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Resumo 

 

Este relatório descreve as atividades que realizei ao longo das 750 horas de 

estágio, no qual apliquei os conhecimentos adquiridos ao longo deste dois anos de curso.  

Realizei o meu estágio profissional na Guarda Unida Desportiva, situado na 

cidade da Guarda, um clube dirigido ao desporto, em especial ao futebol, andebol e aos 

desportos motorizados. Nele foi-me permitido realizar reportagens de todos os eventos 

por ele dinamizados e divulgá-las nas respetivas redes sociais do clube, depois de ter 

alguns conhecimentos sobre as suas várias plataformas digitais: página de Facebook,  

Wordpress, Youtube e Mycujoo. 

Ao longo destes cinco meses de estágio,  pude aprofundar os meus conhecimentos 

a nível de imagem, vídeo e edição, com realização de cartazes para os jogos de fim de 

semana, transmissão de jogos em direto no site Mycujoo, captação de alguns lances de 

pormenores dos vários jogos transmitidos, comunicados de imprensa, tendo com isso 

feito a sua edição para ser publicado no site do clube e a manutenção da página nas redes 

sociais. 

Ao longo deste estágio, pude aprender de forma autónoma e por iniciativa própria, 

pois sempre me senti à vontade para tirar fotos aos vários locais propostos, desde o 

pavilhão São Miguel, estádio Municipal da Guarda, provas de automóveis. Elaborei ainda  

vídeos com entrevistas, quer de motivação para incentivar jovens aos diferentes escalões 

de futebol, quer de produção de provas de automóvel.  

 

 

Palavras-chave: Vídeo, Imagem, Fotografia, Edição e Entrevista. 
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Introdução 

 

No âmbito do Curso de Repórter de Som e Imagem do Instituto Politécnico da 

Guarda, foi-me proposto concluir o curso através de um estágio curricular, pelo que optei 

pelo Clube Guarda Unida Desportiva. 

O estágio decorreu entre 6 de março de 2019 e 19 de julho de 2019, num total de 

750 horas. Nesse período, tomei conhecimento das atividades realizadas por esta 

associação e colaborei em diversas tarefas, utilizando os conhecimentos adquiridos ao 

longo dos semestres de Repórter de Som e Imagem. 

O meu relatório encontra-se estruturado em dois capítulos sendo que no primeiro 

capítulo faço uma pequena descrição da instituição, local de estágio, identidade visual, 

comunicação interna e externa do Clube e análise SWOT. 

No segundo capítulo abordo as atividades realizadas neste estágio descrevendo as 

que achei mais relevantes acabando assim o meu relatório com a reflexão final. 

Antes de ter começado a estagiar tive de preencher o meu plano de estágio, 

delimitei o plano de trabalho que tinha para este estágio e que apresento no anexo I, no 

final do relatório. 

Optei por estagiar neste Clube, pois percebi que era uma instituição diferente de 

outras, como lojas de fotografia ou afins. Neste caso, teria oportunidade de variar tarefas, 

desde o contacto direto com atividades desportivas e com um público diverso, passando 

pelo tratamento, edição e comunicação de imagem e som. 

Por outro lado , além de aplicar conhecimentos adquiridos ao longo dos dois anos 

de curso, iria adquirir outros, sendo ainda uma nova experiência a nível profissional, 

incluindo o contacto com o mundo de trabalho 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
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Neste capítulo vou apresentar o Clube Guarda Unida Desportiva em que estagiei e 

que é designado por GUD, onde se dispõe as atividades que este clube dá à população da 

Guarda, a sua localização e instalações atualmente, estrutura organizacional, a 

comunicação feita pelo Clube e por fim uma análise aos pontos fortes, fracos, 

oportunidades e ameaças(SWOT).  

 

1. Guarda Unida Desportiva 

A “Guarda Unida Desportiva” é um clube desportivo, com sede na cidade da 

Guarda, que foi criado pelo atual presidente do clube, professor António Pereira Andrade 

Pissarra, a cinco de maio de 2008. O seu principal objetivo é fornecer à população da 

Guarda uma maior variedade de desportos.  

Este Clube conta com um o historial de quatro taças do Campeonato Feminino de 

Futsal, uma Taça da 2ª Divisão de Séniores, uma Taça de Campeão Distrital de Infantis, 

uma Taça do Torneio Complementar de Infantis e uma Taça de Campeonato Distrital de 

Iniciados, conquistada no presente ano.  

Ainda com pouco tempo de existência, o clube tem vindo a desenvolver um número 

significativo de diversas atividades, como Ténis, Futebol, Futsal, Desportos Motorizados, 

Airsoft, Ciclismo e Voleibol sendo que algumas destas modalidades já não se praticam. 

Atualmente, o clube mantem o Futebol nos escalões de escolinhas (Benjamins, Petizes e 

Traquinas), iniciados, infantis, andebol (escalão de infantis) e os Desportos motorizados.    

Para além de provas desportivas, o clube participa também na organização de 

caminhadas e outros eventos sociais. 

Este clube desportivo não tem fins lucrativos. Começou por se chamar “Guarda 

Unida Sport Clube” e depois passou a “Guarda Unida Desportiva”. Isto resultou da união/ 

fusão do “Guarda Unida Sport Clube” e “Guarda Desportiva Futebol Clube” depois de 

demonstrada a vontade dos respetivos responsáveis, no concelho da Guarda. Este processo 

trouxe mais atletas, mais sócios e mais voluntários para o clube, sendo assim um forte sinal 

de que é possível dar à região da Guarda um clube com grandes dimensões que aposta forte 

no desporto e que promove a região do interior.  

O grande lema deste clube é fazer “Tudo pela Guarda” o que tem vindo a provar 

ao longo dos anos da sua existência que já é, por si, uma referência no distrito da Guarda.  
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Isso está patente na organização de torneios de futebol, de campeonatos de iniciados 

e infantis, de eventos sociais (caminhada ao Jarmelo, já na oitava edição), de provas de 

automóveis, como perícias e regularidades sport, entre muitos outros eventos que o clube 

tem vindo a promover. 

Completei toda esta informação de acordo com consultas aos documentos internos, 

livros de atas da assembleia geral e da direção do Clube.  

 

1.1 Localização e Instalações 

A “Guarda Unida Desportiva” localiza-se na cidade da Guarda, mais propriamente, 

na Sala de Troféus, debaixo do Estádio Municipal da Guarda. Este espaço foi oferecido 

pela Câmara Municipal da Guarda ao qual não tem de pagar nada. 

Por ser um clube sem qualquer lucro, não tem o seu próprio estádio, aproveitando 

assim os espaços da autarquia (Estádio Municipal da Guarda, Pavilhão São Miguel) e do 

Instituto Politécnico da Guarda (Campo do Zambito), os qual servem, por vezes, para a 

realização de torneios, treinos e muitas das vezes para a realização de jogos para os 

campeonatos distritais (infantis e iniciados - Campo do Zambito). 

 
Figura 1- Interior do local de estágio 

Fonte: Própria 

O clube dispõe de duas secretárias, armários para arrumar as camisolas do clube e 

um computador fixo como se pode ver na Figura 1 e 2 que, por vezes, é utilizado para 
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procurar acontecimentos realizados anteriormente, emitir certidões e fazer inscrições de 

atletas.  

Este espaço, muitas vezes, acaba por servir como ponto de encontro para a 

realização de reuniões, quer antes da realização de perícias ou regularidades, como quando 

se tem de preparar o dia da provas e também para o rescaldo das receitas e prejuízos das 

provas de automóveis.  

Acaba por ser um espaço agradável e apelativo, que está sempre aberto ao público, 

para esclarecer qualquer dúvida, receber pessoas que se queiram inscrever no futebol para 

a nova época, e muitas vezes para os pilotos que se querem inscrever para as provas de 

automóveis.  

 
Figura 2- Exterior da Sala dos Clubes 

Fonte: Própria 

Há, para tal, um horário afixado nesse local: de manhã, das 10h às 13h e da parte 

da tarde, das 14h às 18h. 
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1.2 Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional do Guarda Unida Desportiva inclui a Direção (Tabela 

1), o Conselho Fiscal (Tabela 2), a Assembleia Geral (Tabela 3) e os Departamentos e 

Responsáveis do GUD (Tabela 4).  

A direção é composta por nove associados, constituída pelo presidente, quatro vice-

presidentes, um secretário, um tesoureiro e dois vogais, como se pode ver na Tabela 1,  

sendo que a direção é eleita em Assembleia Geral. 

 

Tabela 1 - Direção Guarda Unida Desportiva 
Fonte: Documentos GUD 

Direção 

Presidente António Pereira de Andrade Pissarra 

Vice-presidente Hugo Miguel Figueiredo das Neves 

Vice-presidente João Paulo Monteiro Antunes 

Vice-presidente José Alberto Antunes 

Vice-presidente Nuno Fernando Ferreira de Oliveira 

Secretário Luís Miguel Gil Cabral 

Tesoureiro Marco Paulo Gomes Gaspar Ferreiro 

Vogal  Paulo Jorge da Costa Teixeira 

Vogal António Ricardo Peres dos Santos Guerra 

 

Tabela 2 - Conselho Fiscal GUD 
Fonte: Documentos do GUD 

Conselho Fiscal 

Presidente Nuno Miguel Santarém Baptista 

Vogal João Henrique Ribeiro 

Vogal José Manuel dos Santos Gonçalves 

 

O conselho Fiscal é constituído por três associados, sendo composto por um 

presidente e dois vogais, como se pode ver na Tabela 2, e uma Assembleia Geral 

constituída por três associados, um presidente, 1º. Secretário e 2º. Secretário como se pode 

ver na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Assembleia Geral GUD 
Fonte: Documentos do GUD 

Assembleia Geral 

Presidente José Martins Igreja 

1º. Secretário  Emílio Augusto Bárbora Barroso 

2º. Secretário Amílcar José da Costa Abrantes 

 

O GUD (Guarda Unida Desportiva) é dividido em quatro departamentos, com os 

respetivos responsáveis que têm a função de os gerir ou coordenar, sendo assim dividido 

em Modalidades, Desportos e Aventura, Futebol e Desportos Motorizados, como se pode 

ver na Tabela 4. 

Tabela 4 - Departamento e responsáveis GUD 
Fonte: Documentos do GUD 

Departamentos e Responsáveis 

Departamento de Desportos 

Motorizados 

Luís Cabral 

Departamento de Futebol Marco Ferreiro 

Departamento de Desportos e Aventura José Alberto Antunes 

Departamento de Modalidades Joaquim Mateus 

 

Toda esta estrutura organizacional completei-a através da última ata elaborada pelo 

Clube (12/12/2016) que marcou a tomada de posse dos órgãos sociais para o próximo 

triénio. 

 

 

1.3 Identidade Visual 

1.3.1 Nome 

Este clube inicialmente ao ser fundado começou por se chamar Guarda Unida Sport 

Clube. Mais tarde com a união entre a Guarda Unida Sport Clube e a Guarda Desportiva 

Futebol Clube passou a chamar-se Guarda Unida Desportiva, esquecendo assim as suas 

diferenças, em torno do objetivo de fazer tudo pela Guarda.  
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Esta união fez com que trouxesse mais jogadores, sócios e voluntários para o 

concelho da Guarda visto que é um clube que aposta forte no desporto dando assim um 

forte sinal que é possível dar à cidade da Guarda um clube com grande dimensões. 

 

1.3.2 Logótipo 

A identidade visual do GUD foi elaborada por uma empresa gráfica “Puro Design”, 

que, segundo o manual de normas gráficas, foi feita com base em três conceitos: 

• Historicidade (relação com a cidade da Guarda); 

• Dinâmica (tendo em conta que é uma instituição inserida no ramo desportivo); 

• Sobriedade. 

Foram sugeridas três propostas de logótipo para o Clube, tendo sido selecionada a 

que a seguir descrevo. 

Para a sua base, foi utilizado um elemento gráfico que que nos remete para a forma 

do brasão da cidade da Guarda, como podemos ver na Figura 3. 

 

Figura 3- Manual de Normas Gráficas GUD 
Fonte: Documentos fornecidos pelo Clube 

 

Para completar o grafismo, seguindo o conceito de historicidade, foi criada uma 

forma que nos remete para D. Sancho I, rei que concedeu o foral à cidade da Guarda em 

1199 e por ser um ponto marcante na história. Por isso foi elaborada como apresento na 

Figura 4. 
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Figura 4- Imagem criada relativa ao D. Sancho I 
Fonte: Documentos fornecidos pelo Clube 

 

Para conclusão deste projeto e para se determinar as cores a serem utilizadas, a Puro 

Design elaborou um estudo para associação dos conceitos definidos e as cores que mais se 

enquadravam foram o vermelho e o dourado, representadas na Figura 5.   

 

 

 

 

 

O resultado final de todo este processo gráfico, é que ao juntarmos mais este 

elemento à tipografia, como se pode ver na Figura 6, apresenta uma marca forte e que causa 

grande impacto no público-alvo, visto que esta marca se enquadra no mundo do futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Cores gráficas do GUD 
Fonte: Documentos fornecidos pelo clube 

Figura 6- Emblema da Guarda Unida Desportiva 
Fonte: Documentos fornecidos pelo clube 
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1.3.3 Slogan 

O Slogan deste clube é “Tudo pela Guarda” como se tem vindo a provar ao longo 

da sua existência e por isso já é uma referência no distrito da Guarda.  

Este Clube organiza torneios de futebol, campeonatos, perícias e regularidades e 

caminhadas que são eventos que o Clube promove para mostrar o que de bom se faz pela 

cidade da Guarda. 

 

 

1.4 Comunicação Interna 

A comunicação é um dos pontos importantes nos dias de hoje, visto que hoje em 

dia as pessoas precisam e vivem muito da informação. Por isso, toda essa comunicação 

com o público tem um grande poder no desenvolvimento de uma instituição, e na 

divulgação de eventos, cartazes. 

 

Figura 7- Grupo WhatsApp 
Fonte: Printscreen do telemóvel 
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No Clube a principal comunicação era feita pelos responsáveis do clube, através de 

chamadas de telemóvel, de forma a reunir, fosse para a elaboração de qualquer cartaz, ou 

para tarefas que visassem o futebol.  

Relativamente aos desportos motorizados, toda a comunicação que era feita entre 

os vários colaboradores era através de um grupo de WhatsApp (Figura 7) que servia para 

marcar reuniões, onde se distribuía tarefas entre os elementos, como: saber quando se devia 

carregar a carrinha; elaboração dos números para os carros; horas de saída para as provas; 

preparação de troféus e dos croquis das provas; rescaldo de algumas provas realizadas e 

planificação de elementos previstos para a prova seguinte.  

Tudo isto é fundamental na comunicação, especificamente num clube que inclui  

futebol e elabora provas de automóvel. É sempre algo de grande responsabilidade, visto 

que envolve uma grande logística. 

 

 

 

1.5 Comunicação Externa 

O Clube Guarda Unida Desportiva tem uma grande variedade de divulgação de 

informação, desde vídeos, fotografias e cartazes de eventos organizados pelo Clube.  

Para isso, a instituição disponibiliza várias plataformas digitais, como o Facebook, 

Youtube e WordPress. 

 

Figura 8- Página Administrativa do GUD no Facebook 
Fonte: Própria 

 

A página de Facebook oficial do clube é gerida por um perfil como se pode ver na 

Figura 8.  
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É também uma forma de o Clube poder divulgar, por duas vias, informação relativa 

ao clube e esclarecer certas duvidas às pessoas, sobre eventos de carros e inscrições para a 

nova época. 

 

Figura 9- Página Oficial do Guarda Unida Desportiva no Facebook 
Fonte: Própria 

 

Como se pode ver na Figura 9, esta é a página do Clube na qual é divulgada muita 

informação acerca do futebol, andebol e desportos motorizados, como vídeos realizados de 

motivação e de comunicação de acontecimentos importantes, reportagens de cada prova de 

automóvel e outras informações relevantes. Todos esses vídeos são também partilhados na 

conta do Youtube do Clube.  

A página de Facebook serve para divulgar provas de automóveis visto que estes  

eventos eram criados no Facebook , interagindo com as pessoas, convidando-as a participar 

nos acontecimentos, a cada dia que passa.  

O cartaz é também um dos meios fundamentais de comunicação, sendo integrado e 

também  muito divulgado nas redes sociais. Estes meios  facilitam a introdução e 

divulgação de fotos realizadas nos dias das provas de automóveis bem como as respetivas 

classificações. 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio – Guarda Unida Desportiva 

 

  13 

O Youtube é uma grande aposta do clube visto que desde o Andebol e Futebol, nos 

vários escalões, aos Desportos Motorizados, o Clube tem vindo a apostar muito na 

realização de pequenos vídeos dos vários jogos, para poder promover a instituição e dar a 

conhecer o clube.  

 

 

Figura 10- Canal do GUD no Youtube 
Fonte: Própria 

 

Este canal como se pode ver na Figura 10, serve também para registar momentos 

que mais tarde podem vir a ser recordados.   

O Clube tem vindo cada vez mais a apostar em vídeos de motivação com o intuito 

de trazer novos jogadores a jogar no clube.  

Ultimamente tem realizado reportagens das várias provas de automóvel o que acaba 

por dar informações sobre esse tipo de provas.  

Em termos de visualizações, o público adere muito a este tipo de informação.  

É sempre algo que qualquer pessoa gosta de ver, levando a que depois partilhe. 
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O Clube utiliza também a plataforma Wordpress, tanto para o futebol como para os 

Desportos Motorizados. Como se pode ver na Figura 11, na página destinada ao futebol, o 

site é atualizado a cada jogo que passa.  

A vantagem é manter as pessoas que estão ligadas ao clube informadas e também 

para dar um aspeto mais inovador do Clube, visto que as fotos que são anexadas às notícias 

mantem-se ativas e disponíveis através dos motores de pesquisa, podendo-se procurar por 

meses e anos.  

 

 

 

 

O site de desportos Motorizados é um dos mais ativos e com mais variedade de 

informação para os apaixonados por carros. 

Para além do futebol, este Clube decidiu optar por se dedicar a fazer provas de 

carros por paixão à modalidade, e por isso a página acaba por ser informativa juntamente 

com a página do Facebook onde se tem uma noção das provas que faltam realizar. O cartaz 

é sempre divulgado, seja no site, seja nas redes sociais para que se chegue o máximo às 

pessoas. 

 

 

 

Figura 11- Site de WordPress do Futebol GUD 
Fonte: Própria 
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Sempre que se realiza qualquer prova de automóvel o Clube produz uma pequena 

noticia e adiciona fotos do dia da prova como se pode ver na Figura 12.  

Automaticamente, a noticia ao ser publicada, como já está associada à página de 

Facebook acaba por cair automaticamente na página do Clube. 

Estas noticias são importantes para quem não conhece as provas de automóveis e 

as pessoas gostam sempre de acompanhar, no dia seguinte, a noticia da prova que 

assistiram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análise SWOT 

SWOT é uma sigla que contém as inicias, em inglês, dos termos: pontes fortes 

(Strengths), pontos fracos (Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças 

(Threats). 

<<Reflete uma prespectiva global da situação em que se encontra determinada 

organização, permitindo a identificação de estratégias e ações de melhoria, 

auxiliando assim à definição da estratégia da mesma>> (Comissão Setorial para a 

Educação e Formação, 2014) 

Depois de vários meses de estágio, neste Clube, pude concluir que hoje em dia, os 

Clubes tentam cativar jogadores para praticar desporto. 

Este Clube, desde a sua existência, tem vindo a chamar cada vez mais jogadores a 

praticar desporto. Posso concluir como pontos fortes, a apresentação de uma grande 

Figura 12 - Site dos Desportos Motorizados GUD 
Fonte: Própria 
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variedade de escalões de futebol e andebol, de campeonatos e de torneios que têm tido uma 

grande adesão do público como se pode ver na Tabela 4.  

A inclusão de desportos motorizados é também um ponto forte sendo uma 

modalidade que hoje em dia tem cada vez mais apaixonados o que acaba por ser uma 

grande aposta deste clube.  

Como pontos fracos, sendo um clube sem fins lucrativos, é possível ver que existe 

um fraco apoio monetário, havendo também uma variedade de clubes distribuídos pelo 

distrito da Guarda e com o investimento apenas de um Estádio Municipal  na Guarda e de 

um campo Zambito junto ao Instituto Politécnico da Guarda.  

Neste caso, cada clube da cidade não tem o seu próprio estádio.  

Tabela 4 - Análise SWOT  
Fonte: própria 

Pontos fortes: Pontos fracos: 

Variedade de escalões de futebol e 

andebol 

Fraco apoio monetário 

Campeonatos, Torneios e grande 

adesão do público 

Poucos colaboradores na sede do 

clube 

Desportos Motorizados Não tem instalações próprias 

Motivação  

Prestígio na região  

Oportunidades: Ameaças: 

Torneios Concorrência de outras equipas 

desportivas 

Caminhadas e Provas de 

automóveis 

 

Facilitação de informação online  

 

Cada vez mais, o Guarda Unida Desportiva tem vindo a apostar em caminhadas 

todos os anos, provas de carros que é o seu Ex líbris para além do futebol acaba por realizar 

torneios nos escalões de benjamins, petizes e traquinas acabam por ser as oportunidades 

oferecidas por este clube, visto que é um clube que tem uma facilidade de informação 

devido às varias plataformas usadas. 

Nos dias de hoje é a principal ameaça como concorrência que existe com outras 

equipas desportivas no distrito da Guarda.  



 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

O ESTÁGIO 
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Neste capítulo apresento as atividades realizadas no estágio, bem como o seu 

enquadramento em termos técnicos e jornalísticos.  

Acaba por ser um capítulo que representa, não só todo o trabalho realizado no estágio 

curricular, mas também os conhecimentos que adquiri no curso de Repórter de Som e Imagem, 

expondo assim os conhecimentos adquiridos. 

 

1. Plano de Estágio 

1.1 Objetivos  

Optei por estagiar neste Clube por ser uma clube que tem como grande objetivo 

dinamizar a cidade da Guarda, como também ser um Clube que tem uma forte ligação às novas 

tecnologias. 

Todos os trabalhos realizados no clube foram desenvolvidos através de uma 

metodologia de projeto adequado às necessidades de cada projeto.  

Para isso os meus objetivos neste estágio foram os seguintes:  

• Aplicar conhecimentos adquiridos ao longos dos dois anos do curso; 

• Interagir com o mercado de trabalho; 

• Saber trabalhar em equipa e lidar com os vários membros que fazem parte do 

Clube; 

• Aprofundar conhecimentos quer de vídeo, fotografia, edição e produção de 

cartazes; 

• Cumprir horários; 

•  Conhecer a logística que envolve uma organização de provas de automóveis. 

 

1.2 Estratégias 

As principais estratégias neste estágio foi que antes de começar cada trabalho é sempre 

necessário que se criar uma metodologia de trabalho até depois se obter o resultado final, a isso 

se chama planeamento de tarefas. 

Passo a descrever algumas estratégias deste estágio: 

• Adotar uma postura profissional sempre que estava em atividade de recolha de 

imagem, vídeo e entrevistas; 



Relatório de Estágio – Guarda Unida Desportiva 

 

 20 

• Cumprir todas as tarefas que me eram propostas, melhorando sempre,  evento 

após evento. Muitas vezes acabei por melhorar a minha maneira de fazer as 

coisas e sempre que foi preciso recorria a colaboradores ou até mesmo ao 

presidente do clube para me orientar nas tarefas a realizar. 

 

 

2. Cronogramas  

O meu estágio envolveu atividades ao longo de cinco meses, durante os quais pude 

realizar diferentes tarefas, as quais apresento de forma sistemática nas tabelas abaixo. 

Apresento na Tabela 5 as atividades realizadas no mês de março.  

Tabela 5- Cronograma do mês de março 
Fonte: própria 

Dia Atividade 

6 • Apresentação do Estágio e estabelecimento dos objetivos a atingir. 

7 
• Conhecimentos das Prescrições Gerais e do regulamento relativo a duas provas de perícias ao qual 

uma vai ser organizada pelo clube Guarda Unida e a outra pelo Campeonato Portugal (FPAK). 

8 • Elaboração do cartaz de perícias 2º Troféu Raiano. 

11 • Elaboração dois cartazes para os jogos de iniciados e infantis realizados aos dias 16 e 17 de março. 

12 
• Conhecimento das plataformas do clube tais como, Mycujoo, página de Wordpress e a página da 

Guarda Unida Desportiva nas redes sociais. 

13 • Elaboração de tabelas relativas a transferências e cheques passado pelo clube Guarda Unida. 

14 • Consulta de informação relativa à entidade.  

15 • Consulta de informação relativa à entidade.   

 16 
• Cobertura do evento desportivo do Clube contra Casal de Cinza. 

• Transmissão do jogo em direto através da aplicação Mycujoo. 

19 
• Escolha e edição de imagem do evento realizado dia 16. 

• Edição e montagem do vídeo captado. 

20 

• Elaboração dos próximos jogos a realizar.  

• Captação dos vários espaços desportivos na cidade (Pavilhão São Miguel e Estádio Municipal da 

Guarda). 

• Publicação do vídeo, cartaz e imagens  

21 

• Elaboração do plano de evacuação dos vários espaços desportivos. 

• Elaboração de um organigrama referente ao clube. 

• Captação de alguns momentos num jogo de treino dos iniciados. 

22 
• Continuação da elaboração dos planos de evacuação no Adobe Ilustrator. 

• Elaboração de um processo de certificação da escola do futebol do clube. 

23 

• Cobertura fotográfica do evento desportivo Guarda Unida Desportiva vs Grupo Desportivo 

Trancoso. 

• Transmissão em direto do jogo na aplicação Mycujoo. 

26 

• Edição dos vídeos captados durante o treino do clube de iniciados decorridos dia 21/03. 

• Escolha e edição das fotografias captadas no jogo de iniciados contra a equipa de Trancoso realizado 

dia 23/03.  

• Elaboração do cartaz referente aos próximos jogos a realizar . 

• Publicação dos resultados e imagens na internet.  
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27 
• Edição de vídeo referente à cobertura de treino de iniciados com nome de “Caminho até à vitória” 

com intuito de a equipa A de Iniciados vencer ao terceiro lugar que estava a 5 pontos.  

28 • Edição de vídeo para a sessão de motivação do Clube para o jogo com o Ginásio de Figueira. 

29 

• Conclusão da edição do vídeo motivacional do treino de iniciados. 

• Cobertura do evento, apresentação do calendário de provas tanto em registo fotográfico como em 

vídeo. 

• Conhecimento das tarefas no pavilhão São Miguel a realizar para o torneio de Petizes. 

30 

• Colaboração num torneio de Petizes realizado pela Associação de Futebol da Guarda no pavilhão 

São Miguel, ao qual me foi proposto contabilizar os jogos, captação dos sucessivos jogos do clube 

assim como de umas pequenas entrevistas. 

• Assistência a um pequena palestra de motivação dos jogadores de iniciados antes de um jogo 

importante para o campeonato. 

• Cobertura fotográfica do evento desportivo entre Guarda Unida Desportiva e Aguiar da Beira. 

• Transmissão em direto do jogo na aplicação Mycujoo. 

 

Na Tabela 6 apresento as atividades realizadas no mês de abril como se pode ver: criação 

de eventos no Facebook, planificação de atividades, edição de vídeos e escolhas de fotografias. 

Tabela 6- Cronograma do mês de abril 
Fonte: própria 

Dia Atividade 

1 

• Elaboração do cartaz referente ao jogo de iniciados realizado dia 30. 

• Escolha de fotografias relativas ao jogo decorrido no passado dia 30 entre Guarda Unida Desportiva 

e Aguiar da Beira. 

2 • Elaboração de um vídeo promocional para a perícia do Sabugal. 

3 

• Edição dos vídeos captados no torneio de petizes. 

• Criar o evento do jogo entre Guarda Unida vs Casal de Cinza a realizar no dia 5/04, através da 

plataforma Mycujoo. 

4 • Planificação das atividades a realizar dia 6, jogo entre Guarda Unida A vs Figueirense. 

5 
• Cobertura em vídeo dos treinos desportivos de benjamins no pavilhão São Miguel. 

• Entrevistas aos petizes e traquinas do clube. 

6 • Cobertura do jogo contra o Figueira no Campo Zambito. 

9 
• Realização dos cartazes referentes aos próximos jogos de infantis e iniciados a realizar.   

• Cobertura em vídeo do evento de esclarecimento promovido pela FPAK no TMG. 

10 

• Elaboração de cartaz para divulgação do evento de perícia Racing Trophy das Beiras. 

• Edição do vídeo realizado no TMG relativo ao evento de apresentação de provas promovido pela 

FPAK.   

• Escolha das fotografia captadas no evento.  

11 

• Edição dos vídeos e imagens captados durante o evento promovido pela FPAK no passado dia 9 no 

café concerto no Teatro Municipal da Guarda 

• Publicação de conteúdos na página do Facebook. 

12 
• Edição dos conteúdos captados referentes à cobertura de treinos no dia 5 no pavilhão São Miguel 

para elaboração de vídeo promocional com nome de “Vem jogar na Guarda Unida - Benjamins”. 

16 • Conclusão da edição do vídeo e publicação do mesmo nas redes sociais. 

17 • Cobertura em vídeo dos treinos desportivos de traquinas no Pavilhão São Miguel. 

18 • Edição do vídeo de Traquinas para promover novos jogadores para a nova época desportiva. 

22 
• Conclusão do vídeo promocional do escalão Traquinas com nome de “Vem jogar para a Guarda 

Unida – Traquinas” e publicação do mesmo nas redes sociais. 

23 • Elaboração dos cartazes Racing Trophy das Beiras e Troféu Raiano. 

24 • Realização do cartaz referente à VIII caminhada à feira do Jarmelo.  

26 • Continuação da realização do cartaz do Jarmelo. 

28 • Cobertura fotográfica e em vídeo do evento de regularidade sport do Paul(Covilhã). 



Relatório de Estágio – Guarda Unida Desportiva 

 

 22 

30 
• Edição de um pequeno vídeo do rali do Paul, mostrando algumas habilidades dos carros assim como 

a entrega dos prémios para depois ser publicado no canal do clube e na página do Facebook. 

 

 

Na Tabela 7 apresento as atividades realizadas no mês de maio. 

Tabela 7- Cronograma do mês de maio 
Fonte: própria 

Dia Atividade 

1 • Cobertura em vídeo do jogo de Andebol entre Guarda Unida Desportiva vs São Pedro do Sul a contar 

para o campeonato Nacional 2ª Divisão. 

2 • Elaboração do cartaz dos jogos a realizar pela equipa de iniciados da Guarda Unida Desportiva. 

3 • Conclusão e publicação dos cartazes realizados na página do clube. 

4 • Realização de fotografias e transmissão em direto na aplicação Mycujoo do jogo de iniciados entre 

Guarda Unida “A” vs Gcr Casal de Cinza no Zambito. 

6 • Pesquisa de informação relativa à feira do Jarmelo. 

• Criar o evento relativo à caminha ao Jarmelo e a sua divulgação nas redes sociais. 

7 • Elaboração do calendário dos jogos de iniciados a realizar no dia 11/05 e a sua publicação na página 

do clube nas redes sociais.  

8 • Divulgação dos jogos a realizar no dia 11/05 nas redes sociais. 

9 • Digitalização de um protocolo de colaboração. 

 

10 
• Publicação de um vídeo antes feito que serviu de incentivo aos jogadores na altura para ganharem ao 

terceiro classificado e foi publicado mais tarde apesar de ser o ultimo jogo da liga ao qual oficialmente 

se tinham tornado campeões.  

 

 

11 

• Cobertura em vídeo de alguns takes do jogo entre Guarda Unida Desportiva “B” vs São Romão. 

• Realização de fotografias individuais e em equipa, da equipa ”A” e “B” da Guarda Unida. 

• Realização de uma reportagem sobre os campeões distritais da A.F.Guarda captando em vídeo alguns 

planos do último jogo do campeonato já sem grande efeito para a decisão do titulo a realizar com o 

NDS, entrevistando assim alguns jogadores da Guarda Unida Desportiva “A” entre presidente, 

treinadores e um dirigente. 

13 • Edição das entrevistas e de alguns planos relativos às celebrações dos campeões distritais de iniciados. 

14 • Continuação da edição da reportagem dos campeões distritais de iniciados da equipa A da Guarda 

Unida. 

• Edição de um pequeno vídeo que visa resumir o jogo realizado entre Guarda Unida “B” vs São 

Romão. 

15 • Conclusão do resumo do jogo entre Guarda Unida “B” vs São Romão. 

 

 

16 

• Elaboração de um cartaz com intuito de mostrar ás pessoas que já estão abertas as inscrições para 

quem quer vir jogar futebol na próxima pode agarrar com bons olhos esta oportunidade. 

• Elaboração de um pequeno vídeo que mostra a evolução dos jogadores campeões este ano (iniciados) 

desde a sua formação em traquinas, petizes, benjamins, infantis até agora iniciados. 

 

 

17 

• Publicação da reportagem realizada que visa mostrar os festejos do titulo e as emoções sentidas, no 

canal do clube no Youtube e na página do Facebook. 

• Publicação do resumo do jogo Guarda Unida “B” vs São Romão no canal do Youtube e na página de 

Facebook do clube. 

• Planeamento das entrevistas a realizar para o 1º encontro de juvenis/juniores das épocas de 

1971/1972/1973 realizado pelo núcleo das velhas Guardas com fim de fazer uma pequena 

reportagem de reencontrar amigos passados tantos anos. 

 

 

18 

• Cobertura do jogo de andebol a contar para o campeonato regional de infantis entre Guarda Unida 

Desportiva e Núcleo de Andebol do Concelho de Penedono que decorreu no pavilhão São Miguel. 

• Cobertura em vídeo do reencontro de antigos colegas de equipa passados 40 anos. 

• Realização de entrevistas recordando os velhos tempos, e tudo o que trouxe de bom o futebol na vida 

destas pessoas. 

20 • Seleção das fotografias captadas no evento do dia 18/05. 
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• Elaboração de um vídeo que visa retratar como foi passado o 1º encontro de juvenis/juniores para 

mais tarde ser recordados pelos agora veteranos. 

21 • Depois da equipa A de Iniciados ter sido campeã, publicamos fotos de toda a equipa A e B de Iniciados 

na página do clube. 

• Escolha e edição das fotografias da equipa de iniciados de andebol.  

22 • Edição do vídeo do 1º encontro de juvenis/juniores. 

• Escolha e edição das fotografias tiradas no evento do dia 18/05. 

23 • Edição e publicação do jogo de andebol realizado no dia 18/05 no canal do clube e publicação nas 

redes sociais. 

24 • Divulgação da final do Torneio Complementar de infantis nas redes sociais. 

 

 

26 

• Cobertura da final do Torneio Complementar de Infantis entre Guarda Unida Desportiva e Fornos de 

Algodres que decorreu em Vila franca das Naves.  

• Captação de alguns planos de aquecimentos, durante o jogo e algumas entrevistas à equipa vencedora 

neste caso foi Guarda Unida para depois se fazer uma pequena reportagem de como foi o ambiente 

de festa da equipa reportada nas redes sociais e no seu canal. 

• Captação de alguns planos no torneio de benjamins que decorreu na Guarda, no campo do Zambito 

durante a tarde. 

• No final do dia, captação em vídeo da entrega das faixas de campeões aos iniciados da Guarda Unida, 

ao qual se realizou um jogo amigável contra a seleção sub-14 da Guarda. 

27 • Seleção das fotografias da final do Torneio Complementar de Infantis e da entrega de faixas aos 

campeões distritais de iniciados e a sua publicação na página do clube. 

28 • Publicação das fotografias tiradas no Torneio de Benjamins realizado na tarde de dia 26/05. 

• Edição do vídeo da final do Torneio Complementar de Infantis entre Guarda Unida vs A. D. Fornos 

de Algodres. 

29 • Conclusão da edição do vídeo da final do Torneio Complementar de Infantis. 

• Edição do vídeo referente à entrega das faixas aos campeões distritais de iniciados. 

30 • Publicação do vídeo da Final do Torneio Complementar de Infantis e da entrega de faixas aos 

campeões distritais no canal do Youtube e nas redes sociais. 

 

 

31 

• Elaboração de um PowerPoint que retrata o balanço final da época 2018/2019 dos atletas iniciados 

do Guarda Unida Desportiva. 

• Organização de todo o material preciso para a perícia que se realizou no dia 2 de junho no Sabugal. 

 

Na Tabela 8 apresento atividades realizadas no mês de junho como: realização de 

entrevistas, escolha de fotografias, atualização do site WordPress. 

Tabela 8- Cronograma do mês de junho 
Fonte: própria 

Dia Atividade 

2 
• Captação de alguns takes de habilidades dos carros e reação do público na perícia do Sabugal. 

• Elaboração de fotografias mostrando assim todo o espetáculo proporcionado pelos carros ao público.  

3 
• Seleção e edição de um pequenos vídeos captados no dia 2/06, mostrando assim como foi a perícia do 

sabugal, para depois a sua divulgação no canal do clube do Youtube e nas redes sociais. 

4 
• Criação do evento no Facebook referente à Regularidade Sport de Sobral da Serra, que irá decorrer no 

9/06 convidando pessoas. 

• Escolha das fotografias tiradas no dia 2/06 no Sabugal para a sua publicação no página do clube. 

5 
• Conclusão da edição do vídeo referente à perícia do Sabugal. 

• Publicação do vídeo no canal do clube Guarda Unida e na página nas redes sociais. 

6 • Distribuição de cartazes referentes à Regularidade Sport de Sobral da Serra pela cidade da Guarda. 

7 • Planeamento das entrevistas a realizar na Prova de Regularidade Sport de Sobral da Serra. 

9 
• Elaboração em vídeo de espetáculo dos carros, entrega de prémios e reações do público na prova de 

Regularidade Sport de Sobral da Serra. 

• Realização de algumas entrevistas com alguns pilotos. 
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• Elaboração de fotografias de pormenor de cada carro e de reações do público. 

10 
• Escolha e edição das fotografias tiradas na prova de Regularidade Sport de Sobral da Serra. 

• Seleção das entrevistas e dos vídeos captados no evento de dia 9. 

11 

• Criar o próximo evento a realizar pelo clube (II Perícia de Trancoso) partilha na página de Facebook e 

convite a pessoas amigas. 

• Continuação da edição do vídeo da Rampa da Guarda. 

• Reunião com todos os colaboradores das provas de automóveis, refletindo as tarefas a fazer para a 

próxima prova e discussão dos gastos e ganhos na prova no Sobral da Serra. 

12 
• Publicação das fotografias captadas no dia 9 na Rampa da Guarda com marca de água com descrição do 

evento, cartaz e logo do município da Guarda. 

13 • Continuação da edição do vídeo da Rampa da Guarda. 

14 
• Conclusão da edição do vídeo da Rampa da Guarda. 

• Publicação do vídeo no canal do Youtube do clube e na página nas redes sociais. 

• Publicação de um cartaz de nova época com incentivo a jogadores que queiram vir jogar neste clube. 

16 
• Realização em vídeo de pequenos takes e entrevistas aos pilotos da 2ª perícia em Trancoso.  

• Captação de algumas fotografias do evento. 

17 • Edição e publicação das fotografias tiradas na 2ª perícia em Trancoso, na página do clube. 

18 • Seleção e edição dos vídeos captados no evento dia 16. 

19 
• Conclusão da edição do vídeo da 2ª perícia de Trancoso. 

• Publicação do vídeo no canal do clube no Youtube e partilha deste mesmo vídeo nas redes sociais. 

20 • Divulgação do vídeo da 2ª Perícia de Trancoso. 

21 • Preenchimento do boletim de jogo para o torneio Fornos CUP  

23 • Preenchimento de informação relativa ao clube no relatório. 

24 • Preenchimento da análise SWOT e objetivos de estágio. 

25 • Atualização do site dos Desportos Motorizados no WordPress. 

26 • Digitalização de um regulamento do funcionamento do futebol GUD e de um protocolo com a Ergovisão. 

27 • Preeenchimento da estrutura organizacional do Clube. 

28 • Impressão do quadro competitivo do Fornos Algodres CUP 

29 • Atualização da página do Facebook. 

30 • Continuação da descrição e pesquisa de alguma informação relativa ao Clube. 

 

Finalizei o meu estágio em julho, fazendo maquetes de novas camisolas para o Clube, 

impressão de documentos para as provas automóvel, atualização do site do WordPress e 

atualização da página do Facebook foram algumas das tarefas realizadas que apresento 

detalhadamente na Tabela 9. 

Tabela 9- Cronograma do mês de julho 
Fonte: própria 

Dia Atividade 

2 
•  Realização de um documento com os patrocínios para a produção de novos equipamentos de treino ( 

sweats, pólos e fatos de treinos).   

3 

• Arquivo de provas (perícias e regularidade) de 2018 dividindo assim pela ordem de cartaz, regulamentos, 

fichas de inscrições, comprovativo de pagamento à GNR, classificações. 

• Impressão do regulamento do campeonato nacional de sub-15 para a época de 2019/2020. 

• Reunião com os membros da organização das provas de carros abordando, quanto pessoal se tinha para 

a realização da rampa da Mêda, recrutamento de pessoal para a organização das provas, contagem 

provisória dos pilotos previstos, discussão das tarefas que faltavam fazer para a Rampa da Mêda 

nomeadamente: números dos carros, troféus e decisão da hora que está previsto dia 7/06 sair da Guarda 

para a Mêda.  
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4 

• Preenchimento de um declaração de participação do clube Guarda Unida Desportiva da nova época 

desportiva 2019/2020 de sub-15 no campeonato nacional. 

• Impressão de fichas de inscrição modelo 2 da federação portuguesa de futebol para a época de 2019/2020. 

• Impressão dos pilotos inscritos para a rampa e regularidade da Mêda. 

5 

• Preenchimento de alguns campos e carimbo do modelo 2. 

• Elaboração de um orçamentos de kits de treino por escalões de Iniciados B, Iniciados A, Juvenis e Infantis 

(Fatos de treino, sweat de treino e pólos). 

• Promulgação do cartaz e evento da Rampa da Mêda nas redes sociais. 

• Promulgação de um cartaz de abertura de inscrições para a nova época desportiva. 

7 

• Captação em fotografia e em vídeo da Rampa da Mêda. 

• Entrevista ao Observador da FPAK, Presidente da Câmara da Mêda e a um piloto que teve a sua primeira 

experiência.  

8 

• Divulgação das Classificações gerais e por classe da Rampa e Regularidade da Mêda. 

• Realização de um comunicado de imprensa da Rampa da Mêda, anexando assim algumas fotos para os 

meios de comunicação social e envio de email aos mesmos. 

• Atualização da foto de capa da página do clube, com uma foto de família da prova da Mêda e mais tarde 

do cartaz para a Perícia Vilar Formoso/Almeida. 

• Promulgação da Perícia de Vilar Formoso e Almeida que se vai realizar dia 13 e 14 de julho e de um 

cartaz de abertura de inscrições para a próxima época de futebol. 

9 

• Conclusão da edição das fotos relativas à Rampa da Mêda e a sua publicação na página do Facebook. 

• Impressão de um documento de autorização para jogadores menores de 16 anos. 

• Reunião com elementos o clube das provas de automóveis para fazer o rescaldo de provas anteriores que 

as câmaras tinham por saldar. Distribuição de tarefas para a Perícia Vilar Formoso/Almeida.    

10 

• Realização de um comunicado de imprensa para os meios de comunicação social sobre a 1ª Perícia em 

Vilar Formoso/Almeida e envio de email para os mesmos. 

• Edição do vídeo da 3ª Edição da Rampa da Mêda 2019 e a sua publicação no canal do clube do Youtube 

e na página do Facebook. 

• Impressão de um documento de filiação e inscrição de equipas para a próxima época. 

• Atualização das widgets do site do clube do Wordpress, visto que os eventos que estava lá já estavam 

desatualizados. 

• Realização de dois artigos no Wordpress para atualização da página do Wordpress, Perícia de Trancoso 

e Rampa da Mêda. 

• Divulgação de alguns pilotos confirmados para a 1ª Perícia de Vilar Formoso/Almeida no Facebook. 

11 

• Realização de um artigo no Wordpress sobre a Perícia Vilar Formoso/Almeida. 

• Arquivo de provas automóveis realizadas em 2017 e 2018 

• Divulgação de fotos de alguns pilotos confirmados na página do Facebook. 

• Promulgação da prova automóvel a ser realizada em Vilar Formoso e Almeida dia 13 e 14 de julho. 

12 

• Criação de um inventário do material de provas de automóveis do clube. 

• Recorte dos números a colocar nos carros. 

• Arquivo do regulamento da Perícia de Vilar Formoso/Almeida em capas para dar aos pilotos. 

• Divulgação do cartaz e de alguns pilotos de cabeça de cartaz para a Perícia e de algumas habilidades em 

vídeo captadas em provas anteriores. 

13 
• Realização de vídeo e fotografia na 1ª Perícia de Vilar Formoso/Almeida na etapa de Vilar Formoso. 

• Entrevista ao vereador do Desporto, Alcino Morgado. 

14 

• Captação de vídeo e fotografia, da Perícia de Vilar Formoso/ Almeida na etapa de Almeida. 

• Realização de entrevista ao vice presidente da Câmara Municipal de Almeida, José Alberto Morgado, 

Presidente do Guarda Unida Desportiva, António Pissarra e de um piloto do concelho de Almeida. 

15 

• Atualização da foto de capa da página do Clube com uma foto de família tirada na Perícia de Vilar 

Formoso/Almeida. 

• Divulgação da classificação por classes e da geral dessa mesma prova. 

• Realização de um Comunicado de Imprensa da Perícia de Vilar Formoso/Almeida. 

• Realização de um Artigo no WordPress relativo à grande adesão do público à 1ª Perícia Vilar 

Formoso/Almeida. 

• Seleção e edição das fotografias tiradas na etapa de Vilar Formoso e Almeida.  

16 • Conclusão da edição das fotografias e sua publicação na página do Clube. 
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• Edição do vídeo relativo à perícia realizada em Vilar Formoso/Almeida. 

17 
• Conclusão da edição do vídeo relativo à 1ª Perícia de Vilar Formoso/Almeida e publicação no canal do 

Youtube e página do Facebook. 

18 • Edição e conclusão do vídeo para um projeto de andebol do IPG. 

19 

• Realização de um spot publicitário para a rádio. 

• Edição de fotos dos jogadores de Iniciados A com a nova camisola para publicação na página de 

Facebook. 

 

 

3. Descrição das atividades desenvolvidas 

 

Para a realização das minhas tarefas ao longo deste estágio, foram necessários os 

conhecimentos adquiridos ao longo deste dois anos do Curso Técnico Superior de Repórter de 

Som e Imagem, sendo que consegui pôr em prática muitos dos meus conhecimentos e ganhar 

um pouco mais de experiência e aperfeiçoamento das coisas que fiz.  

Os programas que utilizei ao longo do estágio foram Adobe Photoshop e Adobe 

Premiere Pro CC 2015, os quais foram lecionadas durante este curso. 

O Adobe Photoshop foi utilizado para a realização de alguns cartazes em formato A4, 

onde foram criados formas e silhuetas para a criação do design.  

Na captação de vídeo e fotografia foram utilizadas as técnicas aprendidas durante o 

curso, os planos e enquadramentos, o ISO adequado, a abertura do diafragma, luminosidade e 

focagem. A máquina de fotografia utilizada foi uma Nikon Corporation D200 com a qual 

trabalhei em modo manual, para ajustar todas essas funções de maneira a captar as imagens da 

melhor maneira possível. A máquina de vídeo utilizada foi Sony Handycam HD AVCHD não 

sendo possível trabalhar em modo manual porque a própria máquina limitava a isso. 

Na edição de vídeo, foi utilizado o Adobe Premiere Pro CC 2015 que permitiu a 

realização de pequenos vídeos, fazendo assim cortes e transições onde queríamos.   

As minhas atividades realizadas ao longo desde estágio estão organizadas da seguinte 

forma: Captação e Edição de vídeo, onde pretendo mostrar como se faz a edição de um vídeo 

desde a recolha de informação, à seleção dos vídeos até depois à sua edição. Cartazes 

publicitários que foram realizados para as provas de carros, transmissões dos jogos em direto 

através da aplicação Mycujoo em que pretendo mostrar um pouco como funciona a plataforma 

e como fiz toda a edição um bocado diferente de editar um vídeo no Premiere Pro CC 2015.  
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3.1  Fotografia 

A fotografia é basicamente aquilo que os olhos veem num determinado instante e é 

através da máquina fotografia que captamos esse momento. Um dos primeiros passos que 

devemos dar é estabelecer o campo de visão, ou seja situar o objeto conforme se deseja, esse 

aspeto diz respeito ao enquadramento da imagem ao qual temos de ter o ISO e de abertura do 

diafragma que passo a descrever.  

Depois irei descrever algumas regras que se deve ter em conta ao tirarmos fotografia. 

Conclui esta informação de acordo com o site Composição fotográfica referido na 

bibliografia/webgrafia.  

 

3.1.2.   ISO 

O ISO é um dos aspetos importantes na fotografia que significa a sensibilidade do sensor 

à luz.  

Quanto menor o número do ISO menor será a sensibilidade da câmara à luz, por isso se 

deve adequar o ISO que devemos utilizar de acordo com as circunstâncias que nos são 

apresentadas.  

Isso quer dizer que, quando usamos um ISO de 100, por exemplo num dia de sol não 

precisamos de um ISO maior se a luz que chega ao sensor da câmara é maior. Se por acaso 

estivermos numa situação de noite e com o ISO a 100 podemos concluir que a fotografia irá 

ficar escura porque não existe luz suficiente para captarmos uma boa fotografia e mesmo 

subindo o ISO irá sempre ficar com ruido, ou seja grão.  

Pude concluir esta informação recorrendo ao site Abertura, Velocidade e ISO referido 

na bibliografia/webgrafia.  

 

3.1.3.  Abertura do Diafragma 

A abertura do diafragma consiste no tamanho do orifício do diafragma da lente. O 

numero que corresponder à abertura é o que aparece em frente à letra f. 

A abertura serve para determinar a qualidade de luz que entra na câmara. Quanto maior 

for o número a seguir ao f, menor abertura. 

Pude concluir esta informação de acordo com o site Abertura de diafragma referido na 

bibliografia/webgrafia. 
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3.1.4. Edição de fotos 

Ao longo deste estágio pude aplicar alguns conhecimentos que eu adquiri na fotografia, 

para isso tive o privilégio de os poder aplicar em eventos de provas de carros e com jogadores.  

A edição das fotografias é importante porque muitas das vezes algumas fotos acabam 

por ficar um pouco escura, muitas das vezes, por não se ter usado o ISO adequado e a edição 

também muitas das vezes acaba por dar aquele retoque artístico. 

É bem visível a diferença da Figura 13 ao qual se nota que a primeira está demasiado 

escura apesar de ter sido tirada num dia nublado, mas a segunda já se consegue ver alguma 

melhora em termos de luminosidade.  

Basicamente para isso mexi na parte do brilho/contraste e nos níveis ao qual se pode 

clarear e dar outro aspeto à fotografia como se pode ver a diferença.  

 

 

 

Figura 13- Foto sem e com edição 
Foto: Própria 

 

 



Relatório de Estágio – Guarda Unida Desportiva 

 

 29 

3.2. Adobe Photoshop  

O Adobe Photoshop é uma ferramenta de edição de imagem e design gráfico, sendo 

considerado o dos melhores editores de fotos profissionais, sendo que a última versão é o 

Photoshop CC sendo já a décima quarta edição. 

Este programa permite-nos a realização de cartazes, tratamento de imagens e tantas 

outras funcionalidades e, com a realização das tarefas que passo a descrever, pude aprender um 

pouco mais e explorar o software.  

É por isso um software que suporta o espaço de cor RGB (Red, Green e Blue) que é o 

sistema de cor ao qual permite que seja exibido em dispositivos eletrônicos como monitores de 

TV, computadores, retroprojetores e câmaras digitais.  

Completei esta informação com pesquisas feitas no site da Adobe Photoshop. 

3.2.1. Elaboração de cartazes  

3.2.1.1. Elaboração do cartaz do Jarmelo 

Para adquirir um pouco mais dos meus conhecimentos com o programa Photoshop 

realizei realizar um cartaz para uma caminhada organizada pelo clube da Guarda Unida 

Desportiva com intuito de angariar dinheiro para o clube. 

Realizei este cartaz baseado no cartaz do ano passado, tirando algumas ideias. 

 

Figura 14 - Cartaz Jarmelo 
Fonte: Própria 
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Utilizei a imagem da capela do Jarmelo a qual pretendi destacar no topo do cartaz, 

depois o título “Caminhadas com História VIII, Caminhada à Feira do Jarmelo” em letras 

grandes para que o evento a que se destina causasse impacto .  

Relativamente à data do evento decidi utilizar uma forma, para separar o titulo do evento 

e da data em que se realizava.  

Toda a estética do cartaz foi optada pela opção de meter uma cor de fundo basta suave 

para que não fosse muito pesado o cartaz e que fosse agradável que apresento na Figura 14. 

 

3.2.1.2.  Elaboração de cartazes de jogos 

A cada fim de semana que se aproximava tinha de se fazer um cartaz que mostra os 

jogos que se iriam realizar naquele fim de semana como se pode ver na Figura 15. 

Para fazer este cartaz arranjei uma imagem de um relvado e meti opacidade para destacar 

mais as equipas que se iriam defrontar, decidindo depois meter os apoios no final do 

cartaz.  

Para finalizar, o cartaz seria divulgado na página Facebook. 

 

 

 

 

 

Figura 15- Cartaz de jogos 
Fonte: Própria 
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Figura 16 - Apresentação de reforço 
Fonte: Própria 

3.2.2. Saudações a novos jogadores  

O objetivo deste trabalho é apresentar os vários reforços para a próxima época. Depois 

da edição da fotografia de cada jogador, utilizei um design bastante simples em que adicionei 

o texto “Bem-Vindo” na horizontal em dourado para se destacar como apresento na Figura 16.  

Optei por meter o logótipo do clube num dos cantos da fotografia, para além disso meti 

as duas formas que dão um aspeto diferente e por último o nome do jogador em branco que é o 

que se sobressai mais à primeira vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Adobe Premiere Pro   

O Adobe Premiere Pro é a ferramenta de edição de vídeo mais precisa que 

possivelmente pode ser utilizada pelos editores da Tv e Web visto que existe uma grande 

variedade de software para edição de vídeo.  

Este programa é bastante diversificado nas diferentes opções de ferramentas que nos são 

proporcionadas, sendo que é um programa gratuito durante trinta dias.  

Completei esta informação com pesquisas feitas no site da Adobe Premiere Pro. 

 

 

 

 



Relatório de Estágio – Guarda Unida Desportiva 

 

 32 

3.3.1. Conceitos básicos do vídeo 

No vídeo é muito importante termos um pouco de conhecimento dos vários tipos de 

resolução de vídeo, e ter uma noção da escala de planos que devemos aplicar no vídeo (plano 

muito geral, plano geral, plano geral médio, plano americano, plano médio, plano próximo, 

grande plano, muito grande plano. 

Hoje em dia a resolução do vídeo tem duas medidas fundamentais que se relacionam, o 

tamanho e a resolução.  

O tamanho refere-se às dimensões físicas da tela, enquanto que a resolução é a 

quantidade de informação transmitida. 

  

3.3.2. Captação e edição de vídeo 

Posso dizer que nas 750 horas que fiz de estágio, grande parte delas foram feitas através 

da captação e edição de vídeo, assim como também entrevistas. Na maior parte dos vídeos 

realizados fui quase sempre eu que os captei embora por vezes tenha tido ajuda do meu colega 

de estágio,  David Ramos, que por vezes me ajudava na parte das entrevistas e da edição de 

vídeo.  

Foi muito produtivo para mim, e à medida que acabava de editar um vídeo, no seguinte 

eu queria aperfeiçoar sempre um pouco mais e ser mais criativo naquilo que depois passaria 

para o público.  

Adquiri muita experiência a este nível porque muitas das vezes tive de ser eu sozinho a 

procurar os meus planos e enquadramentos para que conseguisse fazer assim um bom trabalho.  

Em vídeo tive várias temáticas, desde o Futebol, Andebol e provas de carros que depois 

irei pormenorizar cada uma delas. Os planos que utilizei em grande parte dos vídeos realizados 

foram planos gerais, médios, panorâmicas e planos de pormenor.  

O material que utilizei para captar vídeo foi-me disponibilizado pelo presidente do 

Guarda Unida Desportiva que dispôs de um tripé e de uma máquina de vídeo (Sony Handycam 

HD AVCHD).  
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3.3.3. Processo da Edição de Vídeo 

De seguida passo a explicar todos os passos que se deve seguir para a produção e edição 

de vídeo: 

1º - Pré Produção: Consiste na ideia/ escolha e definição do tema que pretendemos 

abordar. 

2º - Produção: esta etapa consiste em: 

• Transferir os vídeos captados para o computador onde se irá fazer a montagem. 

• Efetuar uma cópia de segurança dos vídeos. 

• Visualizar os vídeos captados para depois se fazer uma pré-seleção dos vídeos a 

utilizar como se pode ver na Figura 17.  

•  

 

3º - Pós Produção: Montagem/ edição de vídeo: 

Em primeiro lugar temos de organizar todos os ficheiros por pastas para nos 

organizarmos e ser mais fácil a forma de acedermos aos ficheiros.  

Completei toda esta informação de acordo com pesquisas feitas sobre etapas da 

comunicação de vídeo. 

Como é possível ver na Figura 18 temos as entrevistas e os vídeos em pastas diferentes 

e  o que facilita muito a organização para a edição do vídeo.   

Figura 17 - Vídeos em bruto 
Fonte: Própria 
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Figura 18- Organização dos ficheiros 
Fonte: Própria 

 

 

3.3.3.1.1. Plataforma de Edição 

Ao abrirmos o Adobe Premiere Pro CC 2015, depois de criado o projeto e atribuído o 

nome, esta será a área de trabalho que fazemos toda a edição de vídeo.  

Como demostra a Figura 19, na área onde está apontar a seta vermelha indica a área de 

importação, ao qual vão ficar os vídeos que vamos utilizar para fazer a edição do vídeo.  

Para importar os vídeos basta clicar duas com o rato ou então usando o atalho Ctrl + I. 

 

Figura 19- Plataforma de Edição 
Fonte: Própria 
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Ao clicarmos duas vezes para importar selecionamos os vídeos que vamos usar para a 

edição de vídeo e de seguida irão aparecer na janela de importação do lado esquerdo como se 

pode ver na Figura 20.  

 

 

3.3.3.1.2. Início da Edição 

Para começarmos a editar, temos de selecionar os vídeos que importamos e que se 

encontram na janela de importação e arrastamos para a janela de edição se queremos fazer 

alguns ajustes ou então para a timeline, e aí se vê toda a edição do vídeo como se pode ver na 

Figura 21.  

 

Figura 21 - Visualização do vídeo selecionado 
Fonte: Própria 

 

Figura 20 - Visualização dos vídeos 
Fonte: Própria 
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Ao arrastarmos o vídeo para a janela de edição aparece sempre o vídeo nesta janela 

como podemos ver na Figura 22, onde podemos fazer os devidos cortes do vídeo. 

Para isso basta usar as duas chavetas, que servem para selecionar onde queremos que 

comece o vídeo e onde termine tal como ilustrado pela imagem.  

 

 

Depois disso temos a particularidade de puder escolher se queremos só o vídeo ou o 

aúdio onde podemos ver no circulo ilustrado, basta depois arrastar para a timeline e 

conseguimos ver como ficou na timeline como podemos ver na Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- Timeline de edição 
Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Corte vídeo 
Fonte: Própria 
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3.3.3.1.3. Timeline 

Nesta janela, timeline é onde se realiza toda a edição de vídeo. Nela podemos colar os 

vídeos e fazer tudo o que queremos à nossa vontade, podendo assim aplicar os devidos efeitos 

de aúdio e transições de vídeo. A timeline é dividida por aúdio e vídeo. Em seguida apresento 

as ferramentas da timeline (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramenta de seleção: Usa-se para 

colocar os vídeos na timeline, mover e 

reproduzir. 
Seleção de Avanço/Retrocesso da faixa: 

Usa-se para selecionar todos os clipes de 

um determinado ponto. 

Edição de ondulação: Ao arrastar esta 

ferramenta na timeline muda-se o ponto 

de corte de imagem. 
Edição de Rolagem: Usa-se para mudar 

a duração de um clipe. 

Fatiar: Serve para cortar um clipe. 
Esticar Taxa: Serve para mover um 

ponto de edição sem afetar o resto da 

edição.  

Escorregar: Usa-se quando se quer 

alterar uma parte do vídeo e não se 

quer alterar os outros clipes. 

Deslizar: Move um clipe para a esquerda 

e para a direita na timeline.  

determinado ponto. 

Mão: Arrasta a timeline da esquerda para 

a direita. 

determinado ponto. 

Caneta: Serve para criar pontos de 

controle. 

Zoom: Serve para aumentar a 

visualização na timeline. Figura 24 – Timeline 
Fonte: Site Premiere 
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3.3.3.1.4. Design 

Em todos os projetos realizados em vídeo, digamos que todos seguem a mesma estrutura 

de design, procurando sempre ser diferente dos anteriores.  

Como é visível na Figura 25, este acaba por ser um vídeo que retrata uma final de um 

torneio complementar de Infantis. Decidi destacar a palavra “Final” de uma cor neste caso foi 

bordô, e “Torneio Complementar de Infantis” a amarelo. 

 

Depois por baixo meti as equipas que se defrontaram na final, e todos este elementos 

não quis que aparecessem de repente, ou seja quis fazer esse controlo através da opacidade.  

 

 

 

 

Figura 25 - Design do vídeo 
Fonte: Própria 
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Para adicionar o Texto basta clicar em T como se pode ver na forma utilizada. Depois 

disso apenas adicionei o preenchimento ao lettering “Final” de bordô como se pode ver na seta 

em vermelho em cima.  

Relativamente ao contorno em branco, meti o tamanho 17 para se destacar e o 

preenchimento em branco como se pode ver na seta de baixo. 

Este procedimento foi feito de maneira igual para o texto “Torneio Complementar de 

Infantis” como se pode ver na Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26- Criar lettering Final 
Fonte: Própria 

Figura 27- Oráculos 
Fonte: Própria 
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Posso dizer que em quase todos os vídeos que realizei e editei, quase todos tinham 

entrevista e ajudavam muito na compreensão do vídeo, das emoções. Por isso a cada dia que ia 

editando tentei melhor sempre a minha maneira.  

Com a Figura 27 pretendo mostrar como fiz os oráculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta parte do óraculo até é relativamente simples, visto que é basicamente tudo igual 

fica ao critério depois de cada um a criatividade onde e de que lado apresentar o óraculo.  

Para fazer um óraculo deste género eu utilizei uma forma retangular como se pode ver 

na imagem assinalada. 

De seguida decidi aplicar cor verde para se destacar e estar em contraste com a cor da 

relva e um contorno em branco. Para isso no separador Preenchimento na cor escolhi a cor 

verde que eu pretendia (1), a parte do contorno no separador traços/traço externo em cor 

selecionar a cor branca como se pode ver na Figura 28. 

Depois adiciona-se o texto com a ferramenta T e posiciona-se dentro da caixa de texto 

podendo centrar o texto com as ferramentas que estão no topo da janela. 

1 

Figura 28- Criar Oráculo 
Fonte: Própria 
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Por fim, o título deste óraculo irá aparecer na parte do projeto e basta arrastar para cima 

do vídeo como se pode ver na Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre que criava títulos tinha o cuidado de controlar quando aparecia o texto nunca 

querendo que aparece-se de repente e sim aos poucos.  

Para isso utilizei o controle de efeitos em que através da opacidade consegui controlar 

o aparecimento neste caso do oráculo como se pode ver na Figura 30. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Opacidade do Titulo 
Fonte: Própria 

Figura 30 - Controlo da opacidade 
Fonte: Própria 
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Na figura 31 podemos ver de uma maneira geral a edição que foi feita neste pequeno 

vídeo de 5 minutos, visto que grande parte do vídeo é utilizada grande parte da música de fundo 

que me foi proporcionada no momento da final da Taça. 

Os retângulos que aparecem-se em roxo são os títulos utilizados no inicio do vídeo e 

nos oráculos e ficha técnica do vídeo, a faixa do V1 é a faixa em que só se pode adicionar vídeo 

e a do A1 como se pode ver na imagem é a do áudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31- Fase final do vídeo 
Fonte: Própria 
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3.3.3.1.5. Exportação 

Depois de toda a edição de vídeo, a última coisa que é precisa ser feita é a exportação 

do vídeo para termos um vídeo em formato digital e podermos colocar no Youtube ou noutra 

plataforma. 

Para exportarmos o vídeo temos de ir a Arquivo e clicarmos em Exportar Mídia, 

selecionamos a pasta destinada onde queremos guardar o vídeo e por último selecionamos o 

formato que queremos exportar, que será em H.264, como podemos ver na Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32- Exportação do vídeo 
Fonte: Própria 

 

3.3.3.1.6. Vídeos captados: 

Todas as atividades que passo agora a descrever e detalhar melhor tiveram sempre o 

seguimento de recolha de informação, produção de conteúdos (vídeo) e edição seguido depois 

da publicação nas redes sociais e estas tarefas foram-me propostas desde o início do estágio 

para dinamizar o clube a dar a conhecer projetos de incentivos a novos jogadores e mostrar todo 

o espirito, dinamismo e coesão deste Clube. 

No vídeo foi-me pedido inicialmente para fazer a transmissão dos jogos do clube através 

de uma plataforma Mycujoo que seguidamente passo a explicar, realização de vídeos de 

incentivo para acolher novos jogadores escalão de benjamins e traquinas, vídeos de motivação 

para escalão de iniciados, jogos de andebol e reportagens sobre as provas de automóveis. 
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Passo agora a descrever os vídeos/reportagens que realizei: 

• Apresentação das provas do Departamento dos Desportos Motorizados na 

Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço; 

• Apresentação do Campeonato Portugal de Perícias no Teatro Municipal da 

Guarda (TMG); 

• Vem jogar na Guarda Unida Traquinas; 

• Vem jogar na Guarda Unida Benjamins; 

• Rali de Regularidade Sport do Paul; 

• Andebol GUD vs São Pedro do Sul; 

• O caminho até à vitória; 

• GUD “B” vs AD. São Romão – Campeonato Distrital de Iniciados; 

• Campeões Distritais de Iniciados 2018/2019; 

• Andebol GUD vs Núcleo de Andebol de Penedono; 

• Final do Torneio Complementar de Infantis GUD vs A.D. Fornos de Algodres; 

• Entrega das faixas de Campeões de Iniciados 2018/2019; 

• Perícia do Sabugal 2019; 

• Torneio complementar de benjamins; 

• Regularidade Sport de Sobral da Serra 2019; 

• II Perícia de Trancoso 2019; 

• 3ª Rampa da Mêda 2019; 

• 1ª Perícia Vilar Formoso/Almeida 2019. 
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3.4. Planeamento de Entrevistas 

Relativamente ao planeamento de entrevistas posso dizer que tive o privilégio de fazer 

várias entrevistas como vídeos de motivação a escalão de benjamins, petizes e traquinas.  

 

 

As perguntas eram elaboradas em papel de forma simples e apelativa para que os 

jogadores de escalões inferiores soubessem responder na edição como se pode ver na Figura 

33. 

Ainda no futebol realizei entrevistas ao campeões distritais de iniciados 2018/2019 ao 

qual a preparação foi feita no momento em que se estava a viver. 

Posso dizer que grande parte das entrevistas realizadas foram nas provas de automóveis 

em que cada prova entrevistava um piloto, presidente da câmara ou até mesmo um observador 

da FPAK e toda essa preparação era feita de acordo com a importância da prova e com isso na 

entrevista tentava perceber se as provas de carros tem tido grande afluência, qual a importância 

deste tipo de provas para a região, o que achou da prova. 

Como se pode ver na Figura 34 apresento o enquadramento que se deve dar.  

Figura 33- Preparação de entrevista 
Fonte: Própria 
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3.5. Provas de Automobilismo  

Para além das atividades desportivas organizadas pelo clube que são um ponto forte do 

clube Guarda Unida, tanto andebol como futebol, este clube é conhecido por organizar também 

provas de automobilismo desde perícias e regularidades tendo sempre muita adesão do público 

a esta modalidade.  

O Clube Guarda Unida Desportiva este ano organizou 13 provas oficiais, e no ranking 

da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting que tem 63 clubes associados que podem 

organizar provas automobilísticas, ou seja que estão federados e nesse ranking o GUD em 

termos de representatividade é 18º, e por isso com as provas organizadas todos os anos por este 

Clube acabam por cumprir essa representatividade como se pode ver na Figura 35.  

 

Figura 35 - Raking da Federação e Automobilismo e Karting - fonte FPAK 
Fonte: Lista de delegados associados, site FPAK 

Figura 34 - Enquadramento para entrevista 
Fonte: Própria 



Relatório de Estágio – Guarda Unida Desportiva 

 

 47 

A FPAK é um instituição com sede em Lisboa, que está responsável pela 

regulamentação e organização de campeonatos como, campeonato nacional de rali, campeonato 

de todo terreno, campeonato nacional de velocidades, campeonato de Portugal de drift, 

regularidades que é dividida em dois troféus Beira Baixa Challenge e Racing Trophy das Beiras 

e Perícias dividindo-se em Campeonato Portugal de Perícias e Troféu Raiano de Perícias.  

Para a realização de um troféu é sempre preciso um regulamento onde consta a comissão 

organizadora, os carros que correspondem à cilindrada exigida, as provas que integram esse 

mesmo troféu, já para uma prova que integra esse mesmo troféu também tem de ter um 

regulamento ao qual é aprovado pela FPAK onde consta o programa da prova, oficiais da 

competição, disposições gerais ao qual é estabelecido um número máximo de participantes, 

veículos admitidos, troféus, descrição da partida, penalizações e classificações entre outros 

poucos importante que servem para os pilotos ter a nossas dos requisitos que tem de cumprir 

antes das provas. 

Quando comecei a estagiar tive de ter alguns conhecimentos e ler as prescrições gerais 

de automobilismo e karting 2019 ao qual  é preciso de ter em conta todas as normas para a 

realização das provas, como ter noção de toda a logística que envolve uma prova de 

automobilismo à qual se pode ver no site da FPAK (Figura 36).  

Completei esta informação através do site da FPAK. 

 

 

Figura 36 - Página Oficial da FPAK 
Fonte: Site FPAK 
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As provas de automobilismo organizadas por este Clube são divididas em dois troféus, 

Troféu Raiano iniciado em 2018 e Racing Trophy das Beiras que se iniciou este ano. 

Para que todas as provas sejas aprovadas a cada ano que passa, e para que o troféu seja 

aprovado tudo tem de passar pela FPAK que é a Federação Portuguesa de Automobilismo e 

Karting ao qual é responsável pela regulamentação e organização de campeonatos e troféus de 

automobilismo e de karting. 

3.5.1. Troféu Raiano  

O Troféu Raiano de Perícias este ano foi constituído por 6 provas, sendo elas Perícia do 

Sabugal, Trancoso, Vilar Formoso/Almeida, Pinhel, Mêda e a X Perícia da Cidade da Guarda 

sendo que estas duas últimas contam para o campeonato Portugal de Perícias.  

Pode-se ver nas Figuras 37,38,39 e 40 algumas fotos captadas neste troféu. 

 

 

 

Figura 37- Perícia Sabugal 
Fonte: Própria 

Figura 38- Perícia Trancoso 
Fonte: Própria 
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Figura 39-Perícia Vilar Formoso 
Fonte: Própria 

 

 

Figura 40- Perícia Almeida 
Fonte: Própria 

 

 

3.5.2. Racing Trophy das Beiras 

Este ano o Racing Trophy das Beiras foi constituído por 4 provas sendo elas: 

Regularidade Sport do Paul, Sobral da Serra, Mêda e Barragem do Caldeirão.  

Para a classificação final do troféu considera-se os 4 melhores tempos obtidos por cada 

concorrente. 

Passo a apresentar algumas fotos que captei nas provas como se pode ver na Figura 41, 

42 e 43. 
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Figura 41 - Regularidade Sport Paul 
Fonte: Própria 

Figura 42 - Regularidade Sport Sobral da Serra 
Fonte: Própria 

Figura 43 - Rampa da Mêda 
Fonte: Própria 



Relatório de Estágio – Guarda Unida Desportiva 

 

 51 

3.6. Criar artigos no WordPress 

O WordPress é um software livre, que funciona como um servidor podendo criar 

páginas ou blogs onlines gratuitamente.  

Para isso foi-me pedido que fizesse a gestão da página relativa ao Departamento de 

Desportos Motorizados ao qual atualizei os widgets que serviam de lembretes e mostravam os 

dias que faltavam para a realização da próxima prova. 

Completei informação com pesquisas feitas sobre o WordPress e como fazer notícias. 

Depois tinha de escrever uma noticia começando pelo lead que tem de ser apelativo para 

que leve o leitor a ler, e de seguida começar por escrever o corpo do texto ao qual se deve 

responder às perguntas O quê?; Quem?; Quando?; Onde?; Como? Porquê? visto ser um texto 

informativo tem de estar muito bem explicito como se pode ver na Figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Publicação Facebook 

3.7.1. Criação e divulgação de eventos 

Antes de todos os eventos de provas de carros, era utilizado o cartaz da prova e criava-

se um evento no Facebook para se poder divulgar o evento e ter uma grande adesão dos pilotos 

e do público apaixonado por esta modalidade.  

Figura 44- Criar artigo 
Fonte: Própria 
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Pode-se ver na Figura 45 a criação do evento “1ª Perícia Vilar Formoso/Almeida” 

prosseguindo-se depois ao convite das pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Revelação de equipa de Iniciados A 2019/2020  

Depois do final da época passada, a Equipa de Iniciados A já na próxima época irá 

competir no Campeonato Nacional de Sub-15 e para informar os adeptos e as pessoas que 

acompanham este clube e para ser um pouco dinâmico decidiu-se fazer uma apresentação de 4 

jogadores por dia no Facebook como se pode ver na Figura 46. 

Isto acabar por dar a conhecer todo o trabalho de multimédia do clube e que consegue 

ir mais além, por isso para cada jogador atribuía-se um texto alusivo, visto que havia jogadores 

que renovaram e outros que eram novos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Criação de eventos 
Fonte: Própria 

Figura 46- Apresentação de treinador 
Fonte: Própria 
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3.7.3. Divulgação de vídeos captados nas provas de carros 

No seguimento da captação de vídeos no dia do evento, seleção e montagem do vídeo,  

o vídeo passa por ser divulgado no canal do Youtube de seguida passa por ser partilhado nas 

redes sociais. 

Hoje em dia as redes sociais tem um grande puder de divulgar a informação e informar 

as pessoas. Tudo o que me foi pedido fazer durante o estágio era tudo o que abrangia fazer 

vídeo seja na categoria de carros, vídeo de motivação e futebol era divulgado na página como 

se pode ver na Figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Divulgação de vídeos 
Fonte: Própria 
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3.7.4. Criação de álbuns relativos a provas de automobilismo 

Depois de chegada ao fim mais uma prova de carros, e de toda a recolha fotografia e da 

sua edição era feita uma edição das melhores fotos para se poder divulgar na página do 

Facebook, incluindo as fotos de entrega de prémios e de cada carro assim como também as suas 

devidas classificações. 

Na Figura 48 pode-se ver isso mesmo, visto que qualquer piloto gosta sempre de no dia 

seguinte ter lá a foto do seu carro ou até mesmo da entrega de prémios. 

 

 

Figura 48 - Criação de Álbuns 
Fonte: Própria 

 

3.8. Comunicado de Imprensa 

O comunicado de Imprensa é uma das formas mais correntes de contacto para se puder 

informar os órgãos de comunicação social de algum acontecimento. 

Este deve ser dirigido de forma simples e que seja apelativo o lead, porque assim mais 

possibilidade tem de ser publicado. O corpo da notícia deve respeitar os seis elementos 

essenciais do acontecimento que se pretende retratar como: Quem?; O Quê?; Onde?; Quando?; 

Como?; Porquê?.  

Pude completar toda esta informação através de pesquisas feitas sobre o comunicado de 

imprensa. 
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Durante o estágio foi-me permitido ter oportunidade de aprender e fazer comunicados 

de imprensa sobre provas de carros importante como se pode ver na Figura 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de mandado o comunicado para a comunicação social, cabe a eles decidir se é 

uma informação que se deve divulgar ou não. 

Como se pode ver na figura 50, pode ver-se a notícia que apareceu no jornal O Interior, 

ao qual apareceu no jornal devido ao comunicado de imprensa envio para a comunicação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49- Comunicado de Imprensa 
Fonte: Própria 

 

Figura 50- Notícia da prova em Vilar Formoso 
Fonte: Jornal O Interior 
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3.9. Edição de Vídeo Mycujoo 

A plataforma Mycujoo é um serviço que permite captar jogos gratuitamente de divisões 

inferiores, visto que foi oferecido pela Associação de Futebol da Guarda um telemóvel para a 

captação dos jogos realizados pelo Guarda Unida Desportiva. 

Para se puder captar o jogo tem de se criar o evento na aplicação com os emblemas das 

equipas e a cor a atribuir às equipas para aparecer no placar que mostrar o marcador como 

assinalado na imagem. 

Como se pode ver na Figura 51, para se poder ver o cronometro do jogo na edição tem 

de se meter o relógio a contar visto que em direto não aparece porque são necessárias duas 

pessoas.  

Na edição do jogo é possível se assinalar chances de golo, golos e até mesmo amarelos.  

Depois de finalizada a edição é possível se ver os melhores momentos porque essas 

marcas levam-nos a eles. 

Pude completar toda esta informação com pesquisas realizadas sobre a aplicação 

Mycujoo. 

Passo agora a descrever os vídeos que realizei: 

• Guarda Unida Desportiva vs GCR Casal de Cinza; 

• Guarda Unida Desportiva vs GD Trancoso; 

• Guarda Unida Desportiva vs ADRC Aguiar da Beira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51- Edição MyCujoo 
Fonte: Própria 
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3.10. Realização de uma apresentação de Balanço Final de Época 

A realização deste PowerPoint serviu de base para a realização de uma palestra com os 

jogadores de final de época ao qual foi projetado planos para o futuro, realização de possíveis 

torneios e estágio. 

Para isso de contabilizar em todas as fichas de jogos do escalão de Iniciados de 

2018/2019 de cada jogador da equipa o número de jogos titular, minutos jogados, golos 

marcados, cartões vermelhos, amarelos, jogos suplente e suplente utilizado quando aos treinos 

presente e os que faltou seria calculado consoante o dia em que se começou a treinar até ao 

presente. 

Como se pode ver na figura 75, serviu um pouco de reflexão como foi o final de época 

deste escalão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52- Balanço Final de Época 

Fonte: Fichas de jogo do Clube 
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Reflexão Final 

 

Este relatório representa o trabalho concretizado ao longo das 750 horas neste Clube, 

que  acabou por ser um estágio que superou as minhas espectativas.  

A conclusão deste estágio curricular estabeleceu a ligação da conclusão do curso de 

Repórter de Som e Imagem que foi o primeiro contacto com o mundo do trabalho, por isso foi 

uma mais valia para mim e para o Clube. 

Durante todo o estágio posso dizer que pude aplicar grande parte dos conhecimentos 

que adquiri ao longo do curso e ainda pude aprender como se faziam comunicados de imprensa 

e reaprendi a atualização do site WordPress. 

Ao inicio tinha mais ou menos uma noção do que me esperava e acabou depois por ser 

um estágio muito produtivo e adquiri um pouco mais de experiência porque pude trabalhar com 

o PhotoShop, Premiere Pro que foram programas que nunca tinha trabalho antes de entrar no 

Tesp, pude desenvolver grande parte das atividades em conjunto com o meu colega de estágio 

David Ramos. 

As pessoas envolvidas em todos os trabalhos que tive foram fantásticas comigo, e por 

isso mais um aspeto positivo porque também aprendi muito com elas. A cada dia que passava 

surgia sempre uma proposta de trabalho o que me obrigava ao planeamento do trabalho e do 

tempo porque o trabalho tinha de ser feito com rigor. 

O empenho foi muito durante estes cinco meses, tentava fazer sempre melhor trabalho 

após trabalho e muitas das vezes trazia trabalhos para casa para no dia seguinte poder dar 

continuidade a outros trabalho devia à sobrecarga e cumprimento de trabalhos. 

Gostei muito de estagiar neste Clube, desde o primeiro dia até ao último que tentei dar 

sempre o meu melhor e esforçar-me para aprender com os erros, por isso sinto-me realizado 

tanto a nível profissional como a nível pessoal porque me fez crescer enquanto pessoa e 

profissional. Depois de ter finalizado o meu estágio continuo ligado ao Clube como Comissário 

Desportivo Estagiário, ao qual tenho função de ajudar nas provas de carros e continuar a fazer 

reportagens e fotografias. 

Sei que há um longo caminho pela frente, gosto muito desta área e sabendo que perfeição 

não existe há que dar continuidade a todo este trabalho, porque quem corre por gosto não cansa. 
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Anexo I - Plano de estágio 
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Apêndice III - Planos 

utilizados na fotografia 
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Planos Utilizados 

Regra dos Terços 

A regra dos terços é uma regra composicional no qual a imagem deve estar 

dividida em nove partes iguais. Se o ponto de interesse estiver dentro das quatro linhas 

assinaladas na Figura logo cria-se um composição equilibrada que acaba por dar um 

grande impacto visual na fotografia (Freeman,2012). 

Ao analisar a figura abaixo prossupõem-se que os pontos de interesse são o carro 

e o senhor.  
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Regra do olhar  

Como podemos ver na Figura temos expresso a regra do olhar em que a pessoa se 

encontra direcionada para o centro (Freeman,2012). 

 

 

Regra do Movimento 

Ao captar esta fotografia queria mostrar/apanhar o movimento do carro numa 

subida o que acaba por estar de acordo com a regra do movimento em que deixo um 

bocado de ar à frente e se consegue perceber o movimento do carro da esquerda para a 

direita apresentado na Figura (Freeman,2012).  

Ao olharmos pela primeira vez para a fotografia o movimento do carro é o que 

nos chama mais a atenção. 
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Linhas Guia 

As linhas guia é o que nos conduz o olhar pela foto a um caminho o que torna a 

imagem mais bela. Como se pode ver na Figura as linhas do campo de futebol indicam-

nos o caminho até ao fundo do túnel do Estádio Municipal da Guarda (Freeman,2012).  

 

 

Linhas de fuga 

Como podemos ver na Figura a própria imagem leva-nos para o fundo, ou seja as 

próprias linhas das paredes nos indica um caminho (Freeman,2012). 
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Textura 

Nesta Figura leva-nos para a textura do campo sintético que é bastante evidente 

visto que a textura parece ser áspera, lisa. É possível por vezes ao vermos fotografias de 

textura podermos sentir a própria textura e esta fotografia não foge muito à regra 

(Freeman,2012). 

  

 

Moldura 

A moldura é uma regra que nos pode dar algum estilo estético à fotografia, e na 

Figura podemos ver que existe uma moldura que nos leva automaticamente para os 

jogadores (Freeman,2012). 
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Padrão 

Na imagem que apresento a seguir pode-se ver na Figura  o padrão feito pelo pódio 

é um jogo alternado entre o preto e o branco que acaba por fazer o padrão (Freeman,2012). 

 

 

Ponto de interesse  

Como podemos ver na Figura, o que nos chama mais a atenção são os dois 

senhores que estão a olhar para o capacete, acaba por ser uma coisa que quando olhamos 

para a imagem nos chama logo atenção (Freeman,2012). 
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Apêndice IVI – Banners para 
eventos de carros  
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Banners de eventos de carros automóvel 

De uma maneira muito simples passo a descrever alguns passo que fiz para a 

realização deste banner a qual foi realizado com intuito de mostrar a que prova se refere, 

local e a data da prova por isso dá um pouco uma imagem diferente e alguma estética 

como se pode ver na Figura. 

 

 

Para fazer a marca de água deste género, tive de meter o cartaz que foi feito no 

canto superior esquerdo, o logótipo da câmara municipal da Guarda, logótipo que 

comprova que o clube Guarda Unida Desportiva está associado à FPAK e adicionar um 

texto relativo a que prova se refere que apresento na Figura em baixo.  
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Podemos ver na figura como assinalado, que cada camada se refere a cada figura 

utilizada no molde para a realização dos banners, o que permite que assim podemos editar 

uma de cada vez.  

De seguida, devemos selecionar todas as layer e vamos juntar tudo numa só 

camada, para isso basta selecionar as camadas com SHIFT + botão do lado direito do 

rato e clicamos em “Mesclar Camada” como se pode ver na imagem.  

 

 

A seguir, devemos utilizar a “varinha mágica” e selecionar os objetos que vemos 

na área de trabalho. De seguida, devemos ir a Selecionar e clicar em Inverter para inverter 

a nossa seleção como podemos ver na Figura em baixo. 
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Pode dizer-se que esta marca de água está feita para encaixar logo na máquina que 

usei para tirar fotografias Nikon D 200 como se pode ver na seguinte imagem 3872 x 

2592 px, para a realização deste projeto teve de ser criado um documento com as 

dimensões apresentadas na Figura.  

 

 

 

Depois da inversão feita, basta fazer CTRL + C (para copiar) abrir a imagem que 

editamos e fazer CTRL + V (para colar) o que acaba por ficar algo como se pode ver na 

Figura.  
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Utilização de Ações 

Posso dizer que neste projeto criei uma ação que depois de aplicado o banner em 

cima das fotos optei por criar uma ação com objetivo de ao clicar em F2 permitir que 

guarda-se na pasta destinada. 

Como se pode ver na Figura aparece o separador ações ao qual grande parte delas 

vem predefinidas com o programa, e que apresenta todos os passos que fiz para que a 

ação guarda-se na pasta destinada. 
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Apêndice VI – Planos 
utilizados em vídeo  

 

  



Relatório de Estágio – Guarda Unida Desportiva 

 

80 
 

Planos utilizados em vídeo 

Antes de começarmos a fazer vídeo é necessário que se tenha uma pequena noção 

do que realmente queremos captar e o que história pretendemos contar ao espetador.  

O plano é um ponto muito fundamental na realização do vídeo dado que é tudo o 

que está desde que se começa a gravar até se parar, completando assim vários planos uma 

cena. 

Para se fazer um grande plano tem de se pensar antes de o captarmos e termos 

algum conhecimento de alguns planos que possam ser relevantes para a história, e por 

vezes aprendemos muito quando vemos filmes melhoramos muito a nossa estética quando 

estamos a fazer vídeo.  

Um dos aspetos a ter em conta quando realizamos vídeo, é que devemos fazer o 

melhor enquadramento posicionando a máquina da melhor maneira, evitando sempre que 

pessoas fiquem com troncos de árvore por detrás, ter atenção à contra luz, e procurar 

sempre planos curtos.  

 

Plano Muito Geral 

Pode dizer-se que este realmente pode ser um dos planos mais utilizados se bem 

que em quase todos os vídeos se aplicam a maior parte das regras. 

  

Este é um plano de iniciante visto que quem começa a gravar pela primeira vez 

não tem muito a tendência a fazer um plano mais aproximado, por isso este plano como 

se pode ver na Figura, optei por utilizar este plano visto que pretendia mostrar o ambiente  
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dos jogadores em campo.  

Por ser um plano aberto com grande profundidade de campo, acabando por ser um 

dos planos que utilizam os repórteres de imagem quando gravam um jogo de futebol, 

sendo que por vezes mostram alguns planos mais fechados (Alvarenga, 2008). 

 

Plano Geral 

O Plano Geral neste contexto serve para situar onde decorre a ação e acaba por ser 

mais especifico que o PMG.  

Como é possível ver na Figura, este plano retrata a entrega das faixas de campeões 

distritais de Iniciados 2018/2019 sendo que neste momento foi tirada uma foto de grupo, 

como é uma plano mais emotivo que o PMG acaba por dar outro destaque à equipa. 

Para se fazerem este tipo de planos, basicamente só temos de ver e pensar que este 

plano ficava bem aqui ou ali, sendo que com a experiência que vamos adquirindo ao longo 

do tempo acaba por ser mais fácil a escolha do plano (Alvarenga, 2008). 
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Plano Geral Médio 

Neste plano pode ver-se na Figura que os jogadores estão enquadrados de corpo 

inteiro, por isso este plano conjuga a ação dos jogadores com o cenário mostrando assim 

a ação num determinado cenário sendo que existem equilíbrio entre a ação e o cenário 

(Alvarenga, 2008). 

 

 

Plano Americano (PA) 

Neste tipo plano o que se pretende é enquadrar o jogador da coxa até à cabeça 

deixando assim um bocado de “ar” em cima da cabeça o que acaba por dar grande 

importância à ação que é a entrega da taça do que propriamente do cenário que acaba por 

perder importância como se pode ver na Figura (Alvarenga, 2008). 
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Plano Médio (PM) 

O Plano Médio é utilizado para mostrar um pouco as emoções da personagem e 

por isso optei por utilizar este plano visto que se tratava de uma entrevista em que se 

pretendia saber quais os objetivos que os jogadores iniciados desejavam para a presente 

época na véspera de confrontarem o 3º classificado (Alvarenga, 2008). 

Este plano deve-se enquadrar a personagem da cintura à cabeça destacando-se 

assim a ação porém deixando um pouco de “ar” em cima como se vê na Figura.      
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Grande Plano 

Este enquadramento acaba por ser mais próximo do que Plano Médio em que se 

capta o rosto desde a testa até aos queixos (Alvarenga, 2008). 

Como se pode ver na Figura pretende-se mostrar a emoção de um piloto na altura 

de se fazer inscrição para a prova de Sobral da Serra.  

 

 

Plano Detalhe (PD) 

Este é o plano mais aproximado de todos em capta um momento de pormenor 

(Alvarenga, 2008).  

Ao captarmos estes planos temos de pensar o que pretendemos transmitir com 

eles, e neste plano podemos ver na Figura um jogador a driblar a bola.  

 

 


