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Resumo 

 

O relatório apresentado insere-se no âmbito do estágio curricular do plano de estudos do 

curso Técnico Superior Profissional (TeSP) de Repórter de Som e Imagem. O estágio 

curricular foi realizado na empresa Rádio Altitude, na cidade da Guarda. 

Este relatório resume e descreve as atividades realizadas ao longo das 750 horas de estágio. 

Ao longo do período de estágio executei tarefas como: corte nas músicas para retirar o refrão, 

edição de spots publicitários, proposta de uma rubrica e desenvolvimento da mesma.  

A utilização de programas nomeadamente o Sound Forge e Sony Vegas fez parte das 

atividades executadas. Para a edição de áudio e elaboração de projetos com som, bem como 

domínio da edição de rádio e programas para o alinhamento hertziano. Paralelamente, 

programas como o Microsoft Word foram utilizados para a realização de textos e pequenas 

anotações, auxiliares ao trabalho de estágio.  

Em suma, este relatório é uma reflexão sobre o estágio curricular e o seu desenvolvimento, 

realizado por mim ao longo deste período de crescimento e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Sonoplastia, Sound Forge, Sony Vegas, Áudio, Reportagem 
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Lista de Siglas e Acrónimos 

 

CD- Compact Disc 

CTeSP-Curso Técnico e Superior Profissional 

DB- Decibéis; intensidade do som 

FM- Frequência Modulada, Maior extensão da gama áudio, menos alcance, mas, tem maior 

imunidade de interferências 

Hz- Hertz, unidade de frequência 

IPG- Instituto Politécnico da Guarda  

MHz- Megahertz, um milhão de ciclos 

RM- Registo Magnético 

SWOT- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

TSF- TSF Rádio Notícias, estação de rádio portuguesa com cobertura nacional  
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Glossário de Termos Técnicos 

Adobe Audition– Programa de edição de áudio. 

Animador – Controla a emissão, é ele que fica responsável por tudo o que vai para o ar. 

Bloco Publicitário – Conjunto de publicidades que inicia e acaba com um pico. 

Editor – Quem vai dar voz, em direto, ao jornal. 

Estúdio- Espaço isolado com o material necessário para gravação, edição e produção de 

sonoplastia. 

Fade In/Fade Out- Aumento ou diminuição gradual do som. 

Frequência- Número de oscilações completas, por segundo, de uma onda eletromagnética. 

Jingle- Mensagem publicitária em forma de música, com curta duração. 

Loop- Repetição continua do som 

MP3- Formato de compressão de vídeo. 

Off - Parte da reportagem narrada pelo jornalista. 

Pico publicitário- Marca o início e o fim de um bloco. 

Promo- Som criado para fazer publicidade a uma empresa/instituição. 

Repórter- Jornalista responsável por realizar reportagens para serem transmitidas mais tarde. 

Sonoplasta- Responsável por fazer edição do som e programas de autor, criação de spots 

publicitários e jingles. Verifica se o que vai para o ar, vai com a devida qualidade. 

Sony SoundForge- Programa de edição de áudio. 

Sony Vegas- Programa de edição de som e vídeo. 
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Introdução 

 

O estágio curricular realizado insere-se como parte integrante e conclusiva do CTeSP de 

Repórter de Som e Imagem, ministrado no Instituto Politécnico da Guarda, na Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto. Compreendendo um total de 750 horas, 

estas foram exercidas entre 4 de março e 10 de julho de 2019. Aquando a minha chegada a 

Rádio Altitude, foi me proposto um plano de estágio para ser cumprido na data prevista 

(Anexo I).  

O período de estágio apresentou-se como uma janela de oportunidades, para percecionar o 

contacto com o mercado de trabalho, a próxima etapa. O estágio é um elemento fundamental 

à conclusão do CTeSP e permite complementar e aprimorar competências profissionais, mas 

também sociais e relacionais. O estágio permite construir uma ponte entre o sistema 

educativo e o mundo laboral, através da aplicação de conteúdos aprendidos e aprendizagem 

através de situações reais e práticas.  

O presente relatório tem o objetivo de percorrer aspetos essenciais do estágio, 

nomeadamente projetos desenvolvidos ao longo desse período e realização do trabalho com 

aplicação da informação e competências, adquiridas ao longo do CTeSP. Os desafios que o 

estágio me colocou serão expostos no decorrer do relatório, bem como todo o crescimento 

que potenciou. As atividades realizadas durante o período de estágio foram supervisionadas 

e orientadas por um responsável. No entanto, a autonomia e a discussão de ideias e soluções 

foram incentivadas e trabalhadas.  

O objetivo primordial do estágio curricular constituiu na aplicação teórica de conteúdos, em 

situações práticas de trabalho, que prometem uma melhor formação a nível académico e 

profissional A obtenção de ferramentas e conhecimentos reais contribuíram para potenciar 

o desenvolvimento individual e interpessoal, aspetos fundamentais para a construção do 

indivíduo prestes a entrar no mercado de trabalho. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
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Neste capítulo vou fazer apresentação da empresa onde estagiei, nomeadamente o seu 

historial, estrutura organizacional e identidade corporativa.  

 

1. História1 

A Rádio Altitude é a primeira rádio local do País, com 70 anos de história.  

Começou as suas emissões regulares no dia 29 de Julho de 1948 sendo que a sua data de 

criação foi no ano de 1947 com a intenção de servir de lazer para os doentes do Sanatório 

Sousa Martins. A emissão começou a evoluir ao longo dos anos alargando-se, assim, para o 

espaço urbano do complexo hospitalar e para toda a região (desde os distritos da Guarda e 

Castelo Branco a partes dos distritos de Viseu e Bragança). 

A história desta rádio, de tão rica que é liga-se à própria História.  

Desde 1949 até a data de hoje, a Rádio Altitude passou por altos e baixos e, apesar de meios 

escassos, tem algumas balizas cronológicas importantes.  

Em 1961 a publicidade começou a dar suporte financeiro e a ser o meio de comunicação 

social que a rádio é. E, assim, foi pioneira no jornalismo regional tornando-se referência 

nacional.  

 

Figura 1- Rádio Altitude, 1990 
Fonte: Correio da Guarda, Foto de Arquivo 

                                                           
1 Fonte: Rádio Altitude (http://www.altitude.fm/index.php/conhecer/historial-da-radio) 

http://www.altitude.fm/index.php/conhecer/historial-da-radio
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Em 1989 a rádio concorreu a um concurso de atribuição de frequências radiofónicas locais 

e passou a ser transmitida em FM pois já era transmitida em Onda Média desde a sua 

fundação. 

Em 2001, foi atribuída a titularidade à empresa Radialtitude- Sociedade de Comunicação da 

Guarda, Lda. mantendo o nome até a atualidade, após o concurso público nacional para a 

transmissão do alvará de radiodifusão. 

Desde então, a Rádio Altitude herdou nome, história, dote afetivo e também uma estação 

onde os meios eram precários, necessitando assim de ser mudada com alguma urgência. O 

novo projeto tem feito grandes mudanças em várias frentes: recuperação, modernização, 

formação, remodelações de instalações e melhoria de condições de trabalho. A grande aposta 

é numa seleção musical de qualidade e novo modelo de programação que determina uma 

conquista num novo público. Estas opções estratégicas começaram a crescer, principalmente 

a partir de 2004. 

Em 2003 a Rádio Altitude foi o único órgão de informação que conseguiu uma entrevista 

com o Juiz de Instrução Criminal Rui Teixeira, no auge do processo judicial “Caso Casa 

Pia”. 

Outra das grandes entrevistas desta estação foi concedida pelo ensaísta Eduardo Lourenço 

em visita guiada à terra natal, São Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, às memórias 

da sua infância e juventude. 

Em 2005 a Rádio teve impacto na cobertura das Eleições Autárquicas que teve início em 

meados de Julho do respetivo ano e terminou no ato eleitoral de Outubro. Esta cobertura 

envolveu mais de trinta entrevistas e debates com candidatos aos órgãos autárquicos dos 

vários concelhos da Guarda. 

No princípio de 2006, ao iniciar uma nova grelha de programas inovadora (forte aposta na 

informação, nas ideias, no debate e na opinião), o programa “Escape Livre” regressa pois 

tinha abandonado a estação em 1990. Este programa é pioneiro em Portugal no jornalismo 

de automobilismo, sendo a sua primeira emissão em 1973.  

Nesse ano a figura do Provedor do Ouvinte também foi instituída. “O papel do Provedor 

Ouvinte é o de interlocutor independente entre a Rádio e o público, recebendo ou fazendo 

críticas e sugestões, numa estação marcadamente informativa que, em cada semana, coloca 
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cerca de 130 novos conteúdos próprios por antena.” A Rádio Altitude é o único órgão de 

comunicação audiovisual privado em Portugal a usufruir desta figura por isso foi pioneiro 

mesmo em relação ao operador público nacional. 

Atualmente, a programação da rádio define-se por “Temporada”. Esta ocorre entre Outubro 

de um ano e a última semana de Junho do ano seguinte (houve apenas uma exceção, a 

primeira temporada iniciou em Janeiro de 2006 e terminou no final de Junho do mesmo ano).  

Os profissionais desta empresa asseguram-se que os ouvintes tenham uma emissão de 24 

horas por dia. Existem espaços diários com informação local e regional, programas 

semanais, também com informação, jornais temáticos, rúbricas e debates. Toda esta 

programação é produção da própria estação. 

A Rádio Altitude é um património histórico e afetivo para a cidade da Guarda, que tanto a 

estima. Para além da emissão on-line, a rádio conta agora com atualização das rubricas e 

programas que produz, em conteúdos podcast no SoundCloud e no site.  

A mais antiga rádio local do País, em funcionamento, foi considerada a rádio do distrito da 

Guarda mais ouvida.  

 

Figura 2- Rádio Altitude, 2019 
Fonte:Própria 
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2. Serviços prestados  

A Rádio Altitude tenta ao máximo diversificar o seu conteúdo, entre música e programas de 

autor. Sendo uma rádio, como não podia deixar de ser, passa publicidade na antena, sendo 

uma das maiores fontes de receita, e os jornais da TSF. Estes passam no seguinte horário: 

8h; 9h; 10h; 13h; 17h. 

A parceria que a rádio tem com a TSF é essencial para que tenham novos ouvintes. O Escape 

Livre é outras das parcerias com a rádio. Este é o programa mais antigo sobre automobilismo 

em Portugal, em emissão desde Fevereiro de 1973.  

A rádio adotou, desde alguns anos, um sistema de temporadas tendo uma grelha onde estão 

os programas que vão passar durante essa temporada. Uma temporada tem cerca de 8 meses 

desde Novembro a Junho do ano seguinte. Neste momento, a rádio conta com a 15.ª 

temporada com novidades, grande qualidade e diversidade nos programas.  

 

 

Figura 3- Nova Grelha- Temporada 15, 2019 
Fonte:Rádio Altitude  
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3.  Estrutura Organizacional 

 

Figura 4- Estrutura organizacional 
Fonte: Rádio Altitude  

 

Passo agora a especificar as funções de cada um: 

 Rui Isidro: Diretor, jornalista e editor, faz parte da edição de manhã dando voz aos 

jornais das 8:30h e 9:30; 

 Francisco Carvalho: jornalista e editor, faz as entrevistas por telefone e também as 

edições dos jornais das 12:30h e das 18h. 

 Carlos Gomes: jornalista, repórter e editor, quando se trata de estar no local, a 

missão é a ele que cabe; 

 Teresa Gonçalves: animadora e repórter, faz a animação da parte da manhã, tem 

controlo total da antena desde as 7:00h até às 13:30. 

 Luís Oliveira: sonoplasta e animador, faz animação da parte da tarde desde as 

15:00h até às 20h. Está encarregado também de fazer tudo o que esteja relacionado 
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com a sonorização e edição de som desde jingles a spots publicitários à sonorização 

da maioria dos programas.   

 João Neves: administrativo e comercial, vende a marca da Rádio Altitude de modo 

a tentar adquirir clientes publicitários, trabalhando no exterior e na secretaria.  

Não esquecendo os últimos dois “cargos”, a gerência da sociedade e o Provedor do Ouvinte 

são uma novidade no panorama da rádio em Portugal. Estes cargos colocam a Altitude à 

frente da informação com a proximidade.  

O Provedor do Ouvinte é um cargo que não tem ligação direta com os departamentos, porém 

tem uma das funções mais essenciais da rádio procurando a verdade absoluta, garantindo a 

credibilidade da Rádio. 

Este grupo pode ser reduzido, mas faz “milagres” ao ter tanto conteúdo e apresentando-o de 

forma tão profissional. 

 

4. Identidade Visual 

4.1 Logótipo 

O logotipo da Rádio Altitude (Figura 5) consiste em dezasseis polígonos, dois elementos 

textuais, “altitude fm” e “90.9”.  

Os dezasseis polígonos de cor azul, em que dois deles estão ocultos por detrás de um dos 

elementos textuais, estão dispostos de forma a parecer que estão deitados e assim 

assemelham-se a um vinil ou CD (Compact Disc). A cor azul, representada nos polígonos, 

simboliza a harmonia e a inteligência. 

O elemento textual “altitude fm” a vermelho transmite a ideia de poder e glamour. Reflete a 

qualidade e requinte de todas as emissões transmitidas pela rádio.  

O segundo elemento textual “90.9”, que define a frequência da Rádio Altitude, está de cor 

azul assim como os polígonos em forma circular. 

O fundo do logótipo é branco pois simboliza a simplicidade e imparcialidade. 
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Figura 5- Logotipo da Rádio Altitude 
Fonte: Rádio Altitude  

 

5. Política Comunicacional2 

O “Estatuto Editorial” é um dos maiores orgulhos da empresa e dos funcionários da rádio 

que o cumprem. Este consiste numa caracterização daquilo que a rádio se compromete a 

apresentar, aos ouvintes, em termos éticos e deontológicos.  

Este estatuto entrou em vigor em 2004 e foi revisto pelo atual diretor Rui Isidro. 

“A Rádio Altitude é a estação local mais antiga de Portugal, tendo por isso consciência do 

papel relevante que ocupa na história da radiodifusão nacional. 

A Rádio Altitude é uma estação de rádio local, de âmbito generalista, que se rege pelo 

cumprimento dos princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa e na Lei 

da Rádio, orientando-se por critérios de rigor e pluralismo, sem qualquer dependência de 

ordem ideológica, política, religiosa ou económica. 

A Rádio Altitude aposta numa programação de qualidade e diversificada, abrangendo 

diversos campos da sociedade e correspondendo às motivações e interesses de um público 

exigente e plural. 

A Rádio Altitude defende e promove a língua e a cultura portuguesas, sem perder de vista 

a cultura e os valores eminentemente próprios da região onde se insere. 

A Rádio Altitude rege-se pelo cumprimento das normas éticas e deontológicas do 

jornalismo. 

                                                           
2 Rádio Altitude (http://www.altitude.fm/index.php/conhecer/estatuto-editorial) 

http://www.altitude.fm/index.php/conhecer/estatuto-editorial
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A Rádio Altitude orienta a informação por critérios de rigor, independência, pluralismo, 

objetividade, exigência e profissionalismo, recusando o sensacionalismo e a exploração 

comercial de conteúdos informativos. 

A Rádio Altitude pretende contribuir para o esclarecimento, a formação e a participação 

cívica através de programas de debate e comentário que estimulem o confronto de ideias e 

concorram para uma opinião pública informada, activa e interveniente. 

A Rádio Altitude reconhece como limite o espaço privado dos cidadãos, que se compromete 

a respeitar escrupulosamente.” (Rui Isidro) 

 

6. Análise SWOT 

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) consiste em analisar, na 

empresa, os pontos fortes, fracos, as oportunidades e as ameaças. Ao fazer a análise SWOT 

desta empresa deparei-me que alguns pontos fortes poderiam ser também pontos fracos, ou 

seja, há aspetos positivos para um determinado tipo de público, que podem funcionar 

negativamente perante outro público. 

Na parte superior do esquema, estão os pontos fortes do lado esquerdo, as ameaças do lado 

direito; na parte inferior constam do lado esquerdo as oportunidades e do lado direito as 

ameaças. 

A tabela 1 representa a análise SWOT da Rádio Altitude: 

Tabela 1- Análise SWOT 
Fonte: própria 

Pontos fortes: Pontos fracos: 

Informação Antena com pouco alcance 

Parcerias Rádio Seletiva 

Rádio seletiva Programação 

Programação  

Debates  

Oportunidades: Ameaças: 

Novas parcerias Jornais da região 

Novas programações Televisões da região 

 Rádios da região 
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Após a visualização da Tabela 1 é possível, agora, fazer uma análise mais exaustiva. Como 

podemos observar a programação e o facto de a rádio ser uma rádio seletiva, tanto no sentido 

musical como a própria programação, resultam em Pontos Fortes e Pontos Fracos 

simultaneamente.  

Agora, posso fazer uma descrição de cada um dos pontos apresentados na tabela anterior. 

Strengths (Pontos Fortes) 

 Rádio Informação 

 Debates Políticos 

 Parceria com a TSF 

 Parceria com o Espaço Livre 

 Rádio Seletiva  

 Seleção musical muito vasta e rigorosa 

 Programação vasta e generalista 

 

Weaknesses (Pontos Fracos) 

 Antena instável e com pouco alcance  

 Rádio Seletiva 

 Programação vasta e generalista 

Opportunities (Oportunidades) 

 Novas parcerias  

 Novas programações 

Threats (Ameaças) 

 Rádios da região da Guarda 

o Rádio F 

o Rádio Clube da Mêda 

o Rádio Antena Livre  

o Rádio Fronteira 

o Rádio Monsanto 

o Rádio Cova da Beira 

o Rádio Voz da Raia 
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o Rádio Clube da Covilhã 

 

 Televisões online da região da Guarda 

o Localvisão TV Gurada  

o Sabugal Tv  

o Centro TV 

 

 Jornais da região da Beira 

o A Guarda  

o O Interior 

o Terras da Beira 

o Cinco Quinas 

 

 

 



 

  

 

 

 

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. 

 

1. Plano de Estágio 

Aquando da minha chegada à Rádio Altitude foi-me proposto um plano de estágio com as 

tarefas que iria desempenhar dali para a frente.  

Os meus primeiros dias na rádio foram de adaptação ao local e ficar a conhecer todas as 

pessoas que dão vida à rádio. Fiquei também a conhecer as ferramentas de trabalho (software 

e hardware), como software o Sony SoundForge (usado por todos para editar som, 

entrevistas e/ou peças). 

Após toda a adaptação e apresentação dei início à minha aprendizagem no local de estágio 

curricular na Rádio Altitude.  

O plano de estágio pode ser visto em Anexo I. 

 

1.1. Objetivos  

Os objetivos foram, inicialmente, definidos pelo tutor de estágio. Foi criado um plano de 

estágio para ser cumprido durante as 750 horas na rádio.  

Os trabalhos que executei mostraram as competências que fui adquirindo ao longo do curso.  

Este estágio mostrou-me a realidade de trabalhar numa rádio, e neste caso local, sendo que 

nos preparou para o mundo do trabalho.  

 

 

 

 

 

2. Cronogramas  

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

diferentes tarefas, as quais apresento de generalizada na tabela abaixo. 
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Tabela 2- Cronograma das atividades desenvolvidas 
Fonte: própria 

Atividades 

 Apresentação  

 Visita ao espaço envolvente  

 Pesquisa sobre o conceito “Jingle” 

 Seleção de músicas nacionais e internacionais para criação de “Jingles” 

 Utilização do programa “Sound Forge” para retirar refrões das músicas 

 Noção de conteúdo musical 

 Criação de Jingles 

 Pesquisa para elaboração de uma reportagem 

 Criação de uma rubrica 

 Pesquisa sobre o tema da rubrica 

 Desenvolvimento de um texto sobre as diferenças entre TeSP e Licenciatura 

 Gravação do texto elaborado anteriormente 

 Edição da rubrica   

 Entrevista- pesquisa 

 Reportagem ao Presidente da Associação Académica da Guarda (João Nunes) 

 Edição da reportagem  

 Edição de spots publicitários 

 

Esta tabela contém as tarefas que fui desenvolvendo ao longo de 750 horas de estágio. No 

início do mesmo, realizei pesquisas para poder fazer um bom trabalho e as tarefas foram 

sendo acompanhadas pelo tutor de estágio. Com o decorrer do tempo fui-me tornando mais 

autónoma nas tarefas a desenvolver.   

 

3. Enquadramento das Atividades Desenvolvidas  

3.1. Sonoplastia 

Sonoplastia é comunicar através do som, ou seja, é a composição e produção de áudio de 

modo a tornar o som mais cativante. A rádio é o meio de comunicação que “vive” 
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exclusivamente do áudio, em jingles, spots, picos, publicidade, entre outros. O meu tutor de 

estágio, Luís Oliveira, é o sonoplasta da Rádio Altitude onde realiza os seus trabalhos no 

Estúdio 2, como se pode ver nas Figuras 6 e 7. 

 

Figura 6- Estúdio 2, Rádio Altitude 
Fonte:Própia 

 

Figura 7- Estúdio 2, Rádio Altitude 
Fonte:Própria  

Para a composição e produção áudio, a Rádio Altitude utiliza software específico, mais 

precisamente o Sony SoundForge e Sony Vegas. Como a partir de certo momento comecei a 

levar o meu computador pessoal editava no programa Adobe Autdition pois era o programa 

que tinha instalado como podemos ver na Figura 8. 
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Figura 8- Ecrã de edição em Sony Sound Forge 
Fonte:Google Imagem 

No início dos trabalhos, usei o SoundForge. Este trabalho consistia em retirar a melhor parte 

da música (a mais comercial, que geralmente era o refrão) e assim conseguir arranjar um 

final, quer usando música ou um fade out ou um reverb. 

Este processo foi repetido durante alguns dias, com músicas nacionais e internacionais, de 

modo a ambientar-me ao programa e perceber os tempos.  

O outro programa, Sony Vegas, tem a vantagem de podermos observar o volume através da 

linha e ser um software de multipistas, ou seja, cada pista pode ter um som diferente. Assim, 

a tarefa de montagem de diversos sons é mais facilitada, por exemplo, jingles, spots, etc... 

 

3.1.1. Jingles 

O jingle “é um termo em inglês que se refere a uma mensagem publicitária em forma de 

música, com curta duração, normalmente variando de 15 a 30 segundos para ser memorizada 

e lembrada facilmente, também envolve a existência de uma boa história aliada a boa 

música.” Ou seja, um jingle tem que ter uma mensagem simples e clara onde capte toda a 

informação sem dificuldade. 
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3.1.2. Spots/Promos 

Um spot e uma promo são algo com intuito semelhantes, publicitar ou divulgar algo. A 

diferença é que um spot, vulgarmente chamado de publicidade, publicita uma empresa ou 

organização externa, enquanto uma promo publicita-se a si mesma.  

Num spot tem de haver contacto entre a rádio e a instituição em causa de forma a chegarem 

a um acordo relativamente à duração, ao tempo que está no ar, com que frequência vai ser 

passado na antena, etc.. Quando chegarem a acordo, a instituição manda um texto ou pede à 

própria rádio para o fazer. Após a criação do texto, tem de ser enviado para a rádio ‘em 

bruto’. A versão ‘em bruto’ vem com as repetições, partes repetidas, anotações para que 

depois o sonoplasta consiga aproveitar aquilo que quiser até ao produto final.   

O próximo passo é editar o ‘bruto’ no SoundForge, cortando as repetições, corrigindo as 

pausas e aproveitando o que há de melhor. No fim é feita a normalização a -2dB’s, para o 

volume ser homogéneo. De seguida escolhe-se a malha e também esta é editada no 

SoundForge de modo a finalizar com mais ou menos o mesmo tempo do texto.  

Depois de editar os sons no SoundForge, passamos para o Sony Vegas, em que é colocado 

cada um dos sons editados anteriormente em cada pista, sincronizando-os temporalmente. 

Por fim, regulamos o volume da malha em relação ao texto, pois a malha costuma ter mais 

impacto auditivo, e assim reduzimos o volume da malha para que a voz off tenha mais 

impacto.  

Por fim, o spot é ativado através do Digital RM nos blocos publicitários que foram acordados 

entre a empresa e a rádio. 

 

3.1.3. Notícias/Peças 

A introdução ao jornalismo na Rádio Altitude foi feita partir do momento em que comecei a 

trabalhar com o Sound Forge pois esta é a ferramenta onde se faz a edição das entrevistas.  

A minha primeira entrevista foi feita no decorrer da semana Académica da Guarda ao 

presidente da Associação Académica. Antes da entrevista, fiz uma pesquisa sobre o assunto 

que ia tratar, executei as perguntas e mostrei ao meu tutor para aprovação.  

Na hora da entrevista, os nervos estavam presentes sendo que era cara-a-cara, mas rápido 

desinibi, pois, era uma pessoa que conhecia de vista. A entrevista foi bem-sucedida e, no dia 
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seguinte passei à edição da mesma. Passei a ‘voz off’ para o ambiente de trabalho do 

computador e criei uma pasta com tudo o que se tratava desta reportagem. No SoundForge 

editei o som e fui pesquisar sons para fazer a separação das perguntas e da informação. 

 

3.1.4. Rúbrica 

Depois de produção, eu e o meu colega de estágio decidimos propor a criação de uma rubrica 

que não chegou a ir para o ar. Essa rubrica consistia em fazermos comparação entre dois 

temas e falar sobre os mesmos.  

No primeiro tema falamos sobre a diferença entre o TeSP e a Licenciatura, sendo que 

estamos no ensino superior fazia todo o sentido de o ser. Fizemos uma pesquisa profunda 

sobre como as pessoas se podiam candidatar para os diferentes tipos de curso. De seguida 

elaboramos um guião com o material que juntamos nessa pesquisa (Anexo II). O treino da 

dição da leitura é muito importante pois há “erros” que cometemos no quotidiano e não 

damos conta.  

Esta rubrica foi um treino para a dicção pois falar ao microfone é diferente e notamos que 

podíamos fazer melhor.  
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Reflexão Final 

Este relatório representa o trabalho concretizado ao longo das 750 horas na Rádio Altitude. 

Sem dúvida que este estágio superou as minhas expectativas e tenho a agradecer aos 

funcionários da empresa por toda a ajuda e apoio durante os cinco meses.  

Quando cheguei tinha uma secretária, um computador e um plano de estágio ao meu dispor 

e com todas as condições para que me sentisse bem.  

O plano de estágio que me foi atribuído no início foi cumprido, sem sempre a nível 

cronológico, mas as atividades que estavam atribuídas foram todas executadas.  

Para a realização das tarefas deste estágio, houve algumas unidades curriculares que me 

facilitaram a aprendizagem de novas tarefas, em especial a unidade lecionada pelos 

professores Handerson Engrácio e Sónia de Sá “Captação e Edição de Áudio” no primeiro 

semestre do primeiro ano.  

Em sumo, o estágio serviu para pôr em prática os diversos conteúdos das unidades 

curriculares do curso e assim aplicá-las no mundo do trabalho.  

Deu-me um leque variado de experiências e conhecimento que vou pôr em prática daqui 

para a frente.  
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