de 

qualquer outro tipo de jornal, que não se foque essencialmente no desporto.  

Um jornal desportivo, como O JOGO mostra o mundo de igual forma como qualquer 

outro jornal, mas um mundo onde a bola, a raquete, o taco, o saco de boxe, são “matéria 

prima” de produção jornalística. As más noticias não são os acidentes, nem os homicídios, 

mas sim um jogo perdido numa final importante, ou a corrida em que por milésimos de 
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segundo o nosso atleta preferido não foi camisola amarela. Ou então no ténis, a bola final 

foi com demasiada força e ultrapassou a linha lateral, e o tenista favorito acaba eliminado. 

As boas notícias não se relacionam com a diminuição do IVA, mas por exemplo, com 

jogadores a leiloar a camisola que usaram naquela final emblemática para ajudar pessoas 

necessitadas. São mais que desportistas, acima de tudo, são humanos. O desporto é, por 

si só, um mundo!  Foi neste mundo que “mergulhei” com uma dupla paixão, pelo 

desporto, e, particularmente, pelo jornalismo. 

Em seguida apresento, em síntese, a empresa responsável pelo alcance desta etapa 

importante da minha formação, em contexto de trabalho. 

 

 

1.2. O JOGO, o diário desportivo 
 

1.2.1. Pontapé de Saída 

 

O JOGO é um jornal desportivo de publicação diária em Portugal.1 Atualmente é parte 

integrante da Global Media Group, um dos maiores grupos de Media em Portugal, 

marcando presença nos setores da Imprensa, Rádio e Internet. Entre as marcas do grupo 

contam-se a rádio TSF e títulos de imprensa centenários e de referência como o Diário de 

Notícias e o Jornal de Notícias, o desportivo O JOGO e a marca digital de informação 

económica Dinheiro Vivo. Na área das revistas encontram-se a Volta ao Mundo, Men’s 

e Women’s Health, de venda autónoma, a Notícias Magazine e a Evasões, distribuídas 

pelos jornais do grupo. Na imprensa regional, a Global Media Grupo marca presença no 

Açoriano Oriental (o mais antigo jornal de Portugal), e o Diário de Notícias da Madeira. 

O Grupo participa ainda na estrutura acionista da Lusa, agência de notícias e nas 

cooperativas VisaPress e Notícias Portugal. 

O Jornal O JOGO é um dos três diários desportivos em Portugal, sendo que os outros são 

A BOLA e o RECORD. Dos três foi o último a ser criado, mas o primeiro a ter publicação 

diária. Foi no dia 22 de fevereiro de 1985 que saiu pela primeira vez nas bancas, e no 

primeiro mês teve uma tiragem de 22 mil exemplares.  

                                                 
1 Informação adaptada a partir de: http://www.globalmediagroup.pt/ (acesso em 3 de novembro de 2018) 

http://www.globalmediagroup.pt/
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É um jornal desportivo que tem duas edições, uma no Porto, outra em Lisboa, e é através 

das publicações que procura dar diariamente uma visão abrangente, isenta e objetiva dos 

principais acontecimentos desportivos. O jornal foca-se no campeonato de futebol da I 

Liga (com destaque para os três grandes em Portugal: FC Porto, Sporting, Benfica), 

também realça os jogos da II Liga, amadores, assim como as principais ligas de futebol 

internacional. Mas não é só de futebol que é feito o jornal. Dedica-se também ao 

acompanhamento de toda a atualidade relativa às modalidades.   

José Manuel Ribeiro é o diretor do jornal, e Jorge Maia apresenta-se como Diretor 

Adjunto. Em termos de circulação e tiragem, O JOGO é o título desportivo que menos 

vende atualmente. Apesar da grande percentagem dos seus leitores estar concentrada na 

zona norte de Portugal, o jornal tem conseguido chegar cada vez mais aos leitores da zona 

sul, sobretudo na grande Lisboa.  

Desde o ano 2016 que o jornal passou a ter o custo de 1€, com uma média de venda de 

15 mil exemplares por dia. Até fevereiro desse mesmo ano, incluía um suplemento 

semanal, a REVISA J, mas devido aos custos deixou de existir e passou a estar interligada 

no jornal de domingo, que de 40 páginas passou a 60. Desde novembro de 2018 que a 

edição diária de segunda a sexta, passou a ter apenas 32 páginas. A circulação do jornal 

estende-se a Portugal continental e ilhas, e também para o mundo através da página na 

internet.  

 

1.2.2. Identidade Visual: Logótipos 

 

O logótipo da Global Media Group (Figura 1) é colorido, por ser um grupo 

comunicacional que abrange três grandes setores dos media: Imprensa, Rádio e Internet.  

O Logótipo do jornal O JOGO (Figura 2) é mais simples. Usa apenas três cores: preto, 

branco e amarelo. O preto significa elegância; o branco pureza; e o amarelo otimismo, 

foco e comunicação.  
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Figura 1: Logótipo Global Media Group. 

 

 

 

1.2.2. O funcionamento na redação 

 

• O dia a dia da equipa 

 

Antes de iniciar o meu estágio tinha uma ideia muito vaga de como podia ser a redação 

de um jornal. Imaginava apenas um ambiente caótico, com imensos diálogos em 

simultâneo, e que se assistiria a uma grande pressão para cumprir os tempos de edição. 

Mas desde o primeiro dia percebi que a ideia que tinha era errada. Deparei-me com uma 

redação completamente organizada e com as suas rotinas totalmente definidas, tal se 

justifica pelo facto de ser um jornal diário. Todos os intervenientes sabem exatamente as 

suas funções e a sua interligação está bem definida. A redação de um jornal é o seu 

Figura 2: Logótipo jornal O JOGO. 
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coração. Assim defende Jorge Pedro Sousa (2001:45) para quem “a redação de um jornal 

é o seu coração. É na redação que entra a matéria-prima informativa e é dela que saem as 

notícias. A redação, metaforicamente, é uma unidade de transformação de 

acontecimentos e outros assuntos em notícias. O facto de a maior parte dos jornalistas de 

uma organização noticiosa trabalhar em conjunto numa redação poderá tornar a sua ação 

mais eficiente, já que podem partilhar ideias e informações e ajudar-se mutuamente”. 

O sistema redatorial do jornal está organizado da seguinte forma: 

• Diretor;  

• Subdiretor;  

• Editores-chefes;  

• Editores; 

• Secretaria de direção;  

• Web-designers; 

• Jornalistas; 

• Fotógrafos; 

• Responsáveis pelo agendamento;  

• Revisores; 

• Secção da estatística.  

Esta é uma composição-tipo. No entanto poderão acontecer algumas nuances e mesmo 

um desdobramento. É o caso do jornal O JOGO, pois tem uma redação no Porto, que é 

responsável por todos os clubes do norte, pelas modalidades e por toda a organização 

burocrática; e outra redação em Lisboa, responsável pelos clubes do sul e pela secção 

internacional.  

A edição diária do jornal começa com a definição dos temas a serem noticiados e das 

pessoas encarregues de o fazer. Como, mais uma vez, explica Jorge Pedro Sousa, o dia 

num jornal começa sempre muito tempo antes das notícias serem publicadas. A sua 

publicação depende de uma boa planificação da agenda de assuntos a cobrir.  

Assim que todos os editores e membros da chefia de redação estiverem presentes, é feita 

uma reunião de grupo (com ligação via skype para Lisboa) para debater o que será 

noticiado e a forma como os diversos artigos irão constar no jornal.   

“As reuniões editoriais servem para coordenar as atividades da redação, selecionar 

assuntos a cobrir, escolher ângulos de abordagem desses assuntos, decidir quais os temas 

que serão chamados à primeira página e qual será a manchete” (Sousa, 2001: 47). 
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Posto isto, o esquema das páginas chega à equipa gráfica, responsável pelo esqueleto das 

mesmas. Seguem-se horas de trabalho a fio que, culminam com um produto devidamente 

preenchido e pronto a ser lido pelas pessoas que o compram. Antes de seguir para a 

gráfica, as páginas do jornal são alvo de uma revisão cautelosa para detetar eventuais 

erros e garantir que tudo está em perfeitas condições.  

Anabela Gradim (1997) defende que as notícias não são espelhos rígidos e fiéis dos 

fenómenos, mas sim de construções que se desenvolvem passando por diversos patamares 

até se chegar ao produto final.  

Cada editor fica responsável por dividir e supervisionar o trabalho da sua secção, assim 

como entrar em contacto com os colaboradores. Os colaboradores também são uma parte 

integrante da redação, isto porque permanecem junto de certos clubes, e enviam com 

regularidade informação em bruto ou já tratada para o jornal.   

Apesar de todas as transformações que têm ocorrido no campo dos meios de comunicação 

social, as principais tarefas do jornalista ainda estão relacionadas com as funções mais 

tradicionais: seleção e hierarquização de acontecimentos suscetíveis de terem valor como 

notícia; transformação desses acontecimentos em notícias; difusão das notícias.  

A escolha dos acontecimentos e demais assuntos a abordar por um jornal (construção da 

agenda) é dos assuntos mais debatidos entre os agentes interessados na cobertura 

noticiosa. No caso concreto do jornal O JOGO, estes passos eram sempre abordados com 

uma reunião entre os jornalistas e os editores, onde, por norma, o espaço da página ficava 

definido e as diferentes tarefas delineadas.  

Na redação do jornal utiliza-se o MileniumEditor, que é um programa informático de 

edição. Permite, entre outras funcionalidades, o acesso por parte dos editores a qualquer 

página que esteja a ser criada, e o acesso dos colaboradores mesmo de fora da redação. 

Através dele é também possível consultar edições antigas.



10 

 

1.2.3. Os métodos de escrita 

• Os segredos do balneário 

 

Agora que estou na fase final da licenciatura consigo aplicar melhor todos os 

conhecimentos apreendidos, como a exatidão da escrita, a coerência, o acesso às fontes e 

a sua confidencialidade, a imparcialidade, e, acima de tudo, a realidade dos factos, tendo 

também que me adaptar à forma de escrita do jornal.  

Internamente, e analisando apenas a redação do Porto, onde é feita grande parte do jornal, 

é de assinalar que o jornal tem publicações com caráter mais objetivo, tratando-se das 

notícias, entrevistas, reportagens, antevisões e crónicas dos jogos. Mas também há 

publicações mais subjetivas, tal como artigos de análise ou opinião. Anabela Gradim 

defende que estes últimos, apesar de polémicos, promovem o diálogo e são fundamentais 

à democracia e ao exercício de uma cidadania consciente e responsável. “Aprende-se 

sempre com um bom colunista, goste-se ou não dos seus textos e opiniões” (Gradim, 

2001:53).  

Convém relembrar que o jornal funciona para informar o público e, como tal, há que lhe 

dar voz e não o ignorar. Posto isto, é possível no site O JOGO, os leitores darem opiniões 

e comentar os artigos.  

Outro aspeto que convém realçar é o espírito de entreajuda existente entre os membros 

da redação. Cada jornalista tem determinado trabalho predefinido, não sendo comum 

rodar por outras secções. No entanto, isso não significa que cada profissional não possa 

dar o seu contributo para outras partes do jornal. Um jornalista do futebol pode redigir 

uma notícia para as modalidades, desde que acordada por ambas as partes.  

Relativamente à diferença existente entre a primeira página do Porto em relação à 

primeira página de Lisboa, tal explica-se pelo clubismo. No Porto há um maior número 

de portistas, pelo que vende mais se a primeira página fizer referência ao principal clube 

do Norte. No caso da capital, há uma maior concentração de adeptos do Benfica e do 

Sporting, daí a redação lisboeta dar maior enfase a esses clubes, destacando-os.  
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1.3. O NACIONAL 
 

A secção NACIONAL é a responsável por um maior número de páginas, devido à imensa 

informação que contém e, assim, também é necessária uma maior concentração de 

jornalistas e colaboradores. Acabou por ser aí que fui inserida.  

O futebol NACIONAL encarrega-se de abordar as novidades relativas aos clubes 

portugueses das diferentes ligas nacionais, desde a I Liga, até às amadoras, passando pela 

II Liga – só não se debruça sobre os denominados três grandes (FC Porto, Benfica e 

Sporting). Também aborda os diversos escalões da Seleção Nacional e as demais 

competições regidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).   

Os colaboradores que estão espalhados pelos diversos sítios do País, são uma parte fulcral 

da redação, porque garantem a brevidade das notícias diariamente. Não só o editor da 

secção, mas todos os jornalistas que a compõe, tem de estar sempre contactáveis (via e-

mail ou telefónica), principalmente para com os colaboradores, para saber se estes 

conseguiram o que era pretendido relativamente aos clubes que estavam à sua 

responsabilidade.  

Para além do estabelecimento de contacto com os colaboradores, dentro desta secção há 

muito trabalho a fazer, trabalho esse que pode ser simplificado com o uso da internet.  

Todas as notícias relacionadas com os diversos escalões da Seleção Nacional, 

acompanhamento de jogos em direto e procura de resultados de futsal são algumas das 

tarefas principais cingidas a quem está na redação. O agendamento das jornadas dos 

diferentes escalões do futebol português é outra das grandes responsabilidades da secção. 

O fim-de-semana é sinónimo de caos, tal é a larga quantidade de jogos a decorrer. 

Relativamente aos jogos da I Liga, da II Liga e do Campeonato de Portugal, os resultados 

são conhecidos facilmente, o mesmo não acontece com o futebol não profissional. Neste 

último caso é necessário entrar em contacto com os respetivos colaboradores para que 

estes possam enviar os dados importantes que recolheram da partida. Cheguei inclusive 

a ligar para um colaborador que como não tinha computador em casa, as informações 

tiveram de chegar por via telefónica.   

Estando associada aos principais escalões da liga nacional, a secção está igualmente 

encarregada da arbitragem, não só quanto à divulgação dos intervenientes escolhidos para 

liderar uma determinada partida, como ainda pela análise da sua prestação.  
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1.4. Análise SWOT 
 

A análise SWOT2 é uma ferramenta de suporte importante para a tomada de decisão em 

qualquer organização e é frequentemente usada como análise relacionada e sistematizada 

das oportunidades e ameaças do ambiente externo, e dos pontos fortes e pontos fracos do 

ambiente interno de uma empresa (Kotler, 1988). 

 

1.4.1.Pontos Fortes 

É muito difícil para uma empresa quantificar com exatidão todos os seus pontos fortes, 

pois são todas as capacidades que essa mesma empresa detém e que lhe permite atingir 

os seus objetivos e um melhor desempenho do que a sua concorrência. Contudo, com uma 

correta análise, é possível detetar que alguns pontos fortes assumem um papel mais 

importante do que outros, devido ao seu contributo na determinação dos lucros e no 

alcance de uma posição mais forte no mercado em que atua (Trends, 2005). 

 

1.4.2. Pontos Fracos 

Os pontos fracos aludem a algo que falta na empresa, são todas as limitações que atingem 

os recursos e as capacidades pertencentes à empresa, e que de alguma forma possam 

comprometer o desempenho da sua atividade, uma condição que a coloca numa situação 

de desvantagem em relação aos seus concorrentes (Trends, 2005). 

 

1.4.3. Oportunidades 

As oportunidades são as variáveis do ambiente externo em que a situação e evolução a 

empresa considera como positivas para o desenvolvimento de uma estratégia, após a 

avaliação que faz. Uma oportunidade existe quando uma empresa pode sair beneficiada 

ao corresponder às necessidades dos consumidores de um determinado segmento (Trends, 

2005). 

 

 

 

                                                 
2 O termo SWOT resulta da conjugação das iniciais das palavras anglo-saxónicas Strengths (pontos fortes), 

Weaknesses (pontos fracos), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças) (Kotler, 1988). 
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1.4.4. Ameaças 

As ameaças são os aspetos negativos do ambiente externo, representam a situação mais 

desfavorável que uma empresa enfrenta no ambiente em que está a atuar, e por vezes 

podem causar danos irreversíveis. Dos elementos desta análise, as ameaças são as que 

causam maior preocupação, visto serem fatores do ambiente externo que estão fora do 

controlo da empresa (Trends, 2005). 

 

Tabela 1: Análise Swot O JOGO. 

 

Pontos fortes 

• Qualidade de conteúdos 

• Experiência / Conhecimento 

• Lista de Contactos 

• Grupo comunicacional em que se 

insere 

• Organização / Arquivo 

Pontos fracos 

• Grandes diferenças entre tiragem e 

circulação  

• Velocidade de adaptação aos novos 

meios de propagação de 

comunicação 

Oportunidades 

• Marketing digital 

• Futebol Amador / Futsal como 

interesses dos leitores 

• Dinamização da marca 

• Suplemento de apostas desportivas 

• Expansão internacional 

Ameaças 

• Jornais concorrentes 

• Estado preocupante do futebol 

português e dificuldades dos clubes 

• Conjuntura económica do país  
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Como jornal de qualidade, os pontos fortes do O JOGO estão bem delineados. O objetivo 

passará, sempre, por manter a qualidade dos conteúdos apresentados. A experiência de 

uma grande parte dos elementos que compõe a redação, bem como a sua organização, 

garantem um caráter forte e personalizado. O facto de o jornal fazer parte de um grupo 

comunicacional com muitas vertentes, permite também a utilização de muitos recursos 

que os restantes meios oferecem. 

Entre os pontos fracos é de salientar a diferença entre a tiragem e a circulação. A diferença 

é quase o dobro. O objetivo mínimo deveria ser equiparar a circulação e a tiragem.  

Na minha opinião, os recursos online, nomeadamente, o site, carecem de uma melhor 

organização. Para mim esta é a maior fraqueza do jornal. 

Passando às oportunidades, o marketing digital é a primeira. Atualmente é imprescindível 

a cada empresa ter uma presença ativa nas redes sociais, de forma a promover os seus 

conteúdos e serviços e, angariar possíveis leitores para a versão impressa.  

Por outro lado, a aposta no futebol amador e no futsal é ótima. A grande maioria dos 

leitores certamente gosta de saber as últimas novidades e histórias dos clubes vizinhos. 

No caso do futsal, que tem estado numa espiral expansiva desde há uns anos para cá, e 

tem cada vez mais atletas a praticar, atrai muitos espetadores. 

Por fim, uma das principais ameaças, prende-se com o estado de sustentabilidade atual de 

alguns clubes das principais ligas portuguesas. Isto, aliado a um contexto de dificuldades 

económicas no nosso país, poderá pôr em causa a relação entre os clubes e quem lhe 

garante visibilidade mediática.  
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Capítulo 2: O Estágio 
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O segundo capítulo explora os objetivos principais impostos pelo estagiário e as 

estratégias constituídas de forma a obter um bom aproveitamento profissional. Contém o 

plano de estágio proposto pelo jornal, um cronograma referente aos três meses de estágio 

e a descrição das tarefas elaboradas. 

 

2.1. Objetivos/ Estratégias 
 

O percurso académico durante o curso serviu para estabelecer os meus objetivos para o 

futuro. Os conhecimentos adquiridos nas diversas unidades curriculares serviram de base 

para cumprir as tarefas do plano de estágio (Anexo I).  

Após a elaboração do plano de estágio, é de nosso interesse querer cumprir com todos os 

objetivos. Inicialmente, as tarefas que iria realizar eram apenas as descritas no plano de 

estágio. Com o passar do tempo senti que o meu editor confiava cada vez mais em mim 

e me ia dando tarefas que não era suposto serem realizadas por estagiários. Cheguei, por 

exemplo, a ir a uma conferência de imprensa no final de um de um jogo, sem nenhum 

outro jornalista a acompanhar. As perguntas ao treinador foram feitas por mim, sem 

qualquer ajuda, fazendo depois uma caixa sobre isso.  

O sucesso do estágio curricular está relacionado com aspetos como a aceitação do 

estagiário por parte da instituição, assim como a devida atenção ao seu trabalho, que são 

essenciais para a criação de um bom ambiente de trabalho. O estagiário deve ser o 

primeiro interessado nessa boa relação, tentando dar sempre o seu melhor. 

 

2.2. Plano de Estágio  
 

Quando cheguei à redação foi-me dito que seria inserida na secção Nacional, como já foi 

referido anteriormente. Foram descritas todas as atividades que iria realizar ao longo dos 

três meses, constantes no Plano de Estágio (Anexo I) nomeadamente: 

• tratamento de notícias enviadas pelos colaboradores; 

• seleção de informação adequada; 

• pesquisa de informações e criação das próprias fontes; 

• acompanhamento de jogos através da redação; 

• deslocação ao estádio para elaborar crónicas de jogos; 

• deslocação a clubes para reportagens, caso se proporcionasse.  
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2.3. Cronograma 
 

 

Tabela 2: Cronograma 

 Julho Agosto Setembro Outubro 

Integração na redação     

Tratamento de notícias enviadas pelos 

colaboradores 

    

Pesquisa de informação     

Escrita de notícias     

Acompanhamento de jogos     

Reportagens     

 

O Cronograma é um método que representa o planeamento de um projeto, colocando em 

evidência os seus principais pontos.  

Os dados apresentados na Tabela 2 são referentes aos três meses de estágio, que se iniciou 

a 19 de julho e terminou a 19 de outubro de 2018, colocando em evidência as atividades 

desenvolvidas. 

 

2.4. Dentro da redação  
 

A primeira coisa que fazia quando chegava à redação era ler o jornal integralmente, aliás 

sempre foi isso que me aconselharam desde o início. O facto de ler o jornal dava-me uma 

outra perspetiva do trabalho produzido na redação. A partir do que lia conseguia ganhar 

outra noção de como escrever, e escrever melhor até.   

Após a leitura do jornal, visitava todos os sites da internet ligados ao futebol (por 

exemplo: OJOGO, ZEROZERO, Abola, Record, Federação Portuguesa de Futebol, 

Mercado de transferências, Mais Futebol), para depois de toda essa pesquisa estar 

atualizada de tudo o que se passava nesse dia, e cheguei, inclusive, a informar alguns 

jornalistas sobre temas que acabaram por ser noticiados por se revelarem importantes.  

Ao longo dos últimos meses, desenvolvi um gosto especial pela recolha, análise e 

confronto de dados estatísticos no seio futebolístico. Foi importante na minha 

aprendizagem lidar com as fontes documentais, que foram imprescindíveis para o 
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trabalho realizado. Na primeira grande notícia que fiz, o contacto com a fonte não foi, por 

si só, suficiente. Era preciso ter bases para me fundamentar, para fazer a entrevista ao 

jogador em questão, daí a relevância que tem a internet e tudo o que nela podemos 

encontrar à distância de um clique.    

Aprendi muito através da leitura, e também das perguntas que ia fazendo, principalmente 

ao jornalista Carlos Pereira Santos. Sem dúvida, que foi a maior ajuda que encontrei na 

redação. A nível de escrita, aprendi e desenvolvi capacidades ao vê-lo escrever, ou até 

mesmo quando ele corregia os meus textos.  

Uma tarefa que eu tinha diariamente era colar noticias que os colaboradores enviavam. 

Não foi fácil, mas ajudou-me, mais uma vez, a ter uma outra noção de como as notícias 

podiam ser relatadas.  

2.5. Fora da redação 
 

Tão importante como conhecer de perto a realidade de uma redação, é saber sair dela e 

fazer trabalho de reportagem. É importante saber lidar com o contacto direto com as 

fontes, acompanhar o jornalista e perceber a maneira como as coisas são feitas.   

Confesso que me surpreendi. O facto de ser estagiária podia ser um entrave, mas não foi. 

Os intervenientes falaram com a mesma normalidade e responderam a todas as questões. 

No total, saí oito vezes da redação. 

O primeiro jogo que tive oportunidade de cobrir foi Boavista-Getafe, a contar para a Liga 

Ibérica, acompanhada pela Cristina Aguiar, uma das primeiras jornalistas a trabalhar com 

futebol em Portugal. Cada vez mais se veem mulheres no desporto, apesar de o sexo 

masculino continuar a estar em maioria. O segundo foi a 1ª jornada da Série B do 

Campeonato de Portugal, Lourosa-Leça, com o João Maia; o terceiro Braga-Zorya a 

contar para a Liga Europa, com Jorge Melo Rosa e João Maia; o quarto e o quinto foram 

jogos da I Liga, nomeadamente FC Porto-V.Guimarães, e Braga-Aves. Tive ainda 

oportunidade de cobrir a conferência de imprensa da Seleção Feminina de Futsal, de 

participar numa entrevista ao Elton, guarda-redes do Boavista, e de fazer uma reportagem 

ao FC Felgueiras, antes do jogo frente ao Braga, para a Taça de Portugal. 
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2.6. A bola de ouro 
 

Na redação de OJOGO não pude assinar as notícias que escrevi, mas isso foi me dito 

desde o primeiro dia. Nos meus primeiros dias escrevi apenas notícias breves. Os 

colaboradores enviavam total ou parte da notícia, e eu apenas “colava” ou reformulava. 

Posto isto, foi-me dada oportunidade de escrever uma notícia de 1500 caracteres. Antes 

do jogo FC Porto-Chaves, no início do campeonato, tive oportunidade de falar com 

Manuel Correia, ex-central do clube transmontano, a fim de obter uma antevisão do jogo. 

Foi a minha primeira grande notícia. A notícia saiu, e a sensação foi incrível. Ler aquilo 

que é nosso, que foi feito com dedicação e entrega é muito bom. Nunca li tantas vezes 

uma notícia como a que fiz. Outra grande notícia que escrevi foi sobre o sorteio da Taça 

da Liga (Anexo III). Sem dúvida que esta marcou o meu percurso, deu-me alento e a 

certeza que era o jornalismo que queria seguir para o resto da vida.  

Fiz mais noticias, sobretudo da seleção nacional, principalmente dos escalões mais jovens 

e grande parte dessas notícias foram baseadas em pesquisas (Anexos XIII, XIV). A maior 

parte das notícias escritas por mim trataram-se de breves, principalmente sobre futebol 

Não Profissional (Anexos X, XI, XV, XVI, XVIII, XVIX, XX). Sempre atenta ao 

calendário para fazer uma antevisão da partida e posteriormente uma cronica sobre o jogo.  
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Reflexão final 
 

Após a realização do estágio curricular, cumpre-me efetuar algumas reflexões acerca do 

mesmo. 

Quando decidi que queria seguir a área da comunicação, jamais imaginei toda a 

complexidade que iria enfrentar. A licenciatura oferece bases realmente fulcrais para ser 

um bom profissional, mas a prática dá a experiência e a segurança para realizar cada vez 

melhor o trabalho de jornalista.   

Estar numa redação durante três meses foi desafiante para perceber as rotinas de produção 

num ambiente totalmente diferente do que imaginei e com uma enorme responsabilidade 

sempre que recebia alguma tarefa. Há todo um processo de adaptação, desde o hábito de 

escrever contra o tempo, que é sempre muito curto, e sobretudo a capacidade de lidar com 

as fontes, mantendo sempre a sua confidencialidade sem alterar os factos. O jornalista é 

um contador de histórias, e saber que vai ser lido compensa todo o trabalho e desgaste 

que pode provocar escrever determinada peça. Acho que a palavra certa para caracterizar 

um jornalista é a exigência.  

O que mais me intriga, ainda hoje, é o facto das primeiras páginas dos jornais desportivos 

darem sempre maior relevância aos “três grandes”, mesmo que um atleta português, que 

não pratique futebol, vença alguma competição em que está envolvido. Mas o facto de 

isto acontecer também está relacionando com os leitores, que assim o exigem por estarem 

habituados a esta linha editorial.  

No que toca à imparcialidade, também não é seguida tão rigorosamente como devia ser, 

e como o código deontológico assim o exige. Digo isto baseada no caso da SELEÇÃO 

NACIONAL. Os jornalistas pecam incessantemente quando acontecem jogos de 

Portugal. Isto porque a questão da imparcialidade e objetividade nem existe, e o 

patriotismo sobrepõem-se literalmente. Os jornalistas apelam à dignificação da pátria 

sempre que a seleção compete, e qualquer vitória é reportada com um misto de emoções 

e qualquer derrota relatada com um sabor amargo. Este tipo de jornalismo não escandaliza 
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o público, que também mostra o seu apoio, mas pode induzi-lo em erro caso o clima de 

euforia e confiança transmitida pelos media não correspondam à realidade.   

O estágio no OJOGO foi uma experiência gratificante. Tão importante como tudo o que 

aprendi, foi também as pessoas que encontrei e que, de certa forma, ajudaram a que a 

minha passagem pelo jornal fosse inesquecível. Olhava para eles como um exemplo a 

seguir, e com a certeza que melhor do que o local onde estava, foram alguns profissionais 

que encontrei.  

Todos os trabalhos que realizei, desde breves a notícias na secção NACIONAL, foram 

pequenos passos que me deixaram orgulhosa e com a sensação que era isto que gostava 

de fazer o resto da vida. Agora consigo identificar a importância de notícias que à partida 

poderão não interessar a um público mais geral, mas que são fundamentais na construção 

e solidificação da relação entre jornal e leitores.  

No final destes três meses posso fazer um balanço positivo, mas com alguns percalços. O 

maior desafio que tive foi conseguir escrever os títulos das notícias, que estavam 

limitados pelo número de carateres, que não permitiam grande manobra, visto que tinha 

de ser apelativo para chamar atenção de quem fosse ler. 

Percebi assim que o meu futuro estará ligado ao jornalismo, em especial ao Desporto, e 

que não irei deixar escapar nenhuma oportunidade que me possa abrir portas. Desta 

forma, foi com a maior satisfação do mundo que aceitei o convite para fazer parte da 

equipa do Jornal O JOGO, no final do meu estágio.  
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Anexo I: Plano de estágio 
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Anexo II: Breve sobre Paços de Ferreira, equipa da II Liga. 
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Anexo III: Crónica sobre o sorteio da Taça da Liga. 
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Anexo IV: Reestruturação da crónica sobre o Rio Ave, equipa da I Liga. 
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Anexo V: Breve sobre o Nacional, equipa da I Liga. 
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Anexo VI: Reestruturação da crónica sobre o Portimonense, equipa da I Liga. 
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Anexo VII: Rodapé sobre o Moreirense, equipa da I Liga. 
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Anexo VIII: Breves sobre Vitória de Setúbal e Santa Clara, equipas da I Liga. 
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Anexo IX: Rodapé sobre o Marítimo, da I Liga. 
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Anexo X: Breves sobre Ferreiras e Tirsense, equipas do Campeonato de Portugal e 

Divisão de Elite da AF Porto, respetivamente. 
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Anexo XI: Breve sobre Tirsense, equipa da Divisão de Elite da AF Porto. 
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Anexo XII: Coluna sobre o Chaves, equipa da I Liga. 
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Anexo XIII: Coluna sobre a convocatória para a Liga Europa de Futebol de Praia. 

 

 

 

 

 



37 

 

 
 

 

 

 

Anexo XIV: Coluna sobre a seleção sub-20. 
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Anexo XV: Breve sobre o Lourosa, equipa do Campeonato de Portugal. 
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Anexo XVI: Breve sobre o Vilaverdense, do Campeonato de Portugal. 
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Anexo XVII: Coluna de breves. 
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Anexo XVIX: Coluna sobre a seleção nacional sub-17. 
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Anexo XX: Coluna de breves. 


