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“(…) é a nossa cultura, aquilo que construímos com a nossa experiência com a 

nossa existência no confronto com a natureza, com os outros homens e connosco 

mesmos, que nos serve de base para reconhecermos os saberes universais…” 1 

                                                           
1 Serbino. R et al. (1995 :132) 
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Resumo 

O relatório que se apresenta diz respeito ao estágio curricular que realizei em duas 

estruturas culturais pertencentes à Câmara Municipal da Guarda (CMG), a Biblioteca 

Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) e o Teatro Municipal da Guarda (TMG), tendo em 

vista a obtenção do grau de Licenciatura em Comunicação e Relações Públicas. 

Este relatório encontra-se dividido em dois capítulos, no primeiro capítulo, farei uma 

abordagem ao concelho e cidade da Guarda, seguido da caracterização da Organização 

CMG, dando enfoque às estruturas onde realizei o estágio.  

No segundo capítulo apresento as atividades que desenvolvi durante o estágio em cada 

uma das estruturas de acolhimento. As principais atividades desenvolvidas na BMEL, 

foram o atendimento ao público, a colaboração em atividades, recolha fotográfica, a 

elaboração de cartazes sugestivos e a elaboração, distribuição e análise de um inquérito 

por questionário.  

No TMG destaco como atividades desenvolvidas a divulgação do mesmo junto dos 

estudantes, a elaboração de cartazes de divulgação de eventos, elaboração de spots de 

rádio, recolha e organização de notícias do dossier de imprensa, recolha fotográfica e o 

acompanhamento e colaboração em atividades do serviço educativo.  

 

Palavras chave: Comunicação, Relações Públicas, Público, Colaboração, Atividades, 

Eventos. 
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Abstract 

The present report concerns the curricular internship I did in two cultural structures 

belonging to the Guarda Municipal Council (CMG), the Eduardo Lourenço Municipal 

Library (BMEL) and the Guarda Municipal Theater (TMG), with a view to obtaining the 

degree in Communication and Public Relations. 

This report is divided into two chapters, in chapter I, I will make an approach to the county 

and city of Guarda, followed by the characterization of the CMG Organization, focusing 

on the structures where I completed the internship. 

 

In the second chapter I present the activities that I developed during the internship in each 

of the host structures. The main activities developed at BMEL were public service, 

collaboration in activities, photographic collection, suggestive posters and the 

elaboration, distribution and analysis of a questionnaire survey. 

At the TMG, I would like to highlight the activities carried out by the students, the 

dissemination of posters, the preparation of radio spots, the collection and organization 

of news from the press dossier, the photographic collection and the follow-up and 

collaboration in service activities educational. 

 

Keywords: Communication, Public Relations, public, collaboration, activities, events.  
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Introdução  

 

O presente relatório de estágio elaborado no âmbito da unidade curricular Projeto/Estágio 

a fim de conclusão do curso de Comunicação e Relações Públicas é uma das primeiras 

etapas de aprendizagem profissional onde se aplicam os conhecimentos adquiridos ao 

longo dos três de formação académica.  

Os objetivos passaram por consolidação de conhecimentos anteriormente adquiridos na 

área da Comunicação e Relações Públicas, mas também pela aquisição de novos 

conhecimentos, uma vez que se trata de uma nova aprendizagem não só nestas áreas, mas 

nas mais diferenciadas áreas onde pude colaborar. 

O presente relatório encontra-se dividido em dois capítulos. No primeiro elaborei uma 

breve descrição do concelho da Guarda, passando depois para a identificação da entidade 

de acolhimento Câmara Municipal da Guarda (CMG), caracterizando-a através da sua 

localização e estrutura orgânica a, identidade visual, a política de comunicação e por fim 

as áreas de atuação, onde destaco a área da Cultura, tendo em conta que foi em duas 

estruturas desta área que realizei o estágio curricular.  

Neste capítulo procedo também à identificação das estruturas de acolhimento, a 

Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), caracterizando-a recorrendo à sua 

história, apresentando a missão, identidade visual, o elemento humano e por fim a política 

de comunicação. A identificação do Teatro Municipal da Guarda (TMG) passa pela 

apresentação da sua história, objetivos, identidade visual, elemento humano e uma breve 

descrição do serviço educativo.  

No segundo capítulo encontra-se a descrição do plano de estágio (Anexo I e II), e a 

exposição das atividades desenvolvidas durante o estágio. Em primeiro lugar farei uma 

descrição das atividades durante o mês de julho na BMEL e depois das que desenvolvi 

durante o mês de setembro e outubro no TMG. 

Por fim apresentarei a minha reflexão final sobre todo o trabalho desenvolvido enquanto 

estagiária em cada uma das estruturas de acolhimento, apresentando metodologias de 

trabalho empregues, as experiências e competências adquiridas, não esquecendo as 

dificuldades com que me deparei.



 

 

 

Capítulo I                                          

    Município da Guarda 
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Neste capítulo farei uma breve apresentação do concelho e da cidade da Guarda, a 

identificação da Câmara Municipal da Guarda (CMG) a identidade visual do município, a 

política de comunicação e as áreas de atuação. 

Seguidamente caracterizo os locais de estágio, a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço 

(BMEL), começando pela referência histórica, missão, identidade visual, elemento humano 

e a política de comunicação, passando depois à caracterização do Teatro Municipal da 

Guarda (TMG), onde descreverei os seus objetivos, a identidade visual, o elemento humano 

e o serviço educativo. 

 

1. Caracterização do concelho e cidade da Guarda  

 

A cidade da Guarda, também conhecida por cidade dos 5 F’s, é a cidade mais alta de Portugal 

situa-se na zona Centro Norte, a 1056 metros de altitude, tem 26 565 habitantes2 e é uma das 

20 capitais de distrito deste país. 

O município é limitado a nordeste pelo município de Pinhel, a leste por Almeida, a sudeste 

pelo Sabugal, a sul por Belmonte e pela Covilhã, a oeste por Manteigas e por Gouveia e a 

noroeste por Celorico da Beira. 

Intitulada por cidade dos 5 F´s, Forte, dada a dureza do granito que caracteriza a sua 

paisagem, Farta, pelos seus vales férteis e riqueza de água e pela sua gastronomia rica e 

variada, Fria, pelo seu clima montanhoso, Fiel, advém da história e das características das 

suas gentes beirãs, integra, honestas e hospitaleira, e Formosa, pelo que possui desde os seus 

monumentos, as paisagens e gentes. 3  

 

 

 

 

 

                                                           
2 retirado de https://beira.pt/diretorio/camara-municipal-da-guarda/ consultado a 21/11/2018 
3 retirado e adaptado de https://beira.pt/diretorio/camara-municipal-da-guarda/ consultado a 21/11/2018 

https://beira.pt/diretorio/camara-municipal-da-guarda/
https://beira.pt/diretorio/camara-municipal-da-guarda/
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O concelho da Guarda situa-se no centro da região beirã, entre o planalto Guarda - Sabugal 

e a Serra da Estrela (Figura 1), possui cerca de 712 km2 que são partilhados pelas bacias 

hidrográficas de cursos de água do rio Mondego, Zêzere e Côa.  

Atualmente o concelho é constituído por 43 freguesias (Figura2), e possui, segundo os 

Censos 2011 um total de 42 541 habitantes. 4 

  

  

                                                           
4 Retirado de: https://www.mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx consultado a 21/11/2018 

 

Figura 2 – Mapa do concelho da Guarda 

Fonte: https://benespera.skyrock.com/364047936-

Concelho-da-Guarda.html consultado a 21/11/2018 

 

Figura 1 -  Mapa de Portugal 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Portugal

#/media/File:Portuguese_Districts_Map_With_Names.svg 
,consultado a 21/11/2018 

 

https://www.mun-guarda.pt/Portal/concelho.aspx
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2. Câmara Municipal da Guarda  

 

A Câmara Municipal da Guarda situada na praça do Município, é o órgão executivo colegial 

do Município5, constituída por um presidente, agora assegurado este cargo pelo Dr. Álvaro 

dos Santos Amaro e seis Vereadores, um deles designado como Vice-Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como verificamos no organograma que compõe a estrutura orgânica da Câmara Municipal 

da Guarda (Anexo III), no topo da hierarquia encontra-se o Presidente, seguido do Gabinete 

de apoio à presidência, Serviço Municipal de Proteção Civil, Serviço de Informática, 

Modernização, e Qualidade, Serviço de Comunicação e Relações Públicas e Protocolo, 

Serviço de Desenvolvimento Económico e Coesão, Serviço Florestal e Desenvolvimento 

Rural, Gabinete de Médico Veterinário Municipal, o Departamento de Administração e 

Coordenação Geral e o Serviço de Segurança e Saúde no trabalho. 

Podemos observar que na linha horizontal existem as seis divisões que compõem a 

organização, Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Divisão Financeira 

Património, Divisão de Planeamento Obras e Urbanismo, Divisão da Educação Intervenção 

Social e Saúde, Divisão do Ambiente, Equipamentos e Infraestruturas e por fim a Divisão 

da Cultura, Turismo, Juventude e Desporto. Foi em duas instituições desta divisão que 

realizei o meu Estágio curricular de três meses, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço 

e no Teatro Municipal da Guarda.   

                                                           
5 https://www.munguarda.pt/conteudos/PublishingImages/Executivo/2017_regimento.pdf consultado a 21/11/2018 

Figura 3- Câmara Municipal da Guarda 

Fonte: site beira.pt 

 

 

 

 

Figura 2 - Imagem Corporativa do Município da 

Guarda 

Fonte: Manual Normas Gráficas Do Município 

da GuardaFigura 3 - Câmara Municipal da 

Guarda 

Fonte: site beira.pt 

 

 

 

https://www.munguarda.pt/conteudos/PublishingImages/Executivo/2017_regimento.pdf
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2.1. Identidade visual 

 

 
As funções da identidade visual de uma organização são a identificação, diferenciação e 

memorização da mesma, este é o símbolo que lhe dá visibilidade e reconhecimento. A 

Câmara Municipal da Guarda optou por alterar a sua identidade visual após entrada em 

funções do atual executivo, no final de 2013. Com esta alteração, “Pretende-se que esta nova 

identidade corporativa do Município da Guarda, com o seu grafismo mais atual e dinâmico, 

seja o espelho de uma nova Guarda que se pretende apresentar aos seus munícipes como 

uma cidade que se abre ao progresso e ao futuro.” 6 A 4 de abril foi apresentada ao município 

uma nova identidade, um cristal colorido, criado pelo Design Paulo Romão. (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Retirado do Manual de normas Gráficas da CMG 

Figura 4 – Logótipo do Município da Guarda 

Fonte: Manual Normas Gráficas Do Município 

da Guarda 
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2.1.1. Nome 

 
O nome “é o mais importante elemento do dispositivo identificador de uma marca”. 

(Lindon et al. 2011, p. 117)  

“Município da Guarda”, é um nome descritivo, pois, remete-nos logo para o tipo de 

organização e para as funções que esta desempenha.  

2.1.2. Logótipo  

 
O nome de uma organização é comunicado, conhecido pelo seu logótipo. É este que a 

identifica e distingue de todas as outras, é o grafismo com que o nome passa a ser 

comunicado ao público. Sérgio J. Cides (2009)  

O logótipo da CMG, (Figura 4), representa um cristal de neve, ícone que remete para as 

terras serranas e uma caixa tridimensional colorida, que aponta novos caminhos e direções. 

7 Este sofre declinação segundo as áreas temáticas do município (Figura 5), sendo estas a 

Guarda Ambiente, Guarda Desporto, Guarda Turismo, Guarda Ação Social, Guarda Cultura 

e Guarda Educação. 

  

 

 

  

                                                           
7 Retirado e adaptado do Manual de Normas Gráficas da CMG 

Figura 5- Áreas de Atuação do Município da Guarda 

Fonte: Manual de Normas Gráficas do Município da Guarda 
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2.1.3. Slogan 
 

Houve a criação de uma versão do logótipo com uma assinatura corporativa, o slogan, para 

que pudesse ser utilizada em suportes promocionais e publicitários (Figura 6). 

O slogan deve ser sempre positivo, e deve ser pensado para durar, conforme registado no 

dicionário de comunicação de Carlos Rabaça e Gustavo Barbosa um slogan é, “uma frase 

concisa, marcante, geralmente incisiva, atraente, de fácil perceção e memorização, que 

apregoa as qualidades e superioridade de um produto, serviço ou ideia” (Iasbeck. L,2002, 

p. 51). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Slogan da CMG pode ser interpretado de duas maneiras distintas, se por um lado, “A 

Guarda por si”, pode ter a denotação de convite, “A Guarda aguarda por si”, aguarda que as 

pessoas visitem a cidade, que venham para a Guarda que tragam investimento, por outro 

lado pode ter denotação de promessa, “A Guarda por si”, um município que apoia e trabalha 

para os seus munícipes. 8 

 

  

                                                           
8 Retirado e adaptado do Manual de Normas Gráficas 

Figura 6 - Logótipo do Município com Slogan 

Fonte: Manual de Normas Gráficas do Município da Guarda 
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2.2. Política de Comunicação  
 

A comunicação é imprescindível para que haja um bom entendimento por parte de todos os 

envolvidos numa instituição. Falamos tanto a nível interno como externo. O papel mais 

importante da comunicação institucional é a criação de bons relacionamentos com os seus 

públicos, esta representa um esforço para estabelecer e manter relações de confiança entre 

ambos, para que seja possível a concretização de objetivos comuns. (Lampreia, 1999) 

A comunicação entre uma instituição e o seu público é fundamental para que a imagem que 

esta transmite, seja uma imagem de confiança, neste contexto acentua-se o papel de um 

Relações públicas, que são os responsáveis pela melhoria das atitudes de uma empresa 

perante o público, e procuram transmitir a imagem que o público quer ver da empresa. 

Cabrero e Cabrero (1996). 

2.2.1. Comunicação Interna 
 

A comunicação interna é um conjunto de ações que tem por objetivo facilitar a transmissão 

de mensagens estratégicas dentro da instituição. Segundo o plano de comunicação social 

elaborado pela Rhodia “A comunicação interna é uma ferramenta estratégica para 

compatibilização dos interesses dos empregados e da empresa através do estímulo ao 

diálogo, à troca de informações e de experiencias e à participação de todos os níveis” 

(Kunsch., 1985, p. 151). 

A permuta de mensagens deve ser feita tanto por parte dos sectores de liderança para os 

inferiores como vice-versa, mas também entre os colaboradores que atuam no mesmo nível. 

Este tipo de comunicação é imprescindível para que todos os sectores se mantenham 

confiantes e trabalhem juntos para o que foi proposto, para que a instituição consiga 

ultrapassar momentos de crise e para se garantir a eficiência dos objetivos e metas a alcançar.  

A CMG é constituída por diversos departamentos e estruturas. Tendo em conta a diversidade 

de áreas de atuação, para manter uma boa comunicação interna a CMG utiliza formas de 

comunicação diversas, com são exemplo, reuniões, contactos por correio eletrónico ou 

telefonemas pela linha interna e possui ainda uma rede de intranet. Como eventos internos a 

CMG realiza anualmente um jantar de natal de modo a reunir todos os que trabalham ou 

colaboram com CMG. 
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2.2.2. Comunicação Externa 
 

A comunicação externa é, “aquela que se desenvolve para fora da empresa, com o objetivo 

de obter ou consolidar 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 empresa.” (Lampreia, 

1999, p. 26). Tendo em conta que uma instituição faz parte de um todo, integrada na 

sociedade, a comunicação é o meio fundamental para que continue a vigorar, fortalecendo 

laços. 

A CMG privilegia a comunicação e a boa relação com os seus munícipes. Não podemos 

esquecer que uma das primeiras medidas de comunicação do atual executivo foi a alteração 

da sua imagem corporativa, uma forma de mostrar dinamismo e progresso para o futuro. 

Como meios de comunicação externa a CMG utiliza: 

 O site oficial 

 A página oficial de Facebook  

 A página oficial de Instagram  

 SAPO Vídeos 

 MEO Canal  

A promoção de eventos também é uma forma de comunicar e de manter os munícipes 

confiantes, a CMG realiza eventos de forma a estar junto dos seus munícipes, para promover 

as freguesias do concelho e da Cidade, para dar a conhecer a região, a gastronomia e o 

património cultural, trazendo visitantes à cidade. 
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2.3. Áreas de atuação  

 

Apresentarei uma breve descrição das áreas de atuação9 da Câmara Municipal da Guarda 

(CMG), focar-me-ei mais na área da cultura, pois o meu estágio curricular realizou-se em 

dois equipamentos desta área, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) e no 

Teatro Municipal da Guarda (TMG).  

Ação Social 

É objetivo primordial garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos munícipes levando a 

uma intervenção cada vez mais ampla e diversificada. Esta intervenção estrutura-se com 

competências legais e é conseguida com relações de cooperação e parceria com instituições 

e organizações.  

Ambiente 

A CMG tem como uma das suas prioridades o desenvolvimento sustentável, para esse fim, 

a CMG, tem vindo a desenvolver campanhas de divulgação e sensibilização, desenvolvendo 

práticas de proteção e conservação da natureza.  

 

Turismo 

O concelho apresenta um vasto e riquíssimo património cultural e natural, roteiros e trilhos 

que privilegiam o contacto com a natureza, o artesanato da região. 

Desporto 

A CMG desenvolve direta e indiretamente um conjunto de atividades e apoios às associações 

desportivas, escolas, proporcionando aos munícipes o acesso ao desporto.  

A CMG tem a seu encargo a gestão desportiva do Estádio Municipal, as Piscinas Municipais 

e o Pavilhão Desportivo de São Miguel. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Retirado e adaptado https://www.mun-guarda.pt 

https://www.mun-guarda.pt/
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Educação 

As estratégias do Município passam por garantir igualdade de oportunidades a todos os 

munícipes, apostando em programas humanistas e integradores na resposta aos problemas, 

anseios e desafios, desta que é uma área prioritária de atuação.  

Cultura 

A CMG colabora com as coletividades e associações, através de equipamentos de referência 

na região e no país, e nos quais eu tive o prazer de puder colaborar enquanto estagiária, a 

Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) e o Teatro Municipal da Guarda (TMG). 

“A Cultura é a raiz de um povo”10, a autarquia quer chegar a todos os munícipes, criando 

valores culturais e valorizando a cultura local! 

Tanto a BMEL, como o TMG, promovem imensas iniciativas para os munícipes, trazendo-

os à cidade ou deslocando-se até às freguesias do concelho, chegando a todos, de forma 

dinâmica. 

Seguidamente farei uma maior referência ao tipo de atuação de cada um destes 

equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 https://www.mun-guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=43  

https://www.mun-guarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=43
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3. Caracterização dos locais de Estágio 

Seguidamente farei a caracterização dos locais de estágio, começando pela Biblioteca 

Municipal da Eduardo Lourenço, iniciando com uma referência história e explicação do 

trabalho que a mesma desenvolve, passando depois à apresentação da sua missão e valores, 

da identidade visual desta instituição, o elemento humano que a constitui e a política de 

comunicação. 

A caracterização do Teatro Municipal da Guarda iniciará pela referência histórica, objetivos, 

apresentação da identidade visual da instituição, o elemento humano e por fim descrevo o 

serviço educativo. 

 
3.1. Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) 
 

A criação de Bibliotecas Municipais resultou de uma lei imposta pelo governo em 1870, (lei 

que determinava a criação de Bibliotecas Populares, decidindo que deveria ser construída 

uma em cada concelho, tarefa a cargo das respetivas Câmaras Municipais, que viria a dar 

origem às Bibliotecas Municipais). 11 “O Programa Rede Nacional de Bibliotecas 

Municipais, assenta no conceito de biblioteca pública definido pelo Manifesto da UNESCO, 

documento universal orientador do que se entende ser a biblioteca pública e a política que 

deve presidir à sua criação e desenvolvimento, podendo-se afirmar que o manifesto 

constituiu, e continua a constituir, um instrumento base que sustenta a política de 

desenvolvimento das bibliotecas públicas portuguesas.” 12 

Previa-se também a criação do cargo de bibliotecário, “um bibliotecário é um intermediário 

ativo entre os utilizadores e os recursos disponíveis” (Gill. et al,2001, p. 87). 

Dia 4 de novembro de 1880 a Câmara Municipal da Guarda decidiu aceitar a criação de uma 

Biblioteca Municipal. 

O primeiro edifício que acolheu a biblioteca Municipal foi, o edifício do Governo Civil da 

Guarda, mas a Biblioteca Municipal passou por 5 moradas diferentes desde a sua criação. 

Começou por ser sedeada na Fundação Calouste Gulbenkian, em 1962, mudando de 

instalações em 1963, e instala-se no edifício que pertence agora à Fundação José Carlos 

                                                           
11  Retirado e adaptado de http://www.bmel.pt/a-biblioteca/historia consultado a 26/11/2018 
12 http://apbad.pt/CadernosBAD/Caderno12004/Figueiredo.pdf consultado 26/11/2018 

http://www.bmel.pt/a-biblioteca/historia
http://apbad.pt/CadernosBAD/Caderno12004/Figueiredo.pdf
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Godinho Ferreira Almeida. A segunda mudança dá-se em 1974, para o ginásio da antiga 

Escola do Magistério Primário, passando depois para o Solar Teles de Vasconcelos em 1986. 

A 27 de novembro de 2008 inaugura-se a Biblioteca Municipal Eduardo Loureço (BMEL), 

um edifício moderno, construído de raiz, situado ao lado de um dos locais de visita da cidade 

da Guarda, o Chafariz da Alameda de Santo André, passando a inserir-se na rede nacional 

de Bibliotecas Públicas. 

 Esta biblioteca tem como patrono Eduardo Lourenço13, um dos maiores pensadores 

portugueses, nascido em São Pedro do Rio Seco (Almeida, Distrito da Guarda) a 23 de maio 

de 1923. É tido como um dos mais prestigiados intelectuais Europeus, a sua obra inspirada 

pelo neorrealismo, abrange diversas áreas, da literatura e da arte aos acontecimentos 

políticos contemporâneos, que constituem um fenómeno singular na cultura portuguesa, 

orientada por uma constante argumentação personalista. 14 

Desde a sua criação que a BMEL dá apoio às Bibliotecas Escolares do Conselho, possui uma 

carrinha itinerante, cedida pela Fundação Calouste Gulbenkian à Câmara Municipal da 

Guarda, em 1993. Esta carrinha apoia a biblioteca em atividades fora das suas instalações 

faz chegar livros e material didático a algumas aldeias do concelho, promovendo o gosto 

pelo conhecimento e pela leitura. 

A Biblioteca pública definida por “porta de acesso local ao conhecimento – fornece as 

condições básicas para uma aprendizagem continua, para uma tomada de decisão 

independente e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais.”       

(Gill. et al, 2001, p. 37)  
A BMEL é muito mais do que um lugar onde se guardam livros, ou publicações para que 

possam ser consultadas por qualquer pessoa de forma gratuita, mais que um local de 

conservação de obras, revistas, jornais, entre outros, mais do que a organização segundo 

regras de catalogação e arquivo de fundo documentais. A BMEL não é apenas um local de 

estudo, de consulta, de leitura, é um local onde se facilita o acesso à informação, cultura, 

educação e lazer, onde se cria dinâmica, onde se promovem atividades para leitores e não 

leitores, a BMEL é uma biblioteca com vida!  

“Uma biblioteca pública bem-sucedida é uma organização dinâmica que trabalha em 

colaboração com outras instituições e indivíduos para fornecer uma diversidade de serviços 

                                                           
13Retirado e adaptado de http://www.bmel.pt/a-biblioteca/historia consultado a 26/11/2018 
14 http://www.mun-guarda.pt/V2/Lists/Estaticos/DispForm.aspx?ID=22, consultado a 26/11/2018 

http://www.bmel.pt/a-biblioteca/historia
http://www.mun-guarda.pt/V2/Lists/Estaticos/DispForm.aspx?ID=22
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de biblioteca e de informação destinados a satisfazer as necessidades diversificadas e 

mutáveis da comunidade” (Gill. et al, 2001, p. 99). 

A BMEL é exemplo de uma biblioteca pública bem-sucedida, para além de promover 

atividades no edifício, sai também à rua, promovendo atividades no anfiteatro da BMEL, 

deslocando-se a locais, como escolas e instituições, espaços de lazer ao ar livre, como praias 

fluviais, promovendo atividades e levando a cultura a crianças e adultos, acompanhadas 

maior parte das vezes pela biblioteca itinerante! (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 -  Biblioteca Itinerante 

Fonte: Site da BMEL 
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3.1.1. Missão e Valores da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço 

(BMEL) 
 

“As bibliotecas públicas são instituições da comunidade destinadas a providenciar o acesso, 

a nível local, a uma variedade de saber e informação para benefício do individuo e da 

sociedade do seu todo.”  (Gill. et al, 2001, p.33) 

A missão e valores podem ser vistos como o propósito da existência de uma instituição, estes 

são instrumento necessários que guiam a ação da mesma, a missão e valores da BMEL15são,  

 Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância, apoiando a 

educação individual e a autoformação a todos os níveis; 

 Oferecer possibilidades de um criativo desenvolvimento pessoal, estimulando a 

imaginação e criatividade das crianças e jovens; 

 Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o interesse pelas artes e inovações 

científicas, facilitando o acesso às diferentes formas de expressão cultural; 

 Fomentar o diálogo intercultural e, em especial, a diversidade cultural, bem como a 

apoiar a tradição oral; 

 Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação à comunidade, pois 

facilita e capacita a utilização da informação e informática; 

 Proporcionar serviços de informação adaptados às empresas locais, associações e 

grupos de interesse; 

 Apoiar, participar e, se necessário, criar programas e atividades de alfabetização para 

os diferentes grupos etários. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Retirado e adaptado: http://www.bmel.pt/a-biblioteca/missao-da-bmel consultado a 26/11/2018 

 

http://www.bmel.pt/a-biblioteca/missao-da-bmel
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3.1.2. Identidade visual 
 

A identidade visual, a imagem que se quer transmitir enquanto empresa/instituição ao 

público, é a forma como esta quer que o público a veja. Na figura 8, encontra-se o logótipo 

da BMEL, a sua imagem identificativa, acompanhada do nome, “Biblioteca Municipal 

Eduardo Lourenço”. Um nome descritivo por deduzir de imediato a atividade da instituição, 

por outro lado este que indica o nome do patrono da Biblioteca, “Eduardo Lourenço”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logótipo 

 

Nome 

 

Figura 8 - Logótipo da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço 

Fonte: Site da BMEL 
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3.1.3. Elemento Humano 
 

Para representação dos recursos humano presentes na BMEL, elaborei em conjunto com a 

Andreia Figueiredo um organograma, que é “uma ferramenta fundamental para as 

organizações, facilita o conhecimento da organização, o funcionamento das relações internas 

e estrutura da empresa” (Afonso. et al. 2014, p. 49), melhorando-o com as correções da Dra. 

Dulce Helena Borges, Coordenadora da Biblioteca (Figura 9). 
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Figura 9 - Organograma da BMEL 

Fonte: Elaborado pela estagiária 

 

Auxiliares    

de      

Limpeza 

 

 

Figura 5 - 

Organograma da 

BMEL 

Fonte: Elaborado 

Auxiliares    

de      

Limpeza 

 



 

29 
 

 

3.1.4. Política de Comunicação 
 

 

Manter os leitores informados sobre as normas de funcionamento dentro da Biblioteca e 

comunicar-lhes as atividades que esta desenvolve ao longo do ano é fundamental! Para isto, 

a BMEL cria estratégias de comunicação, que vão desde a comunicação dentro da Biblioteca, 

mas também fora da mesma, junto de todos os munícipes, pois, “a publicidade vai desde 

técnicas simples, tais como placas identificativas no exterior dos edifícios (…) até métodos 

mais sofisticados, como por exemplo programas de marketing e a utilização de sítios na 

internet para promover os serviços e as atividades da biblioteca” (Gill.et al, 2001, p. 42) 

 

3.1.4.1. Comunicação interna 

 

A Comunicação interna é essencial para um bom relacionamento entre trabalhadores e bom 

funcionamento da instituição. “é aquela que se desenvolve dentro das empresas e que tem 

por objetivo obter ou consolidar um clima de recetividade entre todos os indivíduos que aí 

trabalham” (Lampreia, 1999, p. 26)  

 Uma boa imagem começa a ser trabalhada dentro da instituição, pois se os seus 

trabalhadores se sentirem satisfeitos e informados do que se passa dentro da instituição 

passarão uma boa imagem da mesma para o exterior. A BMEL, sendo um organismo que 

pertence à Câmara Municipal da Guarda, utiliza também os mesmos meios de comunicação 

interna, reuniões, rede de telefone interna, e email. 

 

3.1.4.2. Comunicação Externa 

 

O público da BMEL é composto por todos os munícipes da cidade da Guarda, a BMEL deve 

utilizar métodos de comunicação para que estes estejam sempre informados, “a biblioteca 

deve possuir uma política escrita de comunicação, marketing e promoção que lhe permita 

empreender uma promoção planificada dos seus produtos junto do público”.                            

(Gill., et al, 2001, p. 112). 
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A comunicação na BMEL começa desde as placas informativas dentro do edifício, aos meios 

utilizados como divulgação no exterior! 

Para este efeito a BMEL utiliza como meios de divulgação,  

O site oficial da BMEL, no qual encontra todas as informações sobre o espaço físico, 

contactos, galeria, atividades que desenvolvem, etc. 

Página oficial de Facebook 

Nesta página procedem à publicação de atividades a desenvolver na BMEL, colocando o 

cartaz e o convite referente à mesma e uma breve descrição, fazendo uma posterior colocação 

das fotos das atividades decorridas e a descrição. Colocam notícias que saem em jornais 

diários sobre a BMEL e dispõem também a agenda mensal de forma a que todos a possam 

consultar. 

Para divulgação das atividades elaboram e procedem à distribuição de agendas de 

programação mensais ou bimensais e de cartazes, folhetos, convites. Estes meios de 

comunicação são todos elaborados consoante o designe e cores da agenda de programação, 

esta é sempre constituída por duas cores distintas. 

 Procedem também à divulgação em portais para além do site oficial da BMEL, como são 

exemplo os portais, “Aqui há Beira” e “Portal da Beira”, fazendo uma comunicação massiva 

das suas atividades, para que cheguem ao público através de vários canais de comunicação, 

“As bibliotecas funcionam numa sociedade cada vez mais complexa (…) é importante 

publicitarem a sua existência e a variedade de serviços que fornecem” (Gill. P, 2001, p. 42). 
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3.2. Teatro Municipal da Guarda (TMG) 
 

Segundo Maria do Carmo Borges, no livro Caminhos.Sinais.Sentidos, TMG [2005 – 2010] 

(Borges, 2010, p. 6) “O Teatro Municipal da Guarda nasceu de um sonho, que resultou da 

aposta forte na dinamização cultural do nosso concelho da Guarda.” Este “sonho” tornado 

realidade, poderia para ela poderia ser chamado de “Revolução Cultural”, pois a partir dele 

surgiram mudanças de mentalidades, de atitudes e culturais!  

A arquitetura do TMG é da autoria de Carlos Veloso. Para ele, “não é uma obra fácil de 

compreender, tanto mais que se encontra implantada em lugar escondido, de pouca 

visibilidade. (…) tivemos a pretensão de construir uma imagem própria, capaz de responder 

à identidade do contexto. A promoção de hábitos, vivências e experiências através do todo 

em que a sua arquitetura será o elemento que apareceu primeiro (…).” (Veloso. C, 2010, 

p.9). 

A Inauguração do TMG ocorreu no dia 24 de abril de 2005 e a partir deste dia a cidade da 

Guarda passou a ter um espaço físico cultural de excelência, o motor de cultural da região e 

do pais. Esta cidade passou a assumir uma centralidade para além de geográfica, também 

cultural, tornando-se Capital Cultural da Beira Interior.16 

O TMG é sem dúvida um espaço “rico” e de excelência, o espaço físico que ocupa é 

moderno, muito bem pensado, estruturado e acolhedor. É de salientar também a diversidade 

cultural que apresenta, trazendo público ao teatro, mas saindo também à rua, promovendo 

eventos fora do edifício. 

 

  

                                                           
16 Retirado e adaptado do Livro CAMINHOS.SINAIS.SENTIDOS. TMG [2005 - 2010] 
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3.2.1. Objetivos do Teatro Municipal da guarda (TMG) 
 

O TMG é um espaço importante nesta região, este acolhe grandes espetáculos, possuindo 

uma diversidade programática que vai desde cinema, exposições, dança, música, teatro e 

tertúlias, tendo por objetivos17,  promover a relação entre a sociedade e o teatro, conquistar 

o público e fidelizá-lo, disponibilizar informação cultural atualizada e programar espetáculos 

de reconhecido valor artístico e técnico. 

Os objetivos do TMG passam também pelo investimento na relação com agentes e 

instituições locais e coletivas através de coproduções, por um Serviço Educativo dinâmico, 

trabalhando com os mais diversos públicos, desde crianças, idosos e pessoas portadoras de 

deficiência.  

Salienta-se ainda a colaboração com outros teatros através da criação de redes de 

colaboração/programação e a produção de eventos de animação cultural que contribui para 

um desenvolvimento cultural do publico e da região.  

 

                                                           
17 Adaptado de https://www.munguarda.pt/Portal/conteudo.aspx?SS=conteudos&Lista=Est%C3%A1ticos&ID=42 

consultado dia 28/11/2018 
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3.2.2. Identidade Visual 
 

 

A identidade visual é o sinal que distingue a instituição de uma outra, é a partir desta forma 

de comunicação que a instituição é reconhecida pelo público visualmente.   

“A identidade de uma instituição começa, em termos de comunicação pelo seu nome, pelo 

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

reconhecimento desta junto do público”. (Lampreia. J ,1999, p. 50).  

A identidade visual do TMG é constituida pelo logótipo (Figura 10), criado pelo Disgner da 

Câmara Municipal da Guarda, Sergio Currais. 

Apresenta um nome descritivo, pois menciona a atividade que desenvolve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Logótipo 

Nome 

Figura 10 - Logótipo do Teatro Municipal da Guarda 

Fonte: Cedido pelo designer Tiago Rodrigues 
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3.2.3. Elemento Humano 
 

Do elemento humano de uma empresa/instituição fazem parte, todos os que nela trabalham. 

Para representar o elemento humano que constitui a equipa do TMG apresentarei um 

organograma (Apêndice I) que realizei juntamente com as minha colegas estagiárias com a 

ajuda do Relações Públicas, frente de casa e produção do TMG, Carlos Antunes.  

A equipa de recursos humanos, durante o período em que realizei o estágio curricular no 

TMG, era constituída pelos seguintes elementos:  

Coordenador e Programador – Victor Afonso 

Assistente de Programação – Carla Morgado 

Produtora Executiva – Raquel Pinto 

Relações Públicas, Frente de Casa e Produção – Carlos Antunes 

Técnico de Som – Eduardo Martins 

Técnico de Luz – Tiago Lopes 

Técnicos de Palco – Alcides Fernandes, João Carrainho e Ricardo Pereira 

Designer – Tiago Rodrigues 

Serviço Educativo – Élia Fernandes e Ana Couto (Cineclube da Guarda) 

Bilheteira – Cristóvão Antunes e Aires Neves 

Café Concerto e Catering – Pedro Aguiar 

Assistente de Serviço Administrativo – Maria Amélia Pires 

Vigilantes – Aires Neves, Daniel Rodrigues e Luís Santos 

Receção e Atendimento – Amândio Almeida e Jorge Ferraria 

Assistente Operacional – Eduardo Paulo 

Auxiliares de Limpeza – Maria da Luz Branquinho e Conceição Ribeiro18 

 

 

 

  

                                                           
18 Retirado de  https://www.tmg.com.pt/fichatecnica consultado 27/11/2018 

https://www.tmg.com.pt/fichatecnica%20consultado%2027/11/2018
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3.2.4. Serviço Educativo 
 

O serviço educativo é um dos serviços do TMG. Este pretende que haja colaboração entre o 

teatro e a comunidade educativa, mas também com a sociedade em geral, como são exemplo, 

associações, grupos culturais, Utentes de Instituições Sociais, Centros de Dia e Lares de 

Terceira Idade, crianças com necessidades especiais, entre outros. As atividades do serviço 

educativo são concedidas a pensar em todas as idades e pessoas. 

Do serviço educativo fazem parte diversas atividades, tais como, “Plano Nacional de 

Cinema”, “Visita Guiada às Exposições da Galeria de Arte”, “À Descoberta Do Teatro 

Municipal”, “Viagem Sonora” e “Música & Estórias & Memórias”. 

Pude colaborar em três destas atividades as quais farei seguidamente uma breve descrição. 

O Plano Nacional de Cinema, tenta fazer chegar a linguagem ao maior número de jovens 

possível, daí a organização contar com os dois agrupamentos de escolas secundárias da 

Guarda, aprofundando a capacidade de interpretação dos filmes mais emblemáticos da cultura 

ocidental e refletir sobre a sua contribuição para o desenvolvimento cultural, social e pessoal 

junto dos alunos e professores.19 

A Viagem Sonora é uma atividade que resulta de um projeto na área de educação artística, 

que desperta nos participantes a criatividade e diversas competências expressivas musicais. 

Esta atividade engloba três momentos diferentes que proporcionam experiências distintas na 

abordagem às qualidades do som, para isto os participantes passam por espaços diferentes do 

TMG, recorrendo a jogos expressivos e musicais, como orquestra de instrumentos, exploração 

de um instrumento e dança. 20 

À descoberta do teatro Municipal é uma visita guiada ao teatro, na qual os participantes podem 

ver o teatro de uma outra perspetiva, perceber como este funciona, e conhecer todas as 

instalações com a descrição de cada uma na sua particularidade.  

                                                           
19 Retirado e adaptado https://www.tmg.com.pt/servico_educativo 

 
20 Retirado e adaptado https://www.tmg.com.pt/servico_educativo 



 

36 
 

 

Capítulo II 

Estágio Curricular 
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Neste Capítulo farei uma introdução ao estágio curricular, procedendo depois a uma 

descrição das atividades que desenvolvi durante os três meses de estágio, apresentando as 

dificuldades pelas quais passei e toda a aprendizagem realizada. 

Em primeiro descreverei as atividades desenvolvidas durante o estágio na Biblioteca 

Municipal Eduardo Lourenço, passando depois para as atividades que desenvolvi no Teatro 

Municipal da Guarda.  

 

4. O Estágio Curricular  

O Estágio Curricular surge como fase de conclusão da Licenciatura de Comunicação e 

Relações Públicas. A minha primeira opção foi a Câmara Municipal da Guarda (CMG), pela 

qual fui contactada e posteriormente recebida numa reunião com a Dra. Alexandra Isidro, 

chefe de divisão, que me informou que o estágio iria decorrer numa estrutura da área da 

Cultura da CMG, a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na qual colaborei 

durante o mês de julho. Posteriormente com a ajuda da minha orientadora, Professora 

Florbela Antunes Rodrigues, consegui ter uma nova aprendizagem numa outra estrutura da 

CMG, também uma instituição da área de atuação cultural, o Teatro Municipal da Guarda 

(TMG), onde estagiei dois meses, com início dia 3 de setembro e término a 31 de outubro. 

Em ambas as instituições o horário seria de sete horas diárias, das nove horas às dezassete e 

trinta, com hora de almoço do meio dia e meio às catorze horas, podendo este horário ser 

alterado sempre que colaborasse em atividades fora do horário laboral. 
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4.1. Atividades Desenvolvidas na Biblioteca Municipal Eduardo 

Lourenço (BMEL) 

 

A primeira semana é sempre a semana em que se conhece a instituição e a equipa com quem 

passaremos a colaborar durante o estágio. Passei por uma aprendizagem na qual adquiri 

conhecimentos sobre o funcionamento da instituição, a forma como trabalham a nível 

interno, perante os leitores e o público em geral.  

Foi nesta primeira semana que pude estar presente no gabinete de Marketing e Design e 

perceber de que forma é elaborada a comunicação na BMEL, internamente, desde avisos a 

placas de identificação e externamente, como são exemplo as agendas, os convites, cartazes, 

entre outros, percebendo que trabalham com os programas que me eram familiares, como o 

Photoshop e o Indesign, utilizam também o programa Ilustrater.  

Uma das funções que me foi atribuída nesta primeira semana foi o atendimento ao público 

na sala de adultos. Para tal fiz uma aprendizagem no programa DocBase. Este programa é 

uma base de dados, na qual são inseridos todos os livros e documentos presentes na BMEL 

para uma fácil pesquisa posterior. Sempre que ficava responsável pelo atendimento ao 

público numa sala, ficava também responsável pelo auxílio na organização da mesma antes 

da entrada de leitores, procedendo à arrumação e organização de jornais diários e revistas, 

arrumação de livros nas estantes, segundo o código de catalogação de cada livro, na qual 

tive algumas dificuldades de aprendizagem. Porém com a ajuda dos funcionários da BMEL 

consegui ultrapassar. 

Pude passar também pelo balcão principal de atendimento da BMEL, onde colaborei no 

atendimento ao público, contactos telefónicos e auxílio em trabalhos, como carimbação de 

livros e desmagnetização dos mesmos para saída da biblioteca.  

Fiz também atendimento ao público na sala infantojuvenil cujo método de funcionamento 

era o mesmo da sala de adultos, organizando a sala antes da entrada de leitores e auxiliando 

os leitores na pesquisa de livros ou artigos sempre que solicitado. 

Para além da receção e atendimento ao público, desenvolvi muitas outras atividades que 

passarei a enumerar seguidamente: 
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 “Quinta do conto” esta é uma atividade que promove a leitura, trazendo crianças à 

biblioteca e contando-lhes histórias de forma didática usando cenários feitos por técnicos 

da BMEL. A minha colaboração nestas atividades passou por receção e acompanhamento 

das crianças e acompanhantes até à sala do conto e recolha fotográfica da mesma 

(Apêndice II). 

“Leituras de Verão” esta atividade acontece fora das instalações da BMEL, 

acompanhadas pela biblioteca itinerante, saímos até à praia fluvial de Valhelhas, 

promovendo mais uma vez a importância da leitura junto das crianças, criando um cenário 

apelativo e um local onde poderiam pintar depois de ouvirem histórias, para a atividade 

ser mais atrativa.  

“Encontro com Nuno Caravela”, onde pude colaborar na preparação da sala 

infantojuvenil para receção do autor e das crianças, recebendo as crianças das férias ativas 

e encaminhando-as para a sala, procedendo depois ao registo fotográfico e auxiliando na 

venda de livros no final (Apêndice III). 

“Book Tasting”, esta atividade tinha por objetivo ensinar as crianças a procurarem os 

livros que lhes despertassem o interesse. Colaborei dando auxílio nos preparativos da sala 

infantojuvenil, receção e acompanhamento do grupo de crianças inscritas na atividade, 

ajudando-as no decorrer da atividade a procurar os livros nas estantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Flip Book”, nesta atividade as crianças puderam criar um flip book, uma espécie “livro 

animado”, que decorreu no mesmo dia que a atividade anterior, mas no período da tarde. 

Colaborei recebendo os grupos de crianças das férias ativas, auxiliando-as durante a 

atividade. Procedi também à recolha fotográfica da atividade (Apêndice IV). 

 Estabelecimento de contacto telefónico com leitores selecionados para participação em 

atividades com número limitado de participantes. 

Figura 11- Atividade Book Tasting  

Fonte: Fotografias captadas pela estagiária 

 

 

Figura 7 - Cartazes Sugestivos  

Fonte: Captadas pela estagiáriaFigura 8 - Atividade Book 

Tasting  

Fonte: Captadas pela estagiária 
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 Elaboração de cartazes sugestivos para a campanha “Um Livro por cada dia” (Apêndice 

V). Esta campanha da BMEL é uma campanha de doação de livros que se encontra no 

hall de entrada da biblioteca, os livros que são doados são livros que já existem em 

número suficiente na BMEL e que permite ao público que frequenta a BMEL, quer seja 

leitor ou não, ficar com um livro que lhe desperte o interesse. 

Elaborei também cartazes sugestivos para a sala infantojuvenil e para a sala de adultos 

(Apêndice VI), com o intuito de fazer chegar a informação ao público de que existiam 

livros novos na biblioteca, prontos a ser consultado e requisitados. 

Dos cartazes que elaborei foram todos aprovados e colocados nos respetivos locais da 

BMEL como se verifica na imagem seguinte (Fig. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboração de um inquérito por questionário sobre a comunicação das atividades da 

BMEL e posterior análise de dados  

O inquérito que realizei teve por objetivo compreender se os meios de divulgação de 

atividades da BMEL eram funcionais, de que modo o público, leitores e não leitores se 

encontravam informados das atividades que a BMEL desenvolve! 

Este inquérito foi distribuído dentro da BMEL, mas também nas residências estudantis, 

pois o meu principal interesse era perceber a opinião do público mais jovem! O inquérito 

e os dados recolhidos encontram-se em apêndice (Apêndice VII) e são referentes à análise 

de 30 questionários elaborados e distribuídos por mim, no final da análise, deixo algumas 

sugestões de divulgação e comunicação que fiz chegar à coordenadora da BMEL, Dra. 

Dulce Helena Borges. 

Figura 12 - Cartazes Sugestivos  

Fonte: Fotografias Captadas pela estagiária 

 

 

 

Figura 9 - Visita Guiada à BMEL 

Fonte: Captadas pela estagiáriaFigura 10 - Cartazes 

Sugestivos  

Fonte: Captadas pela estagiária 
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 Acompanhamento de visitas guiadas 

Numa destas visitas pude colaborar fazendo a receção do grupo de crianças procedendo 

à apresentação, questionando as crianças sobre o que conheciam da BMEL. As visitas 

guiadas proporcionam uma visita explicativa a cada espaço da biblioteca, desde as salas 

abertas ao público, aos espaços destinados apenas aos funcionários.  

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboração de folhas de aviso de cancelamento de atividades. 

 Elaboração de propostas de atividades para a Agenda de Programação Mensal de 

setembro solicitadas por uma das responsáveis da programação da BMEL. (Apêndice 

VIII) 

 Publicações de atividades na página oficial de Facebook da BMEL, atividades nas quais 

participei, estas publicações continham sempre um resumo fotográfico recolhido por mim 

durante a atividade e uma descrição da mesma. 

No dia 26 de agosto, embora já não fizesse parte do período de estágio na BMEL, colaborei 

numa atividade noturna, na sessão de poesia “Arma Secreta”, em homenagem a António 

Judeão. Nesta atividade fiquei responsável pela receção do público, distribuição de folhas 

de sala e encaminhamento do mesmo para o local de entrada.  

  

Figura 11 - Visita Guiada à BMEL 

Fonte: Fotografias captadas pela estagiária 

 

 

 

Figura 12 - Divulgação na escola 

Profissional Ensiguarda 

Fonte: Captadas pela estagiária Liliana 

TelesFigura 13 - Visita Guiada à BMEL 

Fonte: Captadas pela estagiária 
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4.2. Atividades desenvolvidas no Teatro Municipal da Guarda (TMG) 

 
As atividades desenvolvidas durante o estágio no TMG foram muito diversificadas, não 

houve um prosseguimento de um plano à risca, o que me permitiu ter uma aprendizagem em 

várias áreas.  

No primeiro dia de estágio, assisti à conferência de imprensa de apresentação da agenda de 

programação quadrimestral do TMG, de setembro a dezembro, apresentada pelo Professor 

Victor Afonso, coordenador do TMG, e pelo Dr. Victor Amaral, vereador da cultura e 

turismo da Câmara Municipal da Guarda. Pude então perceber os eventos que iriam decorrer 

durante o meu período de estágio e nos quais pudesse vir a colaborar.  

No segundo dia de estágio, o Professor Victor Afonso em conjunto com o Relações públicas, 

frente de casa, Carlos Antunes, expuseram que havia um aspeto fundamental, no qual, eu, a 

Andreia Figueiredo, estagiária do mesmo curso, e a Liliana Teles, estagiária de Comunicação 

Multimédia, poderíamos atuar, na divulgação do TMG junto dos estudantes, no ponto de 

vista do coordenador do teatro, havia poucos jovens que o frequentavam, talvez por falta de 

informação pois os descontos para jovens e a oferta cultural são bastante chamativos.  

Para que esta divulgação fosse possível em todas as escolas secundárias e profissional da 

cidade e no IPG, tivemos de proceder em primeiro a um planeamento que passou por 

diversos campos: 

 Contactos telefónicos, emails e reuniões com as direções de cada escola e com o 

Presidente da Associação Académica da Guarda para esclarecimento do decorrer da 

divulgação;  

 Elaboração de um desdobrável de divulgação com informações exclusivamente para 

estudantes; (Apêndice VIX) 

 Divulgação na escola profissional Ensiguarda, tivemos a oportunidade de entrar em todas 

as salas de 12º ano, tendo cada uma de nós uma tarefa distinta. Eu procedi ao diálogo com 

os alunos e professores, apresentando-nos enquanto alunas do IPG e estagiárias do TMG, 

e explicando-lhes o objetivo desta divulgação, enquanto a Andreia Figueiredo se 

encarregava de distribuir os desdobráveis aos alunos, fui fazendo a apresentação dos 

mesmos, explicando como estava dividido, levando-os a consultar, dando a conhecer os 

descontos e o programa “És.Cultura18”, incentivando os alunos e os professores não só 
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a irem a eventos, como a participarem em atividades do serviço educativo, como, visitas 

guiadas ao teatro e participarem em atividades do cine clube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi uma experiência enriquecedora, onde pude pôr em prática conhecimentos adquiridos 

durante a formação académica, como técnicas que pus em prática de comunicação e de 

falar em público. 

Depois da divulgação, obtivemos a informação de que tinha havido mais marcações de 

visitas guiadas ao TMG, o que me deixa bastante feliz, pois verifiquei que o nosso 

trabalho foi compensatório. 

 Divulgação no Instituto Politécnico da Guarda (IPG); 

Esta divulgação ocorreu na primeira e segunda fase de matrículas no IPG, fizemos a 

montagem de um stand de divulgação, onde apresentámos desdobráveis feitos por nós 

para estudantes e agendas de programação, tentando chegar ao maior número de alunos, 

cativando-os a visitar e a participar em atividades do TMG, apresentando-lhes todos os 

descontos, e a diversidade programática que este apresenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a segunda fase de matrículas, procedemos à elaboração de cartazes sugestivos, por 

acharmos que o stand apresentado na primeira fase não ser suficientemente comunicativo. 

Figura 14 - Divulgação na escola Profissional Ensiguarda 

Fonte: Fotografias captadas pela estagiária Liliana Teles 

 

 

 

Figura 14 - Divulgação na primeira fase de matrículas do 

IPG 

Fonte: Página oficial de Facebook do IPGFigura 15 - 

Divulgação na escola Profissional Ensiguarda 

Fonte: Captadas pela estagiária Liliana Teles 

 

 

Figura 15 - Divulgação na primeira fase de matrículas do IPG 

Fonte: Página oficial de Facebook do IPG 

 

Figura 16 - Divulgação na segunda fase de matrículas no IPG 

Fonte: Captada por aluno do IPGFigura 17 - Divulgação na 

primeira fase de matrículas do IPG 

Fonte: Página oficial de Facebook do IPG 
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Um dos cartazes apresenta o edifício que constitui o TMG, elaborado por mim em 

Photoshop (Apêndice X) e um outro apresentando a diversidade de atividade e eventos 

que este desenvolve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Divulgação na Escola Secundária da Sé 

A pedido do coordenador do TMG, Victor Afonso, esta divulgação passou apenas pela 

difusão do programa “És.cultura.18”, procedendo à distribuição de folhetos informativos 

junto dos alunos.  

Para além das atividades acima referidas, durante o meu estágio no TMG pude também 

colaborar em mais campos de aprendizagem,  

 Recolha e Organização de notícias no Dossier de Imprensa  

O dossier de imprensa, “é um veículo corporativo que, pela especial importância dos seus 

destinatários, deve ser extremamente cuidado quer no seu conteúdo, quer na sua forma.” 

(Villafañe, 1998, p. 220). 

 No dossier de imprensa do TMG constam notícias de jornais impressos, bem como notícias 

e artigos online. A sua estrutura é repartida mensalmente e é iniciado um novo dossier a cada 

ano. Sendo uma importante forma de o TMG saber o que se diz na imprensa sobre o tetro e a 

sua programação, mas também para que sempre que solicitado por artistas algum tipo de 

informação da imprensa, o TMG responda prontamente recorrendo a este veículo 

corporativo. Em apêndice (Apêndice XI) deixo alguns exemplos de notícias que recolhi e da 

estrutura do dossier de imprensa.  

Figura 16 - Divulgação na segunda fase de matrículas no IPG 

Fonte: Fotografia captada por aluno do IPG 

 

Figura 18 - Cartaz de divulgação de Concerto 

Fonte: Figura 19 - Divulgação na segunda fase de matrículas no 

IPG 

Fonte: Captada por aluno do IPG 
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 Elaboração de cartazes de Divulgação de concertos para Escolas de Música da Cidade da 

Guarda (Apêndice XII). 

A criação de cartazes de divulgação para escolas de música surge de uma conversa com o 

coordenador do teatro que demonstrou interesse em que fossem divulgados os concertos de 

música que iriam decorrer ao longo da programação às escolas de música da cidade, concertos 

previamente selecionados pelo mesmo para posterior divulgação. 

Elaborei dois tipos de cartazes os primeiros para divulgação em mão (Figura 17), possuindo 

apenas informação essencial, e o segundo (Figura 18) que contém informação adicional pois 

a comunicação é feita via email, todos eles elaborados no programa Indesign. 

 

 

 

 Criação de Spots de rádio sobre eventos para a Rádio Altitude (Apêndice XIII). 

A criação de um texto radiofónico deve ser concisa, com uma mensagem curta onde esteja a 

informação relevante e de simples compreensão, “O texto de rádio tem que ser escrito como 

se fala. Deve ser simples e curto.” (Chagas. et al, 2010, p. 18).  

Redigi cinco spots de rádio, sendo que sempre que tinha dúvidas esclarecia-as com o Relações 

Públicas, Carlos Antunes. Dois dos spots que redigi seguiram para a Rádio Altitude com 

aprovação da Dra. Alexandra Isidro, chefe de divisão.  

 

 

Figura 18 - Cartaz de divulgação de Concerto 

Fonte: Elaborado pela estagiária 
Figura 17 - Cartaz de divulgação 

de Concerto 

Fonte: Elaborado pela estagiária 
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 Criação de Spots de rádio para passatempos  

A criação destes spots promocionais, tinha por propósito promover espetáculos que tivessem 

menos adesão por parte do público. Os spots eram realizados como passatempo, em que os 

ouvintes que participem e respondam corretamente a uma questão simples sobre o evento 

ganham bilhetes grátis, persuadindo-os a participar (Apêndice XIV). 

 Reformulação de acordos de prestação de serviços e protocolos de colaboração. 

 Acompanhamento de visitas guiadas. 

 Acompanhamento de atividades do Serviço Educativo, como expliquei anteriormente na 

página vinte e três, o serviço educativo do TMG é um dos serviços onde se desenvolvem 

atividades levando escolas e instituições sociais ao teatro. Pude colaborar em duas dessas 

atividades:  

“Viagem sonora”, a minha colaboração passou pelo auxílio na montagem da “viagem” 

colocando os instrumentos de forma estratégica, recebendo os alunos e encaminhando-os 

aos três locais de passagem desta “viagem”, participando com eles e auxiliando em tudo 

o que me foi solicitado durante a mesma (Apêndice XV). 

“Cineclube”, a minha colaboração passou pela receção e encaminhamento dos alunos e 

professores até ao pequeno auditório (Apêndice XVI). 

 Receção e acompanhamento de público para o espetáculo “numa bola de sabão” 

Fiquei responsável pela recolha de bilhetes, recebendo o público à entrada do grande 

auditório e encaminhando-o para a porta de mais fácil acesso ao lugar marcado. 

  Participação na Formação de Serralves 

Nesta formação tive oportunidade ter uma aprendizagem sobre arte contemporânea e as 

suas principais características, no âmbito da exposição de Serralves, um realismo 

Cosmopolita” em torno do grupo KWY. Uma experiência muito enriquecedora que o 

TMG me proporcionou.  
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Reflexão Final 

 

Esta fase de estágio para conclusão do curso de Comunicação e Relações Públicas 

enriqueceu o meu crescimento pessoal a vários níveis, tornando-me mais autónoma, criativa 

e dinâmica, dando-me a oportunidade de entender como poderá vir a ser o mercado de 

trabalho na minha área de formação. 

Fazendo uma apreciação destes três meses de estágio foi bastante positivo, tendo a sorte de 

poder estagiar em duas estruturas de cultura da CMG, partilhando este tempo com equipas 

que me deram oportunidade de atuar nas mais diversas áreas, dando-me liberdade e 

depositando confiança na minha colaboração enquanto estagiária, fazendo-me crescer não 

só a nível pessoal como profissional.  

Não posso esquecer que o início do estágio na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço foi 

de difícil adaptação, daí ter feito o pedido de alteração de local de estágio, também pelo facto 

de estarmos duas estagiárias do Curso de Comunicação e Relações Públicas durante o 

mesmo período de tempo, e ter receio de que não houvesse trabalho suficiente onde duas 

estagiárias da mesma área pudessem colaborar. No entanto, este estágio superou as minhas 

espectativas, dando-me a oportunidade de colaborar nas mais diversas áreas de trabalho da 

BMEL, aprendendo algo novo a cada dia e estando em constante contacto com público, 

sentindo que o meu trabalho foi compensatório.   

Os dois meses de estágio no Teatro Municipal da Guarda, onde pude colaborar tarefas tanto 

de Comunicação como de Relações Públicas, uma vez que a minha colaboração envolveu a 

divulgação do TMG junto dos estudantes, mas também na área das Relações Públicas, 

trabalhando diretamente com um profissional desta área de formação, o Relações Públicas, 

Frente de Casa e Produção do teatro, que me entregou a maioria das tarefas que desempenhei 

durante estes dois meses de estágio. 

Este estágio concedeu-me um complemento a toda a aprendizagem feita durante os três anos 

de formação académica, pois em muitas tarefas realizadas, revi e apliquei conhecimentos 

adquiridos no curso de Comunicação e Relações Públicas. 
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Anexo II – Plano de estágio do Teatro municipal da Guarda 
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Apêndice I – Organograma do TMG 
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Apêndice II – Registo fotográfico de atividades Quinta do Conto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Apêndice III – Registo fotográfico da apresentação de livros de Nuno Caravela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice IV -  Registo fotográfico da atividade Flip Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice V – Cartazes Sugestivos para campanha “Um Livro por cada dia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice VI – Cartaz sugestivo para sala Infantojuvenil e sala de Adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice VII -  Inquérito por questionário e análise de dados 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

Análise gráfica de dos dados recolhidos 

 

Para recolha de dados, foram analisados 30 questionários. 

Primeiro procedi a uma análise dos utentes, sexo, idade, estatuto e habilitações e 

académicas e a assiduidade com que estes frequentam a BMEL e só depois passei a uma 

análise das respostas às questões sobre a divulgação da programação da BMEL. 

O Questionário divulgado teve por objetivo compreender se as pessoas têm conhecimento 

das atividades que se realizam ao longo do ano na BMEL, se a forma de divulgação das 

atividades dentro e fora da BMEL funciona eficazmente, perceber se os utentes/ não utentes 

consultam a agenda. 

Este questionário foi divulgado na BMEL e nas residências estudantis. O objetivo era chegar 

a um maior número de pessoas, mas essencialmente a estudantes, ao público mais jovem, 

daí ter optado pela divulgação nas residências. 

Os inquiridos tinham idades compreendidas entre os 18 e os 71 anos. Optei por fazer uma 

divisão, dos 18 aos 30 anos e dos 30 aos 71, para que houvesse uma divisão entre o público 

mais jovem e o público mais velho, não retirando a hipótese de o público mais velho ser 

estudante, mas sim para um tratamento de informação mais fácil. 

Os inquiridos eram maioritariamente do sexo feminino, mais precisamente, 21 mulheres, e 

9 homens. 

O público foi ao encontro do pretendido inicialmente, maioritariamente estudantes do 12º 

ano ou que se encontram em licenciatura. 

Foram inquiridos 19 estudantes, 4 trabalhadores, um dos inquiridos era 

trabalhador/estudante, três desempregados e dois reformados. 

Quanto às habilitações académicas dos mesmos, dos 19 estudantes inquiridos, 6 deles 

encontram-se em licenciatura e 13 a concluir o 12º ano. Esta estimativa deve-se ao fato de o 

questionário ter sido lançado em época de exames do secundário e do ensino superior. Um 

dos inquiridos encontrava-se em mestrado e era trabalhador estudante. 

Três dos trabalhadores inquiridos possuíam licenciatura, e um deles o 9º ano de escolaridade. 

Dos desempregados inquiridos, 3 deles tinham o 12º ano de escolaridade e um deles possuía 

o grau de mestre.  

Em suma, foram inquiridas 17 pessoas com o 12º ano de escolaridade, apenas uma com o 9º 

ano, 10 pessoas com licenciatura e 2 com mestrado. 

Dos inquiridos apenas 5 pessoas não eram utentes da BMEL. 

No que diz respeito à assiduidade, 10 pessoas das pessoas responderam que frequentava a 

BMEL mensalmente, 7 delas semanalmente, 4 ocasionalmente, uma pessoa respondeu 

diariamente e uma outra pessoa ocasionalmente.  

Todas estas informações encontram-se de forma explicita nos gráficos e quadros a baixo. 
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“Assiduidade com que frequenta a BMEL” 
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Dos 25 utentes da BMEL, 7 deles não têm conhecimento da existência da agenda de 

programação mensal da mesma. No entanto, dos 5 não utentes da BMEL, 4 deles têm 

conhecimento da existência da agenda. 

 

 

 

Das 22 pessoas que têm conhecimento da Agenda de programação mensal, 10 ainda não 

tiveram curiosidade em consultá-la. 
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Apenas 10 das 18 pessoas que participaram nas atividades propostas pela BMEL consultou 

a agenda.  

7 das pessoas que já participaram em atividades propostas pela BMEL acham que as mesmas 

não foram bem divulgadas na biblioteca. 

 

 

 

Das 15 pessoas que acham que as atividades não foram bem divulgadas, têm conhecimento 

da existência da agenda mensal, 6 delas já participaram em atividades da BMEL. Dos 

inquiridos que acham que as atividades foram bem divulgadas na BMEL, 7 deles nunca 

participaram em nenhuma atividade. 
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Opiniões (9 pessoas) 

Na última pergunta do questionário, uma pergunta de opinião em que era pedido para que os 

inquiridos deixassem sugestões de melhoria as respostas foram variadas, sendo apresentadas 

no quadro a baixo. 
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Tendo agora uma noção mais clara do tipo de público que frequenta a BMEL, a assiduidade 

com que o fazem, e a opinião dos mesmo em relação à divulgação das atividades, à agenda 

de programação mensal, penso que a BMEL deve proceder à divulgação das atividades junto 

do público, mostrar aos utentes que a BMEL não é apenas uma biblioteca para consulta de 

livros, revistas ou jornais, paras estudar, ou fazer trabalhos escolares, que é uma biblioteca 

ativa! 

A maioria das pessoas não procura a informação, esta tem de chegar até eles de forma 

apelativa e sucinta! Embora haja cartazes no painel em frente ao elevador, a programação 

esteja colocada na porta de entrada deve fazer-se a divulgação junto do público, não só dos 

utilizadores da BMEL, mas também dos que não a frequentam regularmente. 

O questionário que elaborei foi sobre a comunicação da BMEL, deste modo gostaria de 

deixar algumas sugestões, que para mim fazem sentido depois da avaliação do mesmo, 

sugestões de comunicação e forma/ meios de chegar ao público que não é utente da BMEL.  

 A colocação de cartazes nas escolas secundárias, no IPG e nas residências estudantis. 

A comunidade estudantil é um público de muito interesse, pois são jovens, gostam de 

aprender, no entanto não procuram informação, no meu ponto de vista a colocação de 

cartazes uma semana antes de uma atividade, em pontos estratégicos das escolas, como por 

exemplo nos bares, salas de convívio na biblioteca das escolas, na receção das residências 

estudantis de modo a que estes choquem com a informação, para além de chamar o interesse 

de leitura do público, este irá vê-los por dias repetidos e se lhes despertar interesse comentará 

com os restantes passando a palavra. 

 Entrega dos convites 

Os convites impressos, sendo convites, poderiam ser entregues ao público quando este se 

dirige a um balcão pelo funcionário que estará a ocupar esse posto, uma forma de mostrar 

interesse em que o público esteja presente nas atividades. 

 Colocação de cartazes dentro da BMEL 

Fazendo o trajeto que os utentes percorrem quando se dirigem até às salas, sugiro que se 

coloquem cartazes das atividades 3/4 dias antes do decorrer da mesma, de forma a que estes 



 

 
 

choquem com o cartaz despertando o interesse de leitura! Colocá-los em expositores à 

entrada de cada sala seria, na minha opinião, uma boa opção.   

 Agenda de programação mensal 

Na minha opinião a agenda deveria ter uma referência mais percetiva ao olhar do público 

que não é utente, isto é, a referência à biblioteca deveria ser utilizada como forma de marcar 

visualmente, de forma a que este olhe para a agenda e saiba que é da BMEL. Talvez a 

colocação de uma fotografia da Biblioteca na capa, ou até mesmo o logo destacado na capa. 

 Manutenção da Página do Instagram  

A cada dia que passa esta rede social é cada vez mais utilizada, desde os mais jovens aos 

mais velhos quase todos possuem uma página, deixo então como sugestão que esta página 

seja a “página das atividades e das notícias da BMEL” por assim dizer, isto é, fazer-se uma 

manutenção desta página colocando os cartazes dos eventos nos destaques semanais, que 

nesta rede social são as “histórias de destaque”,  as fotos e vídeos das atividades na página, 

pois consegue colocar-se mais que uma foto de uma vez, a cada atividade realizada fazer-se 

uma publicação com o nome da atividade o dia e as fotografias/ vídeos. 

 Biblioteca itinerante 

Muitas aldeias não têm acesso aos livros pois a biblioteca itinerante apenas passa por 

algumas aldeias não dando oportunidade a quem não vem à cidade com frequência de 

requisitar um livro e de saber das atividades que a BMEL.  

Na minha opinião a biblioteca itinerante deveria começar a passar por mais aldeias, pelo 

menos uma vez por mês, dando oportunidade a todos de a conhecer, de requisitar livros, de 

ler, etc. Podendo ser uma ótima forma de divulgar agendas e convites para atividades, 

trazendo mais público à BMEL. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice VIII – Propostas de atividades para agenda mensal de setembro 

  

Feira do livro 

Consiste em expor livros ou coloca-los à venda: 

-De autores que fizeram a presentação de livros na BMEL e que tenham deixado para 

venda; 

-Livros que existam a mais na biblioteca, colocá-los expostos para que as pessoas os 

levem; 

-Troca de livros entre pessoas que queiram expor os livros que tenham a mais em casa; 

-Troca de livros de pessoas que queiram trocar com os livros da biblioteca. 

 

Propostas de apresentação de livros 

 

 

O livro “RELOAD”, trata essencialmente a problemática do stress dos 

trabalhadores, o quanto o stress poderá afetar o nosso dia-a-dia no 

trabalho, mostrando de forma sucinta como poder minimiza-lo e ser 

melhor no trabalho. Tornar-se também um livro bastante interessante, 

que desperta a atenção e um livro com bastante conteúdo. 

 

 

O livro “Os Segredos que o Nosso Corpo Revela” é um livro quem tem 

despertado o interesse pelo fato de ser um livro explicativo sobre a 

forma como comunicamos com o corpo, muitas vezes 

involuntariamente, fatos interessantes que nos podem dizer muito 

sobre nós, mas também sobre as pessoas com quem nos relacionamos. 

 

 

 

Exposições  

Exposição semanal das 43 freguesias da Guarda. 

Em cada semana era escolhida uma freguesia para a exposição. 

A exposição iria apresentar: 

-Tradições; 



 

 
 

-Lendas; 

-Monumentos/locais históricos; 

-Entre outros. 

Esta exposição tem como principal objetivo dar a conhecer um pouco mais da cultura das 

aldeias do distrito, aos utentes quem visitam e frequentam a BMEL. 

Mostrar que a BMEL tem também como objetivo o desenvolvimento e divulgação da 

cultura dos meios rurais, num dos pontos culturais da cidade da Guarda, que é uma 

biblioteca de todos e para todos! 

Em cada exposição seriam colocados em destaque os livros referentes à localidade exposta 

que se encontram no fundo local da Biblioteca. Também seriam expostas noticias de 

jornais antigos relacionadas com a aldeia em questão.  

Esta é uma forma de dinamização e de dar a conhecer aos leitores que têm raízes em 

algumas destas localidades não só a suas histórias e saberes, mas também o que era 

divulgado nos jornais antigos.  

 

7- Workshops 

Temas: 

-Assédio moral no trabalho; 

Tem como objetivo alertar as pessoas para este tipo de assédio que cada vez é mais 

praticado no local de trabalho e como deve ser denunciado. 

-Como lidar com pessoas “diferentes”  

Nesta palestra tem como objetivo abordar temas como, discriminação social, racial, 

diferencial no que diz respeito a pessoas com algum tipo de deficiência. Uma palestra que 

não se destina só para adultos, mas também para jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice VIV–  Desdobrável para divulgação do TMG a estudantes 

 

 

 



 

 
 

Apêndice X – Cartaz para Stand de Divulgação no IPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice XI– Dossier de Imprensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice XII – Cartazes de divulgação para escolas de Música em mão 

 

 



 

 
 

Cartazes de divulgação para escolas de Música via email 

   

 

 



 

 
 

Apêndice XIII – Spots de rádio para a rádio altitude 

 

“KEEP RAZORS SHARP” 

Dia 2 de novembro, sexta feira, o TMG conta com a atuação dos Keep Razors Sharp!  

Uma banda de amigos com uma sonoridade entre o psicadelismo e o pós-rock, com 

considerável sucesso radiofónico e presença em vários festivais de música. 

Não perca, pelas 22h00 no café concerto do TMG. 

 

Orquestra Filarmónica Portuguesa – Efeméride Joly Braga Santos 

Dia 3 novembro pelas 21H30, Orquestra Filarmónica Portuguesa sob a direção do aclamado 

maestro Oslavo Ferreira em parceria com a talentosa pianista Ana Beatriz Ferreira 

apresentam no grande auditório do TMG, a efeméride de Joly Braga Santos. 

Assinalando os 30 anos da morte do compositor português e oferecendo ao público a audição 

do seu emblemático e único concerto para piano e orquestra.   

 

Licenciado Vidriera 

O TMG convida-o a assistir dia 8 de novembro pelas 21h30 no pequeno auditório, a uma 

das mais celebradas novelas do escritor espanhol Miguel de Cervandes. “Licenciado 

Vidriera”. Uma peça que mistura teatro físico, música ao vivo e dança num espetáculo com 

uma cenografia carregada de poesia visual. 

 

BORBOLINO 

 “O Borbolino”, um teatro de marionetas que convida toda a família a ir ao TMG! 

Escrita para um público infantil, esta peça aborda a temática ambiental e convida os adultos 

à reflexão sobre o amor e o verdadeiro sentido da vida. “O Borbolino” é uma lição de amor 

pela natureza, um relato poético, didático, cheio de ritmo e musicalidade!  

Dia 10 de Novembro, sábado, pelas 16H00 no pequeno auditório. 

 

20 Dizer – a Palavra com Som, Cor, Corpo e Alma 

20 Dizer, é um momento alto em louvor da palavra e da poesia. Augusto Gil, Eduardo 

Lourenço e Manuel António Pina, serão mote para um belo momento de poesia.  

Dia 14 de dezembro, o espetáculo onde os versos e a música tomam conta da gente tem inicio 

às 22H00 no café concerto do TMG.  

 



 

 
 

Apêndice XIV – Spots promocionais de rádio 

 

Orquestra filarmónica portuguesa – Efeméride de Joly Braga Santos (3 NOV)  

 Quer ganhar bilhetes grátis para espetáculos no TMG! Participe já!  

Hoje temos a sorteio 10 bilhetes grátis para o Concerto da Orquestra Filarmónica 

Portuguesa – Efeméride de Joly Braga Santos, dia 3 novembro no grande auditório.  

 Seja dos primeiros 10 ouvintes a ligar e a responder corretamente à seguinte 

pergunta: O que assinala o concerto da Orquestra Filarmónica Portuguesa?  

(Resposta: 30 anos da morte do compositor português Joly Braga Santos)  

  

Licenciado Vidriera (8 NOV)  

Hoje habilite-se a ganhar um dos 5 bilhetes que o TMG tem para lhe oferecer!  

Assista a uma das mais celebradas novelas do escritor espanhol, Miguel de 

Cervantes.  “Licenciado Vidriera”! Dia 8 de Novembro pelas 21h30 no pequeno 

auditório!  

Participe respondendo à pergunta de hoje: Qual a nacionalidade do escritor Miguel de 

Cervantes?  

(Resposta: nacionalidade Espanhola)  

 

Conserto de música do conservatório S.José da Guarda  

Assista ao concerto de Natal do conservatório de Música de S.José da Guarda com um dos 

10 bilhetes que o TMG tem para lhe oferecer!  

Responda corretamente à pergunta: Que classes participarão neste concerto?  

É já esta sexta feira, dia 7 de dezembro pelas 21h30 no grande auditório do TMG!  

(Resposta: classe de conjunto e classe de Ballet desta escola)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice XV – Registo fotográfico da atividade viagem sonora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Apêndice XVI – Registo fotográfico da atividade Cineclube  

 

 

 


