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Resumo
O presente relatório menciona todas as atividades realizadas durante os três meses de estágio
no Departamento de Comunicação da Câmara Municipal da Guarda mais concretamente na
Guarda TV, onde foram desempenhadas várias funções, nos domínios da fotografia, do
vídeo, do som e do grafismo.
Durante os três meses de estágio elaborei várias reportagens em fotografia e em vídeo, tendo,
para a elaboração das mesmas, sido usados vários softwares, tais como o Abobe Premier,
para edição de vídeo, Adobe Photoshop e Adobe Ligthroom para edição de fotografia e
Audacity para a captação e edição de som.
Para concluir é apresentada uma reflexão final, em que se exprime toda a experiência vivida
durante a época de estágio curricular e dos conhecimentos adquiridos tanto no estágio como
na licenciatura.

Palavras-Chave: fotografia, vídeo, som, grafismo, edição.
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Abstract
The following report mentions all the activities performed during the three months of
internship in the communication department of the town hall of Guarda, Guarda TV, in
which various tasks were made, in photography, video, sound and graphics.
During the three months I performed photographic and video reports, where to do so, several
softwares were used, such as Adobe Premiere, for video editing, Adobe Photoshop and
Adobe Ligthroom for photographic editing and Audacity for the sound caption and editing.
In conclusion, a final reflection is presented, in which all the experience lived during the
curricular internship period and all the knowledge acquired both of the internship and the
graduation are expressed.

Key-words: photography, video, sound, graphics, editing.
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Introdução
O presente relatório tem como principal função descrever todas as atividades realizadas
durante os três meses de estágio curricular no âmbito da licenciatura em Comunicação
Multimédia, pertencente à Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do
Instituto Politécnico da Guarda, finalizando, assim, o percurso académico, que teve início
há três anos.
O estágio curricular é o melhor contacto com o mundo do trabalho, pois nele podemos e
devemos ter a aptidão na resolução de problemas que possam eventualmente existir, e
mostrar o poder da nossa criatividade, assim com este contacto direto com o mundo do
trabalho adquirimos também conhecimentos e novas competências que irão complementar
todos os conhecimentos obtidos durante o curso.
O local de estágio, no Departamento de Comunicação da Câmara Municipal da Guarda Guarda TV, foi uma escolha que se deveu ao facto de esta ser localizada na minha cidade de
residência, a Guarda, sendo que esta pertence ao município. Pude assim trabalhar
essencialmente em duas áreas que despertam bastante interesse: a fotografia e o vídeo, e, por
último, ter conhecimento do trabalho realizado pelo departamento, o qual é bastante
reconhecido a nível nacional.
Todas as tarefas e atividades propostas e desenvolvidas durante a época de estágio estão de
acordo com o plano de trabalho (Anexo I) estabelecido pela supervisora. Sendo o objetivo
principal a definição de projetos multimédia, em que se privilegiam as áreas de gestão de
conteúdos em plataformas multimodais, fotografia e vídeo, e tecnologias e competências de
suporte, tais como tecnologias e plataformas de comunicação e design de comunicação.
O presente relatório está dividido em três partes: no primeiro capítulo é feita a apresentação
e história do município da guarda e do seu departamento de comunicação, em especial da
Guarda TV, o segundo capítulo, conta com um enquadramento teórico sobre vídeo,
fotografia e áudio ou som, e no terceiro e último capítulo são descritas todas as atividades
realizadas durante o estágio curricular, as quais serão contextualizadas teoricamente.
Finalmente, apresento uma reflexão final, onde se dá a conhecer a relevância do estágio
curricular e evidenciar a importância da licenciatura em Comunicação Multimédia, não
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esquecendo de referir que o estágio permite um primeiro contacto com o mundo do trabalho
e explicando a experiência profissional enriquecedora.
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CAPÍTULO I
A INSTITUIÇÃO

3

Neste primeiro capítulo, para começar é apresentada a caracterização e a história da cidade
e do concelho, onde será seguido da identificação da organização (a sua localização e o seu
espaço físico), depois a missão, visão e valores, a sua estrutura orgânica, a política de
comunicação desta instituição, a sua identidade visual e para finalizar a sua análise SWOT,
que será contextualizada consoante o local de estágio, a Guarda TV.

1.1. Caracterização do concelho
A cidade da Guarda, segundo o Município da Guarda (2014) é conhecida por ser a cidade
dos 5F’s, Forte, Farta, Fria, Fiel e Formosa, a cidade mais alta de Portugal com 1056m de
altitude, capital de distrito, um concelho constituído por 43 freguesias, com cerca de 712.11
km2 e com mais de 43 500 mil habitantes (censos 2011), e podemos observar na figura 1 o
seu território a nível nacional, distrital e de concelho.

Figura 1 - Mapa de Portugal com localização do distrito e concelho da Guarda
Fonte:https://sites.google.com/site/serradaestrelaonline/home/distrito-da-guarda - Consultado em 20 de outubro de 2018 Edição própria

A sua origem remonta ao século XII, século em que a cidade da Guarda obteve o seu primeiro
Foral, a 27 de novembro de 1199, concebido pelo Rei Povoador, D. Sancho I. Contando com
mais de 800 anos de história, a Guarda é herdeira de um património rico e único, sendo
considerada como a cidade com um dos mais belos e mais bem conservados patrimónios do
país.
Podemos dizer que a Guarda tem uma localização excecional e privilegiada, pois situa-se no
centro da região beirã, entre planalto Guarda-Sabugal e a Serra da Estrela, usufruindo, assim,
de importantes bacias hidrográficas de cursos de água como os Rios Mondego, Zêzere e Côa.
Esta fantástica localização afirma a Guarda como uma importante plataforma na rede de
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acessibilidades da região, sendo o principal núcleo urbano numa malha de direções onde se
encontram importantes ligações rodoviárias como a A25 e a A23, e ferroviárias como a
Linha da Beira Alta e num futuro bem perto a Linha da Beira Baixa, que potenciam o uso da
moderna Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial e o seu Parque Industrial.

1.2. Identificação da Instituição
A Câmara Municipal da Guarda, trata-se de uma instituição pública. O seu edifício situa-se
numa zona central da cidade, na Praça do Município, rodeada de algumas instituições
públicas e empreendimentos de grande importância, como o Tribunal, a Segurança Social, a
Caixa Geral de Depósitos, entre outros.
O edifício da Câmara Municipal da Guarda, representado na figura 2, foi projetado pelo
arquiteto João Paciência, inaugurado em 1993, pelo então Presidente da República, Doutor
Mário Alberto Nobre Lopes Soares.

Figura 2 - Localização da Câmara Municipal da Guarda
Fonte: https://www.google.com/maps/ - Consultado em 20 de outubro de 2018 - Edição e fotografia própria.

O executivo municipal é liderado atualmente por Álvaro dos Santos Amaro, desde o seu
primeiro mandato em setembro de 2013, que juntamente com os seus vereadores, eleitos por
voto direto dos habitantes do município, têm a função de legislar sobre interesses de ordem
geral, como afirma Fulgêncio (2007).
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1.3. Missão e princípios gerais de atuação da Instituição
1.3.1. Missão
Segundo Monteiro e Braga (2005), o conceito de missão define o negócio da instituição, a
sua razão de ser e o seu papel na sociedade, delimitando o ambiente de atuação, define uma
causa pela qual todos na instituição deverão estar dispostos a “lutar”. A partir que a
organização tenha definido qual a sua missão, a organização poderá desenvolver todas as
suas políticas e definir objetivos, pois a missão dá foco à empresa e à organização.
Para a definição da missão de uma instituição, ela tem de ser capaz de responder às seguintes
perguntas:
•

qual é a natureza do negócio da instituição?

•

qual a delimitação do negócio?

•

qual é o papel da instituição na sociedade?

•

em que tipos de atividades a instituição deve centrar os seus esforços?

Segundo o Diário da República nº66 no art.º2, “a Câmara Municipal da Guarda tem como
missão promover a qualidade de vida dos munícipes, no âmbito das suas atribuições,
mediante a adoção de políticas públicas adequadas e participadas, assentes na gestão
sustentável dos recursos disponíveis, na qualificação dos trabalhadores e na aposta num
serviço público de qualidade”.

1.3.2. Princípios gerais de atuação
Como referido no Diário da República nº66 no art.º3, a Câmara Municipal da Guarda e os
seus serviços prosseguem, nos termos e formas legalmente previstas, a fins de interesse
público geral e municipal, tendo como objetivo principal das suas atividades proporcionar
melhores condições de vida aos seus munícipes e aos cidadãos em geral. Assim, a CMG
deve orientar-se pelos princípios da unidade e eficácia na ação, da eficiência na afetação de
recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia da
participação dos cidadãos, bem como pelos princípios constitucionais aplicáveis à atividade
administrativa, sendo de salientar os princípios de organização e ação administrativa:
•

da administração aberta, que privilegia o interesse dos cidadãos, facilitando a sua
participação no processo administrativo, prestando as informações de que
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necessitam, divulgando as atividades do município e recebendo as suas sugestões e
reclamações;
•

da eficiência e eficácia, prestando um serviço célebre e de qualidade, utilizando os
meios disponíveis, para uma melhor prestação de serviços aos cidadãos;

•

da simplicidade nos procedimentos, simplificando processos de trabalho e
promovendo a comunicação intra e inter divisões;

•

da coordenação dos serviços e racionalização dos circuitos administrativos, visando
observar a necessária articulação entre as diferentes unidades orgânicas e tendo em
vista dar célebre e integral execução às deliberações e decisões dos órgãos
municipais;

•

da gestão participada, assegurando uma comunicação eficaz e transparente e o
envolvimento dos trabalhadores e dos interessados;

•

da dignificação e valorização dos trabalhadores, estimulando o seu desempenho
profissional e promovendo a melhoria das condições de trabalho;

•

do respeito pela legalidade e adequação das atividades ao quadro legal e
regulamentar;

•

da imparcialidade e igualdade de tratamento de todos os cidadãos, com transparência.

1.4. Estrutura organizacional
Estrutura organizacional, segundo Oliveira (2006), é o instrumento resultante da
identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e recursos de uma empresa,
neste caso uma instituição pública, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos
processos decisórios, visando ao alcance dos objetivos estabelecidos pelos planeamentos das
instituições.
Todas as organizações para apresentar a sua estrutura organizacional, representam-na num
organograma. Assim sendo o organograma que representa a estrutura organizacional da
Câmara Municipal da Guarda é composto pelo Presidente da Câmara Municipal que está no
topo do organograma juntamente com os seus Vereadores, de seguida, por Serviços
Municipalizados, como o Gabinete de Apoio à Presidência, Médico Veterinário Municipal,
Proteção Civil, Serviço de Reabilitação Urbana, Serviço de Informática, Serviço de
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Comunicação, Relações Publicas e Protocolo, Serviço de Desenvolvimento Económico e
Coesão e o Serviço Florestal e Desenvolvimento Rural, Empresas Municipais e
Participações Sociais, é um organograma clássico ou vertical em que são usados retângulos
que representam os diversos órgãos ou departamentos e linhas que fazem a ligação
hierárquica e de comunicação, como apresenta a figura 3.

Figura 3 - Organograma Câmara Municipal da Guarda
Fonte: Sítio da Câmara Municipal da Guarda

1.5. Política de comunicação
O processo de comunicação é indispensável para a vida humana. Como tal, numa
empresa/instituição é fundamental a comunicação para a sua composição. Este processo
desenvolve-se através do emissor, que origina uma mensagem, que será enviada por um
canal e recebida pelo recetor, surgindo por fim o feedback. Numa instituição pública como
a Câmara Municipal da Guarda, segundo Olivia Gurjão (2008), a política de comunicação
deve ter como objetivo democratizar a compreensão sobre as ações e funcionamento do
órgão público emissor da mensagem, do seu objeto de trabalho e do conhecimento
acumulado na sua estrutura. Quanto maior for o conhecimento sobre as atividades realizadas
pelos órgãos públicos, sua abrangência e a relevância das ações, melhor será a qualidade de
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participação da sociedade. A transparência na divulgação de informações gera credibilidade
institucional.
A política de comunicação da Câmara Municipal da Guarda ao longo destes anos em que o
atual executivo se encontra, tem vindo a sofrer alterações e passa por estreitar a sua
comunicação com os munícipes. Tornando assim a comunicação interna e externa do
município mais transparente, para que o seu principal objetivo seja receber bem as pessoas
de fora e tratar cada vez melhor das pessoas que vivem no município, e renovar cada vez
mais a cidade.
No início do executivo atual a forma de comunicar do município mudou com o lançamento
do “Cristal da Guarda”, um novo logotipo, inovador e dinâmico, que abriu novos caminhos
para a Guarda.
A câmara municipal como já referido assenta assim todos os seus esforços, à luz da
transparência e do rigor, que a própria Constituição da República Portuguesa, no seu n.º2 do
art.º48, refere – “Todos os cidadãos têm o direito de serem esclarecidos objetivamente sobre
atos do Estado e demais entidades públicas e de serem informados pelo Governo e outras
autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos”.

1.5.1. Meios de Comunicação da CMG
A Comunicação da Câmara Municipal da Guarda, dispõe de vários meios de comunicar com
os seus munícipes, um deles é o Boletim Municipal com uma comunicação de proximidade
com os seus munícipes e que se tem vindo a afirmar à escala regional e ibérica. Outro dos
meios de comunicação do município é o novo e atualizado Sítio de Internet, podendo ser
observado na figura 4, está ao dispor dos munícipes desde dezembro de 2014, trata-se de
uma página “responsive”, ou seja, adaptasse de forma inteligente a dispositivos móveis.
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Figura 4 - Sítio da Câmara Municipal da Guarda
Fonte: https://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx - Consultado em 20 de outubro de 2018

O Facebook, apresentado na figura 5, também é outra das formas de comunicação do
município que é utilizada desde 2013 para informar de uma forma mais rápida e eficaz todos
os cidadãos. Muito rapidamente a página de Facebook ultrapassou os 5 mil gostos,
atualmente a página de Facebook conta com mais de 30 mil gostos.

Figura 5 - Página Facebook do Município da Guarda
Fonte: https://www.facebook.com/MunicipiodaGuarda/ - Consultado em 20 de outubro de 2018

O Instagram, representado na figura 6, é mais um recente meio de comunicação do
município, criada em 2017, sendo esta, mais uma forma de partilha com os seus munícipes
de vídeos, fotografias e eventos da cidade. Conta com um total de 78 publicações e de 2168
seguidores.
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Figura 6 - Página de Instagram do Município da Guarda
Fonte: https://www.instagram.com/municipiodaguarda/ - Consultado em 22 de outubro de 2018

1.5.1.1.Guarda TV
Outro dos mais recentes projetos de comunicação do município é a “Guarda TV” também
chamada televisão corporativa da autarquia, um projeto com apenas três anos, que surge por
forma a divulgar as iniciativas e os serviços do município, numa lógica de transparência e
proximidade para com o munícipe.
A emissão da Guarda TV encontra-se acessível a partir da página de web do município em
www.mun-guarda.pt com acesso a todas as reportagens, entrevistas ou spot publicitários que
são criados pela Guarda TV. Todos os conteúdos que são criados neste projeto de
comunicação, são publicados tanto no sítio de Internet como na página de Facebook, o
município também tem espalhados pela cidade vários ecrãs, onde estão informações
importantes para os munícipes e alguns dos últimos trabalhos da Guarda TV, que estão
ligados à base de dados das reportagens da Guarda TV, que está sempre atualizada.
O gabinete desta televisão corporativa encontra-se no edifício da Câmara Municipal da
Guarda e conta com bastante material necessário para a criação de reportagens ou
entrevistas, como câmaras fotográficas e de vídeo, microfones, um pequeno estúdio de
gravação de áudio, tripés, entre outros, exibidos na figura 8.
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Figura 7 – Gabinete e material utilizado para a criação de reportagens ou entrevistas da Guarda TV
Fonte: Fotografias e edição própria

A Guarda TV, a Televisão Corporativa da cidade da Guarda, foi o local de estágio escolhido,
dentro do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal da Guarda. A escolha deste
local de estágio foi bastante óbvia, pois trata-se do município da minha zona de residência
que conhecia bem e isso facilitou em muito o trabalho dentro do departamento, para além de
conhecer bem o trabalho do projeto Guarda TV e ser uma vertente que gosto muito.

1.6. Identidade Visual
A Identidade Visual é o símbolo gráfico de uma empresa ou instituição, como Gregory Buso
(2017) afirma, este símbolo gráfico a maior parte das vezes é o primeiro contacto que as
pessoas têm com a empresa. Identidade é a imagem da empresa, negócio ou produto, e é com
essa imagem que o público vai interagir, e relacionar com a empresa. Uma identidade visual
pode ser um simples ícone, formada somente por tipografia ou uma identidade mista
constituída por um ícone e tipografia. Assim podemos dizer que a identidade visual de uma
instituição é apenas a parte visual comunicativa da mesma.
A 4 de abril de 2014, foi apresentado publicamente no Grande Auditório do Teatro
Municipal da Guarda a nova imagem corporativa do Município da Guarda, o Cristal. Esta
nova imagem surge numa altura em que um novo executivo, começa os seus trabalhos.
Assim, a nova marca do município, surge dinâmica, jovem, otimista, para mostrar o que se
pretende para a cidade e para o concelho. Acompanha-a um slogan que é um convite e uma
promessa cúmplice, “A Guarda por si!”, como podemos observar na figura 9, como afirma
Paulo Romão (2014).
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Figura 8 - Identidade visual do Município da Guarda
Fonte: Manual de normas e edição própria

Esta nova identidade visual do município da Guarda marca uma mudança de paradigma na
comunicação do município e na forma como este se relaciona com os munícipes. Esta nova
identidade foi criada por Paulo Romão Design.
Para Paulo Romão (2014) a nova identidade tem uma imagem figurativa que deixa alguma
liberdade de interpretação a quem a vê e com recurso a uma simbologia que reforça os seus
pontos fortes. A simbologia resulta da busca e cruzamento de dois conceitos que são
complementares: um cristal de neve, ícone por excelência das terras serranas, e uma caixa
tridimensional e dinâmica que, tal como a Guarda, se abre para o exterior, para o mundo e
para o progresso, numa explosão contida de cor que aponta novos caminhos e direções.
Para a nova identidade visual foi elaborado um manual de normas gráficas que, desta forma
identifica como se deve e pode utilizar o logotipo do município, como podemos observar na
figura 9.

Figura 9 - Normas de utilização do logótipo do Município da Guarda
Fonte: Manual de normas e edição própria
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Neste manual podemos ver qual as formas de uso, o logótipo em quadricromia, logotipo a
preto e branco, logotipo em cores diretas com fundo preto e branco, margens de segurança e
redução máxima e tipografia corporativa. Da identidade visual do município passamos para
o logotipo oficial do departamento de comunicação, o logotipo da Guarda TV, local de
estágio escolhido.
O logotipo da Guarda TV, a Televisão Corporativa da Câmara Municipal da Guarda, segue
a mesma linha gráfica que o logótipo do município, desta forma o logotipo da Guarda TV
tem na mesma o cristal como o logótipo do município, mas a tipografia muda para
“GUARDA TV”, observado na figura 10.

Figura 10 - Logótipo da Guarda TV
Fonte: Manual de normas e edição própria

O logotipo da “Guarda TV” tem sempre esta forma. Este logotipo é basicamente usado em
reportagens de vídeo da Guarda TV, para identificação do departamento de comunicação da
CMG.
Nas reportagens que a Guarda TV faz o logótipo está sempre colocado no canto superior
direito, por exemplo, como na figura 11, pois é assim que o departamento usa em todas as
reportagens que elabora.
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Figura 11 - Utilização do logótipo da Guarda TV
Fonte: Fotografia e edição própria

A Guarda TV, local escolhido para a realização do estágio, conta com este logotipo para
todos os trabalhos de reportagem, entrevistas ou vox pop, pois dentro do departamento
também se trata da captação e edição de fotografia, que posteriormente são colocadas online
nas redes sociais. Nesses casos o logotipo que aparece não é o da Guarda TV, mas sim o do
município, que em vez de se colocar no canto superior direito, coloca-se no canto inferior
direito.

1.7. Análise SWOT
Em qualquer instituição deve existir uma estratégia de marketing que envolve diversos
passos entre eles: análise e o diagnóstico da situação, do meio envolvente, do mercado, dos
clientes e da concorrência. Segundo o livro Mercator XXI (2008:451), “o diagnóstico
acrescenta valor suplementar à análise, preparando a instituição para as decisões
operacionais e estratégias, e consiste em elaborar uma síntese das análises interna e externa”.
Identifica os pontos fortes (strengths) e os pontos fracos (weaknesses), que os diferenciam
dos seus concorrentes, por outro lado, identifica as principais ameaças (threats) e
oportunidades (opportunities) perspetivando a evolução do mercado.
Depois de se ter conhecimento da instituição e do meio ambiente em que ela se encontra
elabora-se a seguinte análise SWOT:
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Figura 12 - Análise SWOT da Câmara Municipal da Guarda
Fonte: Edição própria

Como pontos fortes o município da Guarda, tenta realizar bastantes e variadas atividades,
como por exemplo, Feira Ibérica do Turismo (FIT), Feira Farta, Cidade Natal entre muitas
outras, conta também com os seus próprios meios de divulgação, como Facebook, Instagram
e Guarda TV, diversa prestação de serviços, derivado ao público bastante abrangente o
município dispõe de uma grande diversidade de serviços de apoio ao munícipe que torna
mais próximo e estreito o relacionamento, o município ainda aposta na qualificação dos
colaboradores para melhor profissionalização do trabalho realizado pelo município. A nível
de pontos fracos o município tem como ponto fraco a falta de investimento, isto é o
município da Guarda poderia ter mais investimento interno (equipamentos) e externo
(investidores externos que invistam na cidade).
Como oportunidades, novas oportunidades de emprego com a criação de novos
investimentos fabris e a criação de novas empresas, um grande desenvolvimento social e
económico devido a projeção que o município tem a nível nacional, a realização de novos
eventos dá oportunidade a muitos colaboradores internos, externos e a munícipes para
participar nesses mesmos eventos, a cidade da Guarda é uma cidade do interior que faz
fronteira com a Espanha, sendo uma porta de entrada para Portugal o que permite a atração
de novos investimentos empresariais.
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A localização geográfica também é considerada uma ameaça pois a cidade da Guarda é uma
cidade do interior, rodeada de estradas com portagens e longe dos grandes centros de
consumo (como por exemplo, Lisboa e Porto) tornando assim com que a atração dos novos
investimentos empresarias pensem melhor se será uma boa localização para a criação de
negócio.

17

CAPÍTULO II
ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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Neste capítulo, irá ser apresentado um enquadramento teórico sobre os trabalhos que foram
elaborados durante o estágio, tendo como base, a área de vídeo, fotografia e som (áudio).

2.1. Vídeo
A história do vídeo passa pela criação de imagens em movimento, e o primeiro vídeo criado
na história foi feito pelos irmãos Lumiére em França em 1895. Segundo Hedgecoe (1992)
passado algum tempo surge o cinema “mudo” seguindo-se depois o cinema sonoro por volta
de 1926, ao mesmo tempo que avança a técnica televisiva. Desde 1950 que a televisão se
universalizou e hoje a televisão tal como a internet que suporta vídeos digitais, são a principal
ferramenta de comunicação na sociedade atual.
Para a realização de vídeos é preciso seguir certas regras de composição como o
enquadramento da imagem que se está a filmar. Para uma narrativa audiovisual ser a correta,
esta está organizada em sequências e/ou cenas, sendo estas compostas por planos. Plano é
tempo (duração do plano) e espaço (escala de planos) e dentro desta escala surgem vários
planos essenciais

para a narrativa,

como

se pode observar

na figura 13.

Figura 13 - Escala de Planos
Fonte: Edição própria

Para a continuação da narrativa visual também é preciso ter em vista os movimentos da
câmara, como panorâmica (que pode ser horizontal ou vertical), travelling (à frente, atrás, à
direita ou esquerda) ou zoom (in/out). Também temos de dar a atenção ao ângulo de imagem
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(normal, picado e contrapicado), ao uso de planos de corte e a focagem da imagem captada.
Desta forma a captação de vídeo e a sua respetiva narrativa, será a perfeita.
Depois da captação de imagens em movimento (vídeo), é necessária a sua pós-produção de
vídeo, para que assim se crie uma história e se crie definitivamente a narrativa visual. Como
Augusto (2004:122) refere, “Não temos mais um tempo cronológico qua pode ser perturbado
por movimentos eventualmente normais, temos um tempo crônico, não cronológico, que
produz movimentos necessariamente anormais, essencialmente falsos” isto é, na edição de
vídeo o tempo é manipulado de certa forma para que o vídeo final conte uma história e não
seja basicamente o que foi captado na íntegra mas sim poder com estas imagens que foram
captadas criar uma narrativa, uma história.
Numa reportagem é essencial mostrar o mais importante e informar o espetador do assunto
que se quer transmitir, para tal será necessário o uso destes itens para que a mensagem seja
bem transmitida para todos.

2.2. Fotografia
Como Rêgo (2003) afirma o dia 19 de agosto de 1839 é sem dúvida, um dia histórico no
mundo da fotografia. Foi neste dia que o governo Francês anunciou para todo o mundo a
descoberta de um processo fotográfico denominado “daguerreotipia”, inventado pelo pintor
Francês Louis Jacques Mandé Daguerre, que tornou este processo viral e oficial, mas já uma
década antes de Daguerre, as experiências fotográficas pioneiras foram elaboradas pelo seu
compatriota Joseph Nicéphore Niepce. A exploração das descobertas, da comercialização
das imagens e dos meios de as obter, é nomeadamente a história da fotografia.
Com o avanço tecnológico passou da fotografia analógica (de película) para a fotografia
digital, e com ele vieram também melhores equipamentos e técnicas fotográficas que fazem
com que hoje se possa fazer trabalhos bastante bonitos e esteticamente atrativos que chamem
a atenção das pessoas.
Soudo e Ramos (S/D) afirmam que hoje em dia as câmaras fotográficas, são muito mais
evoluídas e são constituídas pelos seguistes elementos comuns: o sistema ótico (com/sem
lente fixa), o sistema de focagem, o diafragma, o obturador, o visor (ótico direto e visor por
LCD). No manuseamento das máquinas fotográficas mais recentes podemos destacar que o
sensor já é integrado, mas tem de se ter em atenção os seguintes aspetos: o fotómetro ajustado
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por ISO do material fotossensível em uso, adequação dos valores de tempo de obturação e
número f/, seleção do enquadramento, decisão do plano a focar e disparo.
Para terminar não nos podemos esquecer de que para a criação de qualquer fotografia ou
conjunto de fotografias é preciso seguir um conjunto de enquadramentos fotográficos que
fazem com que a fotografia fique com um ponto de vista diferente do normal, tais como: a
regra dos terços, céus fabulosos/esplendorosos ou céus pálidos, linhas-guia, composições
simétricas, reflexos, espelho, silhuetas, sombras, padrões, texturas, cor, objetos em primeiro
plano, reforçar a dimensão dos objetos, definir o ponto de interesse, círculos diagonais,
linhas de fuga e molduras.
Para uma fotografia perfeita, não é só preciso seguir a teoria, mas sim, ser genuíno e ter
vontade de despertar a sua criatividade, desafiando-se a si próprio, para que assim a
fotografia perfeita apareça.

2.3. Áudio ou Som
O som como refere Fonseca (2007:1) “corresponde às variações da pressão do ar que
conseguem ser captadas pelo ouvido, que variam entre 20 e 20 000 Hz, ou seja, entre 20 e
20 00 vezes por segundo”. Isto quer dizer que o ser humano só consegue ouvir nesta
amplitude doutra forma um ser humano normal não consegue ouvir, como por exemplo um
apito especial para cães, que funcionam numa frequência acima dos 20 kHz, pois os cães
têm uma gama de frequências que podem chegar até aos 45 kHz.
Há quatro características do som que qualquer pessoa pode e consegue identificar como:
timbre (corresponde a forma como a pressão do ar varia, caracterizando o tipo de som),
intensidade (é a amplitude da onda sonora, indicando se a variação de pressão é muita ou
pouca), altura (indica se o som é grave ou agudo), e duração (indica o tempo que variação
de pressão se mantém).
Para uma boa gravação de som temos de ter em conta a acústica do local disponibilizado
para a gravação de áudio, quanto mais acústica o local tiver melhor é para a qualidade de
som gravada. Para que um local esteja bem sonorizado e com boa acústica não pode ter
paredes retas sem variações pois são ondas sonoras e se tiverem um obstáculo na frente volta
diretamente para trás, se até chegar ao fim da parede, tiver variações no material de
composição da sala como por exemplo esponjas que são muito usadas em estúdios de
gravação pois fazem com que a revibração do som seja menor.
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Numa voz gravada em estúdio temos de ter em atenção as condições de acústica, bem como
na gravação de áudio em vídeo também temos de ter em atenção os ruídos dos locais de
gravação de vídeo.
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CAPÍTULO III
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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No último capítulo, vão ser apresentadas todas as atividades desenvolvidas durante os três
meses de estágio na Guarda TV, a qual integra o Departamento de Comunicação da Câmara
Municipal da Guarda, sendo que todas as atividades serão por ordem de realização e
divididas por spots publicitários, reportagens, vídeo de aniversário da Guarda TV, registos
fotográficos e postais da mais alta.

3.1. Estágio
O estágio é a última unidade curricular da licenciatura, tendo ela a duração de três meses
sendo uma grande experiência no mundo do trabalho para qualquer aluno, onde o objetivo é
pôr em prática todas as competências e conhecimentos adquiridos no seu percurso
académico.
Inicialmente foi preciso escolher a área e local de estágio, tarefa que foi bastante fácil de
fazer, pois já se tinha uma ideia do local e tipo de estágio que queria escolher. A área deveria
estar relacionada com fotografia, vídeo e som, as áreas mais cativantes do curso. Para tal foi
escolhida a Guarda TV para local de estágio pois reunia todas as áreas em que se queria
trabalhar, e também pelo conhecimento do trabalho elaborado pelo departamento de
comunicação do município da Guarda.
Depois da escolha do local de estágio e respetiva aceitação, foi necessário o preenchimento
de todos os documentos necessários para realização do mesmo no Gabinete de Estágios
(GESP) do IPG.
No primeiro dia de estágio foi efetuada a apresentação ao diretor do departamento de
comunicação, Carlos Condesso e respetivos colaboradores, e também uma reunião com o
departamento da Guarda TV, que logo depois das apresentações me foi desafiado a elaborar
um spot publicitário para a Noite Branca que se iria realizar dentro de duas semanas, e como
não podia deixar de ser foi aceite o desafio e devidamente publicado nas redes sociais do
município. Desde logo do primeiro dia fiz parte integrante da equipa que constitui o
departamento de comunicação.

3.1.1. Plano de trabalho do estágio
O plano de trabalho do estágio curricular (Anexo I) é onde ficam definidos juntamente com
a instituição os objetivos e as atividades que serão realizadas durante os três meses de
estágio, sendo que foram definidas pela supervisora as seguintes:
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•

amadurecer e aprofundar algumas das competências e aptidões mais relevantes do
processo de aprendizagem adquiridas durante a licenciatura, com projetos
multimédia, inseridos num estágio curricular em estreita articulação entre a entidade
e o interveniente da licenciatura.

•

na definição dos projetos multimédia dos projetos multimédia, privilegiar-se-ão as
seguintes áreas:
o infografia;
o gestão de conteúdos em plataformas multimodais;
o fotografia;
o vídeo;
o tecnologias e competências de suporte:
▪

tecnologias e plataformas de comunicação web;

▪

design de comunicação.

3.2. Atividades desenvolvidas no estágio
As atividades desenvolvidas durante os três meses de estágio seguem aquilo que foi préestabelecido no plano de trabalho do estágio e também consoante os desafios propostos pelo
departamento durante o decorrer do mesmo. As atividades desenvolvidas foram
essencialmente em vídeo, áudio e fotografia, e estas estão distribuídas por spots publicitários,
reportagens e registo fotográfico.
Para a realização de uma reportagem videográfica é necessário o uso de máquina de filmar
profissional ou as chamadas máquinas DSLR, de que o departamento disponha. Na maior
parte das reportagens também era necessário o uso de microfone e ter atenção à iluminação
com o uso, se necessário de um iluminador. Na montagem da peça/reportagem era necessária
a gravação de uma voz off que era primeiro redigida por duas responsáveis, Susana Adaixo
ou Célia Monteiro. A voz off era gravada num pequeno estúdio de som que o departamento
tinha e editada num programa de edição de som o Audacity. Seguidamente monta-se a peça
em Adobe Premiere, onde é necessário ter a criatividade desperta e contar uma história
através das imagem e áudio captados. O uso do logótipo da Guarda TV, em qualquer peça,
deve ser colocado no canto superior direito, como já foi referido na identidade visual do
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município. Para terminar era necessário exportar o vídeo com duas definições: um a FullHD
a 1920 por 1080 para ser colocado na Guarda TV (Sapo) e outro a FullHD, mas a 1280 por
720, para ser colocado no Facebook com o tipo de ficheiro H.264, correspondente ao mp4.
Todas as legendas eram criadas em Adobe After Effects e são sempre iguais só muda o texto
consoante a reportagem que se estiver a elaborar. Em fotografia eram usadas as camaras
DSLR, como a Canon 6d, a Canon 7d MarkII ou a Canon 5d MarkII, com o uso de lentes
24-105 ou 70-200. Para a edição de fotografia eram utilizados os programas Adobe
Photoshop para edição de fotografia e o FSResizer35 para redimensionar as imagens para
internet e colocar os logótipos nas fotografias, logótipo esse que tinha obrigatoriamente de
ser posicionado no canto inferior direito com o logótipo do município e referência a todos
os direitos autorais das fotografias.

3.2.1. Spots publicitários
No primeiro dia de estágio foi proposto pela coordenadora Susana Adaixo elaborar um spot
publicitário para a Noite Branca, evento que já tem três edições, e cujo o objetivo era
publicitar o evento de forma a mostrar ao espetador e principalmente aos munícipes quais
eram os artistas que iriam compor o cartaz do evento. O Spot teria de ter os gráficos parecidos
ou iguais ao do cartaz que já tinha sido criado e publicitado nas redes sociais. Para tal foi
logo necessário ter acesso aos gráficos originais para a elaboração deste spot publicitário,
que foi criado no Adobe Premiere como podemos observar na figura 14.

Figura 14 - Printscreen projeto em Adobe Premiere, Noite Branca
Fonte: Própria

26

O spot publicitário continha, na essência, gráficos e música, com alguns clips dos artistas
que compunham o cartaz como, Expensive Soul, Mastiksoul e Prós & Contras que
compunham o segundo e principal dia de festa na Cidade. Depois de criado o spot
publicitário foi apresentado à coordenadora, que aprovou sendo assim publicado nas redes
socias do município, como podemos observar na figura 15, o Facebook do lado esquerdo e
a Guarda TV, dentro do website do município, do lado direito, tendo no anexo II o seu
respetivo link e thumbnail.

Figura 15 - Printscreen Spot Noite Branca em Facebook e Guarda TV
Fonte: Facebook e Site CMG, edição própria

Depois do primeiro spot ter sido publicado, e ter sido um sucesso, a coordenadora, durante
o estágio, solicitou a elaboração de mais dois spots de vídeo; um para o Festival de Blues da
cidade da Guarda que decorreu no Jardim José de Lemos, entre os dias 02 e 05 de agosto de
2018, e outro para o Sunset 1056 no ponto mais alto da cidade da Guarda na Torre de
Menagem, a 1 de setembro de 2018. Estes dois spots tiveram a mesma estrutura de criação
do spot da Noite Branca, sendo que o spot do Sunset 1056 contou também com imagens de
edições anteriores. Na figura 16 podemos visualizar o processo de criação em Adobe
Premiere destes dois spots publicitários, e disponíveis nos anexos III e IV e os seus
respetivos links e thumbnail.
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Figura 16 - Printscreen Spots Sunset 1056 e Festival de Blues
Fonte: Própria

Ainda dentro dos spots publicitários, foi proposto a realização de um spot só com música e
voz off para passar em rádios, sobre a participação da cidade da Guarda às Sete Maravilhas
à Mesa. Para tal foi capturada a voz (Susana Adaixo) que complementava o spot publicitário
em estúdio na Guarda TV, de seguida o tratamento e edição da voz capturada, e respetiva
montagem em Audacity como conferimos na figura 17.
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Figura 17 - Printscreen Spot 7 Maravilhas à Mesa
Fonte: Própria

Este spot teve de ser exportado em formato wav, para uma melhor qualidade na transmissão
do mesmo em rádio. Este spot publicitário teve a sua transmissão nas rádios para que os
munícipes e todos pudessem votar de maneira a chegar mais longe no concurso
gastronómico.

3.2.2. 3º Aniversário Guarda TV
Após já terem sido feitos alguns spots publicitários, a coordenadora e o chefe de gabinete
propuseram a elaboração de um pequeno vídeo que seria colocado online em julho nas redes
sociais do município, para comemoração do 3º aniversário da Guarda TV. O primeiro passo
foi ter acesso a exclusivos, de vídeos marcantes para os três anos de história da Guarda TV.
Depois do acesso foi a parte de escolher os vídeos mais marcantes desses três anos. Para isso
foi necessária a ajuda do colaborador do departamento, Pedro Baía, que trabalha na Guarda
TV desde a criação da mesma. Depois de escolhidas algumas imagens marcantes dos três
anos foi só colocar a criatividade à prova e começar a trabalhar. Para tal foi preciso utilizar
três diferentes programas Adobe Premiere, para a criação do vídeo, Adobe Photoshop para
criação de gráficos utilizados no vídeo, e o Adobe After Effects, para a criação de uma
animação gráfica que iria preencher a duração do vídeo todo. Na figura 18 podemos ver a
estrutura do vídeo já montada e editada em Adobe Premiere.
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Figura 18 - Printscreen edição de vídeo 3º Aniversário Guarda TV
Fonte: Própria

A edição deste vídeo levou algum tempo a ser aprovado pois teriam de estar as melhores
filmagens mesmo, por isso a edição esteve sujeita a trocas de vídeos e outros pormenores,
mas no final foi aceite e colocado nas redes sociais do município (figura 19 e no anexo V).

Figura 19 - Printscreen publicação 3º Aniversário em Facebook e Guarda TV
Fonte: Facebook e Site CMG, edição própria

Este vídeo foi um dos que demorou, pois foi construído ao longo do primeiro mês de estágio,
e teve de ser aprovado pelo chefe de gabinete para depois poder ser publicado nas redes
sociais.
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3.2.3. Reportagens
As reportagens da Guarda TV podem ser reportagens videográficas com uma voz off que irá
complementar a reportagem, podem ser reportagens com vox pop, ou com entrevistas. Na
sua construção é necessário, então, o uso de filmagens, voz off, entrevistas, vox pop, e para
complementar o que se diz na voz off e nas filmagens são colocadas algumas legendas como
as que podemos observar na figura 20. Estas legendas são elaboradas em Adobe After Effects.

Figura 20 - Printscreen legendas nas reportagens
Fonte: Própria

Para terminar é usado um separador final com o logótipo da Guarda TV, para assim
identificar o trabalho do departamento, sendo estes separadores já criados pelo
departamento, como vemos na figura 21.

Figura 21 - Printscreen Separadores Guarda TV
Fonte: Própria

Desde o anexo VI ao anexo XI vão-se encontrar os links de cada reportagem desenvolvida
no decorrer do estágio e também a respetiva thumbnail criada para cada uma.
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A Noite Branca foi o primeiro evento que se criou uma reportagem. Ocorreu na cidade da
Guarda nos dias 13 e 14 de julho. Nesses dois dias estavam presentes em palco artistas
nacionais e regionais: dia 13 com a Banda Índice e a Dj Carolina Martinez e, no dia 14,
Expensive Soul, Mastiksoul, Prós & Contras e dois Dj’s residentes. Para tal foi proposta a
cobertura do evento tanto a nível fotográfico como a nível de vídeo. Nos dois dias foram
capturadas imagens para realização de reportagem, contando também com um pequeno vox
pop no local do evento, como podemos observar na figura 22. Também podemos observar o
uso de regras de composição, como a regra dos terços.

Figura 22 - Entrevistas Noite Branca
Fonte: Própria

Depois do evento realizado e das imagens captadas a edição da reportagem teve de ser feita
em Adobe Premiere, mas antes teve de ser escrita pela responsável pela coordenação e
locução, neste caso Susana Adaixo, que depois de escrita foi necessária a gravação de voz
off. Depois de ter a voz gravada e editada em Audacity foi só começar a montar a peça em
Adobe Premiere. Consoante com as imagens captadas e com o texto escrito pela responsável,
foi criada a peça seguindo sempre as regras de enquadramento e narrativa visual, como
podemos ver na figura 23.
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Figura 23 - Printscreen Montagem de reportagem Noite Branca
Fonte: Própria

Depois de visto pela coordenadora, foi aprovado e publicado nas redes sociais do município,
principalmente no Facebook e Website como observamos na figura 24.

Figura 24 - Reportagem Noite Branca em Facebook e Website
Fonte: Facebook e Site CMG, edição própria

Como já foi referido, também foi necessário captar algumas fotografias neste evento para
dar apoio a outro estagiário que também se encontrava no departamento, pois este estagiário
não tinha muita prática nem nenhuma experiência no ramo, e também porque foram os dois
estagiários que fizeram a cobertura de vídeo e fotografia. Para a edição de fotografia foi
usado o Adobe Photoshop e para a colocação do logotipo do município o FSResizer35. Na
figura 25 podemos observar algumas das fotografias que foram publicadas na página de
Facebook do município.

33

Figura 25 - Fotografias Noite Branca
Fonte: Própria

As reportagens na Guarda TV têm sempre a mesma estrutura, por este motivo todas as
reportagens que se criaram seguiram sempre a mesma linha. Houve para além da reportagem
na Noite Branca, também a necessidade de reportagem na inauguração do Solar dos Sabores
e da nova sede da CIMBSE, uma reportagem sobre as acessibilidades e variante da Sequeira,
outra sobre a requalificação da entrada poente da Guarda e ainda uma reportagem sobre a
apresentação da agenda do TMG. Seguindo a mesma metodologia de edição, podemos ver
na figura 26 que estas cinco reportagens seguiram a mesma linha de edição e construção.

Figura 26 - Printscreens de Reportagens em Adobe Premiere
Fonte: Própria
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Ainda houve mais uma reportagem sobre o Festival de Blues que decorreu no início de
agosto, como já se observou anteriormente na construção do spot publicitário para este
mesmo evento. A estrutura foi praticamente a mesma que as outras reportagens, reparando
só num aspeto diferente é que esta foi captada, editada e com voz off dos estagiários. Na
construção desta peça tinha de se ter bastante atenção pois a montagem teria quatro dias
diferenciados e tinham de se colocar as melhores imagens dos quatro dias.
Podemos observar na figura 27 que a edição de vídeo passa pelo mesmo processo que os
outros, tirando o aspeto que foi referido anteriormente.

Figura 27 - Printscreen Edição Reportagem Festival de Blues
Fonte: Própria

Para este evento foi também pedido o registo fotográfico. Para a captação foram usadas as
máquinas DSLR e a edição fotográfica passou pelo Adobe Photoshop e FSResizer 35. Na
figura 28 podemos ver algumas das fotografias que foram colocadas nas redes sociais do
município.
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Figura 28 - Fotografias Festival de Blues
Fonte: Própria

3.2.4. Registos Fotográficos
Os registos fotográficos elaborados no estágio foram bastantes, e para tal seria necessário
seguir a mesma metodologia que a Guarda TV. As fotografias capturadas pelo departamento
são editadas em Adobe Photoshop e depois de editadas (ajustamentos de luminosidade,
contrastes, entre outros…) passam por um programa chamado FSResizer35 para se colocar
as fotos a um tamanho indicado para internet e colocar o logótipo da Câmara no canto
inferior direito como podemos observar na figura 29.

Figura 29 - Logótipo das fotografias do Município
Fonte: Própria

36

Muitos foram os trabalhos fotográficos elaborados no estágio curricular, registos
fotográficos como, a pintura de um artista SIAC na parede do antigo Telheiro, a receção ao
embaixador de Angola, a sessão de cinema no Museu, a Campanha de Demência e
Alzheimer, a Feira de Antiguidades e Colecionismo, a Feira de Cestaria de Gonçalo, o
Espetáculo de rua “Rua Esquecida”, as Visitas Guiadas, espetáculos como Fragmentos
Sonoros, The Bad Plus e Jazzamboka, “Muito Riso Muito Siso”, os Prémios Eduardo
Lourenço, apresentação de pinturas intituladas “Um Realismo Cosmopolita”, a receção da
comunidade escolar, assinaturas de acordos, o dia Mundial do Turismo e até mesmo a Feira
Anual de São Francisco, que estão todos referidos do Anexo XII ao Anexo XXVIII,
contendo uma amostra de cada registo fotográfico.
Dos registos fotográficos destacam-se, a Feira da Transumância, a Volta a Portugal em
Bicicleta, os espetáculos na Igreja da Misericórdia intitulados como “Música na
Misericórdia”, a apresentação da Feira Farta e respetiva Feira, o Sunset 1056 e a Rota
Europeia da Peace Run 2018.
A Feira da Transumância foi uma iniciativa de uma das aldeias do Concelho, Fernão Joanes,
com o apoio do Município, a qual contou com o Presidente e respetiva comitiva, e o objetivo,
como podemos observar na figura 30, seria mostrar o máximo de pessoas possíveis, retirar
pormenores do tema do evento e captar os momentos mais importantes, tendo atenção a
expressões e reações.

Figura 30 - Fotografias da Feira da Transumância
Fonte: Própria
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A Volta a Portugal em Bicicleta é um evento nacional, bastante conhecido a nível nacional
e internacional que passou na cidade da Guarda, e claro que a Guarda TV esteve presente,
pois representa a comunicação do Município. Este evento desportivo ocorreu no Jardim José
de Lemos e deu o arranque para mais uma etapa neste mesmo evento onde os ciclistas
arrancaram da cidade da Guarda rumo à Covilhã. O objetivo seria mostrar a quem passasse
pela página de Facebook do Município que este evento desportivo esteve na cidade da
Guarda, não esquecendo de dar destaque a um atleta da Cidade, como podemos observar na
figura 31 em algumas das fotografias que foram publicadas.

Figura 31 - Fotografias da Volta a Portugal
Fonte: Própria

A iniciativa “Música na Misericórdia” contou com a presença de vários artistas, durante o
mês de agosto, a qual estava inserido no programa da Cidade Verão em Alta. Rão Kyao e
Ensemble ConcentusPerTempora foram os espetáculos que se fez registo fotográfico. Na
figura 32 podemos ver algumas imagens captadas nos dois concertos.
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Figura 32 - Fotografias de "Música na Misericórdia"
Fonte: Própria

A apresentação da Feira Farta foi ainda em agosto, pois este evento é um dos maiores eventos
de gastronomia regional na Cidade e no País. Para tal, foi apresentado no novo espaço da
CIMBSE, na Praça Velha, e contou com a presença de todos os envolvidos no evento, a
Cecília Amaro assessora do Presidente, Vítor Amaral vereador da Cultura e o Presidente da
Câmara Álvaro Amaro como podemos ver na figura 33.

Figura 33 - Fotografias Apresentação Feira Farta
Fonte: Própria
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Depois da apresentação do cartaz alusivo à Feira Farta, foi tempo de esta se realizar. Para
tal, foi necessário o registo fotográfico e videográfico do evento. Foi utilizado bastante
material pois seriam duas pessoas a fotografar e filmar. Foram usadas máquinas DSLR,
monopé e tripé, iluminador e flash e uma máquina de filmar Gimbal DJI Osmo. Na figura
34, podemos ver algumas das fotografias que foram publicadas durante os dois dias em que
decorreu o evento.

Figura 34 - Fotografias Feira Farta
Fonte: Própria

Outro grande evento que marcou o meu estágio foi o Sunset 1056, o qual ocorreu no ponto
mais alto da Cidade, na Torre de Menagem. Este evento consiste num final de uma tarde de
verão onde as pessoas convivem com música e artistas. A ideia seria captar as reações das
pessoas, felicidade e alegria pelo convívio e claro que se tinha de ver o pôr do sol. Este
evento teve registo fotográfico, como se pode ver na figura 35.
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Figura 35 - Fotografias Sunset 1056
Fonte: Própria

Por último, falemos do registo fotográfico sobre um evento que passou pela Cidade chamado
Rota Europeia da Peace Run 2018. Este evento incentiva os mais novos à prática desportiva
e à paz no Mundo, contou com a colaboração de várias escolas do Município. A rota iniciou
no Centro Escolar da Sequeira, percorrendo a Cidade inteira e terminando na Escola
Secundária Afonso de Albuquerque, como podemos observar na figura 36.

Figura 36 - Fotografias Rota Europeia da Peace Run 2018
Fonte: Própria
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3.2.5. Postais da Mais Alta
Postais da Mais Alta é uma rúbrica criada por Susana Adaixo, com o objetivo de mostrar o
quão bela é a cidade da Guarda. Para tal, é necessário fazer um registo fotográfico especial
procurando lugares na cidade onde se possam captar imagens diferentes e que captem a
atenção do espetador. Para isso o fotógrafo precisa de ter uma grande criatividade para
mostrar a beleza da Cidade como nunca ninguém a viu. Na figura 37, podemos observar
algumas dessas fotografias que foram publicadas ao longo dos três meses de estágio.

Figura 37 - Fotografias de "Postais da Mais Alta"
Fonte: Própria
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Reflexão Final
Com a possibilidade da realização de uma licenciatura após o término do CET de Repórter
de Imagem, a escolha para a Licenciatura em Comunicação Multimédia era óbvia. Poder
fazer uma licenciatura na cidade natal, sem ser necessário mudar de cidade, foi o maior
aspeto a ter em consideração. Nos três anos de Licenciatura foi adquirida uma grande
variedade de conhecimentos, tanto na parte mais teórica como na parte mais técnica do curso,
sendo estes conhecimentos fulcrais para a realização do estágio curricular.
Para terminar esta etapa é necessária a realização de um estágio curricular, sendo ele um dos
primeiros contactos com o mundo do trabalho, onde são aplicados os conhecimentos que
obtivemos na licenciatura e onde podemos aprofundar e adquirir novas aptidões com o
contacto direto com pessoas que trabalham na área.
Na escolha do local para realização de estágio, claro que a localização era um dos fatores em
consideração, pois a cidade de residência é a Guarda, o conhecimento pelo trabalho feito
pela instituição também era algo muito cativante, o que fez com que a escolha fosse
rapidamente feita.
O estágio decorreu na Guarda TV, pertencente ao Departamento de Comunicação do
Município da Guarda, tendo a duração de três meses com início a 09 de junho de 2018 e com
término a 4 de outubro deste mesmo ano. Na instituição fui coordenado e supervisionado
pela coordenadora de comunicação do Município Susana Adaixo e por um dos colaboradores
da Guarda TV, Pedro Baía.
O conhecimento, profissionalização e disponibilidade para ajudar e ensinar da equipa de
trabalho da Guarda TV, foi uma mais valia na realização do estágio curricular na Guarda
TV, pois enriqueceu não só a nível pessoal como profissional e técnico, não esquecendo o
espírito de entreajuda e de trabalho em equipa.
Com o término do estágio curricular, dá-se por concluída mais uma grande etapa, a
licenciatura, que com os conhecimentos adquiridos e o espírito vivido durante o estágio,
serão bastante úteis e aplicados num futuro profissional.
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