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RESUMO 

O principal objetivo deste relatório é a apresentação teórica de todo o trabalho realizado 

durante o período de estágio que diz respeito à unidade curricular Estágio, integrante da 

estrutura curricular do curso de Comunicação Multimédia da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto. Este documento visa também descrever todo o percurso 

profissional e todas as tarefas realizadas nesta unidade curricular que significou o primeiro 

contacto com o mundo do trabalho. 

Numa primeira fase, apresenta-se a contextualização da entidade e a sua respetiva estrutura 

interna, tais como as regulações e as leis que são aplicadas aos profissionais da função 

pública. Seguidamente, descrevem-se as atividades e tarefas, interligadas com o 

enquadramento teórico, que realizei ao longo do estágio curricular. Para além disso, 

evidenciam-se os mais variados conhecimentos legais e júridicos adquiridos e a sua devida 

importância para o futuro profissional, sob a forma de reflexão final. 

O estágio curricular decorreu na Câmara Municipal de Almeida, situada no distrito da 

Guarda, que engloba uma enorme variadade de serviços públicos, divididos em vários 

gabinetes e setores. O estagiário trabalhou na área do gabinete de informática, onde realizou 

todo o tipo de serviços multimédia, nomeadamente design gráfico, fotografia, edição de vídeo 

e edição programática e gráfica de dois sites pertencentes à entidade. 

O principal objetivo do estagiário foi aprender leis e legislações de modo a integrar a equipa 

do gabinete de informática e aplicar as minhas competências e capacidades em multimédia 

perante os desafios propostos. Consequentemente, o estagiário exerçeu as funções de editor 

de vídeo, editor fotográfico, programador, designer gráfico e operador de câmara durante o 

trabalho em campo, que por sua vez foram repartidas nos variados projetos em que o 

participei. O estágio curricular efetuou-se num período de três meses, que se iniciou no dia 

24 de junho de 2019 e terminou no dia 10 de setembro de 2019. 

 

Palavras-chave: Vídeo, Edição, Captação, Design Gráfico, Multimédia. 
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ABSTRACT 

The main objective of this report is the theoretical presentation of all the work done during 

the internship period that concerns the curricular unit Internship, part of the curricular 

structure of the Multimedia Communication course of the School of Education, 

Communication and Sport. This document also aims to describe the entire career path and all 

the tasks performed in this course that meant the first contact with the world of work. 

 

In a first phase, the contextualization of the entity and its internal structure are presented, 

such as the regulations and laws that are applied to civil service professionals. The following 

describes the activities and tasks, interconnected with the theoretical framework, which I 

performed throughout the curricular internship. In addition, the most varied legal and 

juridical knowledge acquired and its due importance for the professional future, in the form 

of final reflection, are highlighted. 

 

The curricular internship took place at the Municipality of Almeida, located in the district of 

Guarda, which encompasses a huge variety of public services, divided into several offices 

and sectors. The trainee worked in the IT department, where he performed all kinds of 

multimedia services, namely graphic design, photography, video editing and programmatic 

and graphic editing of two websites belonging to the entity. 

 

The trainee main objective was to learn laws and legislations in order to be part of the IT 

office team and apply my multimedia skills and abilities in the face of the proposed 

challenges. Consequently, the trainee worked as a video editor, photo editor, programmer, 

graphic designer and cameraman during the fieldwork, which in turn were divided into the 

various projects in which I participated. The internship took place over a period of three 

months, which began on June 24, 2019 and ended on September 10, 2019. 

 

Keywords: Video, Editing, Capture, Graphic Design, Multimedia. 
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INTRODUÇÃO 

De forma a concluir todo o percurso realizado no âmbito da Licenciatura em Comunicação 

Multimédia, ministrada na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, foi 

extremamente importante elaborar este relatório de estágio. O seu principal objetivo é 

descrever todas as tarefas/projetos realizadas(os) durante o período de estágio efetuado na 

Câmara Municipal de Almeida, doravante designado por CMA. 

O relatório de estágio deve ter como seu alicerce uma investigação aprofundada. Neste caso, 

apoiei-me em textos informativos especializados na área de multimédia, fazendo uso dessa 

mesma informação na contextualização teórica de diversos casos. Contudo, deve-se afirmar 

que foram apenas efetivadas citações de caráter indireto, parafraseando os textos consultados. 

Num primeiro momento foram transpostas para o Plano de Estágio (Anexo I) algumas tarefas 

realizadas nas unidades curriculares como a Edição de Vídeo, Design Gráfico e Atelier de 

Internet. Posteriormente, as restantes propostas passaram por ultrapassar novos desafios e 

adquirir novos conhecimentos como a utilização e edição de vídeo em 360º graus e ter 

conhecimentos da legislação imposta aos profissionais da função pública. 

Durante o decorrer do estágio foi possível aplicar grande parte dos conhecimentos adquiridos 

ao longo dos três anos de licenciatura. Porém, foi ainda importante estudar novas ferramentas 

e metodologias de trabalho requeridas atualmente nesta área de trabalho. Por outras palavras, 

conseguiu-se demonstrar as capacidades intelectuais e criativas, mas sempre com a 

preocupação em adaptar-se às novas técnicas existentes no mercado de trabalho. Empenhei-

me sempre em ser um profissional autodidata, capaz de captar novos conhecimentos com 

rapidez, capaz de executar vários projetos, ou mesmo tempo e com prazos definidos, tendo 

conseguido alcançar tais expectativas através de tutorais e sites online especializados em 

projetos multimédia.  

O relatório está dividido em dois capítulos principais, sendo que no primeiro é feita uma 

apresentação da entidade, no qual se relatam vários aspetos da mesma, desde a sua história, 

os seus departamentos, a sua organização interna e a sua metodologia de trabalho.  
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O segundo capítulo relaciona-se com todos os projetos desenvolvidos, as atividades 

concretizadas, novas aprendizagens e todas as dificuldades encontradas. 

Por último, é apresentada uma reflexão final onde deixo a minha opinião sobre a importância 

do estágio curricular e a relevância que a Licenciatura em Comunicação Multimédia teve na 

obtenção de uma experiência mais profissional. Torna-se, então, uma reflexão importante e 

interessante, ainda mais quando provém do meu primeiro contacto com o mercado de 

trabalho na área de multimédia em Portugal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

A Entidade: Câmara Municipal de Almeida 
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Este capítulo tem como principal objetivo apresentar a entidade acolhedora, a Câmara 

Municipal de Almeida. É feita uma apresentação da sua estrutura organizacional, identidade 

visual, metodologias de trabalho e serviços. 

 

1.1. O Município de Almeida 

Como já foi referido, a entidade onde realizei o meu estágio curricular foi a Câmara 

Municipal de Almeida, sede do concelho com o mesmo nome que é um dos 14 concelhos 

que compõem o distrito da Guarda. Situando-se aproximadamente a 760 metros de altitude 

média, na região centro norte do país, localizado a Sul do concelho de Figueira de Castelo 

Rodrigo, a Norte do concelho Sabugal, a Este do concelho da Guarda e a Oeste de Espanha.  

Ao longo de toda a faixa nascente, o concelho de Almeida partilha fronteira com Espanha, 

possuindo uma das passagens rodo e ferroviárias mais importantes do País, tendo desta forma 

uma importante localização estratégica inalienável. A Figura 1, a seguir apresentada é 

alusiva à vista aérea da Sede do Município de Almeida. 

 

Figura 1 – Vista Aérea da Sede do Município 

Fonte: Google Maps 
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O concelho de Almeida ao nível rodoviário é servido pela A25 (Vilar Formoso – Aveiro), 

principal autoestrada de ligação entre Portugal e Espanha (ligação espanhola com A62). 

A nível ferroviário, o concelho de Almeida é atravessado pela Linha da Beira Alta, tendo na 

Estação de Caminhos de Ferro de Vilar Formoso uma das estações ferroviárias mais 

imponentes e carismáticas do País. Além dos serviços diários nacionais, a estação de Vilar 

Formoso conta ainda com os serviços internacionais Sud-Express e Lusitânia Comboio 

Hotel, composições que efetuam ligação entre Lisboa – Madrid e Paris (Câmara Municipal 

de Almeida, 2019). 

O concelho de Almeida é atravessado pelo Rio Côa. O Rio Côa que é um rio português, que 

tem a sua nascente na Serra da Mesas – Foios, próxima da Serra da Malcata e percorre cerca 

de 130Km, dos quais 34Km no concelho de Almeida, e vai desaguar na margem esquerda do 

Douro, perto de Vila Nova de Foz Côa. É dos poucos rios em Portugal que efetua um percurso 

na direção sul – norte. O concelho de Almeida é composto por 29 Freguesias, representadas 

na Figura 2, e após a última reforma administrativa em Maio de 2012, o Concelho de 

Almeida ficou composto por 9 Freguesias e 6 Uniões de Freguesias, distribuídas numa área 

geográfica de 524Km2.1 

 

 
1 https://www.cm-almeida.pt/o-municipio/, consultado a 24 de junho de 2019. 

https://www.cm-almeida.pt/o-municipio/
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Figura 2 – Concelho de Almeida 

Fonte: Geneall: Portal de Genealogia 

 

1.2. Organograma 

A metodologia base de uma organização deve sempre em primeira ocasião ter o cuidado de 

estudar a organização estrutural e hierárquica presente na sua equipa de trabalho, para tal 

deve-se criar um gráfico denominado por “organograma”. Na atualidade em que nos 

encontramos é imperativo que exista uma ordem de funções e cargos nas empresas, não só 

nas mais complexas como também nas pequenas e médias empresas, representando as 

hierarquias presentes. Através de um organograma podemos observar uma representação 

gráfica das estruturas de uma organização na qual podem ser identificados cargos, tarefas 

e/ou nomes dos responsáveis (Fonseca, 1999).  

Uma estrutura orgânica, ou organograma, é um gráfico que representa a estrutura formal de 

uma organização, através da conjugação de órgãos dispostos numa sequência de níveis, 
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representando a hierarquia existente entre eles. Num organograma vertical, quanto mais alto 

estiver o órgão, maior a autoridade e a abrangência da atividade.  

Na Figura 3, apresenta-se de uma forma simples a organização hierárquica dos membros do 

executivo, os gabinetes, os departamentos, as divisões e secções da Câmara Municipal de 

Almeida (Anexo II). 

 

 

Figura 3 – Estrutura Orgânica da CMA 

Fonte: Câmara Municipal de Almeida 
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1.3. Distribuição dos Serviços 

A fragmentação da equipa em vários setores pode influenciar positivamente a transmissão de 

informação entre os seus respetivos membros. Por um lado, quanto mais próximos 

socialmente forem os indivíduos pertencentes a uma equipa de trabalho mais aumenta a 

possibilidade de existirem influências criativas. Porém, essa mesma proximidade permite a 

partilha de conhecimentos técnicos e opinativos dentro da equipa, originando um ambiente 

de trabalho mais rico, abrangente e forte (Henttonen, et al., 2013). 

Os autores Bowditch e Buono (1992) afirmam que o controlo da qualidade está associado 

com a organização hierárquica da empresa ou entidade. Definem também que existem vários 

tipos de diferenciações organizacionais, sendo elas: a diferenciação horizontal, a 

diferenciação vertical, a diferenciação pessoal e a diferenciação espacial. 

A Câmara Municipal de Almeida emprega cerca de 350 trabalhadores, de acordo com os 

dados referenciados no mapa de pessoal em 2018, e estes estão distribuídos em diferentes 

divisões de acordo com os serviços que estes profissionais prestam ao município.2  

Esta distribuição é feita com base nestes gabinetes e setores, conforme os serviços prestados, 

a seguir apresentados. 

Gabinetes: 

• Gabinete de Apoio ao Presidente; 

• Gabinete de Apoio à Vereação; 

• Gabinete da Protecção Civil, Floresta e Agricultura; 

• Gabinete de Relações Publicas; 

• Gabinete Jurídico; 

• Gabinete de Informática; 

• Gabinete de Psicologia; 

 

 
2 https://www.cm-almeida.pt/wp-content/uploads/2018/05/mapa_pessoal_2018-1.pdf, consultado a 25 de 
junho de 2019. 

https://www.cm-almeida.pt/wp-content/uploads/2018/05/mapa_pessoal_2018-1.pdf
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Divisão de Assuntos Socio-Económicos e Culturais: 

• Secção Adm. de Assuntos Socio-Económicos e Culturais; 

• Sector Socio-Económico; 

• Sector Turismo e Património; 

o Património; 

o Roteiros Turísticos; 

o Serviço Turístico – Visitas Guiadas; 

• Sector Cultural; 

• Sector Desporto; 

• Sector Educação Saúde e Acção Social; 

o Rede Social de Almeida; 

o CPCJ; 

o Escolas; 

o Carta Educativa; 

 

Divisão Gestão Administrativa: 

• Sector de Cobranças e Fiscalização; 

• Secção de Pessoal e Serviços Gerais; 

• Actas; 

• Recursos Humanos; 

• Secção de Expediente, Arquivo, Taxas e Licenças; 

 

Divisão Gestão Financeira: 

• Tesouraria; 

• Secção de Contabilidade, Aprovisionamento e Património; 

• Finanças Municipais; 

Serviços Técnicos de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos: 

• Gabinete Técnico; 

• Secção Administrativa; 
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Divisão de Obras e Urbanismo: 

• Sector Loteamento e Obras Particulares; 

• Sector de Obras Municipais; 

• Sector Trânsito e Rede Viária; 

• Sector Parques e Jardins; 

• Armazém, Oficina de Maq. Viaturas; 

 

Divisão de Serviços Urbanos: 

• Secção de Água e Saneamento; 

• Análises de Água de Distribuição; 

• Sector de Higiene e Limpeza; 

• Sector de Cemitérios; 

• Sector Mercados e Feiras3; 

 

1.4. Horário de Trabalho 

O horário de trabalho abrange o número de horas entre o início e o término do período de 

trabalho diário, com a inclusão dos intervalos de descanso. Na entidade onde se realizou este 

estágio curricular, mais especificamente, no Gabinete de Informática, localizado na 

Biblioteca Municipal de Almeida nos Serviços Técnicos, o horário de trabalho é de 7 horas 

por dia, dando ínicio às 9:00h da manhã, com descanso desde as 12:30h às 14:00h, 

terminando às 17:30h. 

 

 

 
3 https://www.cm-almeida.pt/servicos-municipais/divisoes-e-servicos , consultado a 26 de junho de 2019. 

https://www.cm-almeida.pt/servicos-municipais/divisoes-e-servicos
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1.5. Diferença entre a Função Pública e o Setor Privado 

Como realizei o meu estágio curricular numa autarquia local, pertencente à função pública, 

foi-me requerido ter conhecimento da Lei Geral do Trabalho e de uma forma geral diferenciar 

a função pública do setor privado. 

Como funcionário público, para requesitar ou comprar algo que me permita facilitar o meu 

trabalho com o financiamento da CMA, tinha de efectuar um pedido ao setor onde estava 

inserido. Neste caso, o pedido seria efectuado a um dos engenheiros de informática efetivos. 

Após este pedido ser efetuado, o engenheiro comunicava esse pedido ao orgão hierárquico 

superior presente no organograma, neste caso, seria o presidente. Em seguida, se fosse aceite 

pelo presidente, o engenheiro poderia efectuar essa compra à empresa ou entidade que 

pretendia vender esse produto. Este processo era efectuado em várias fases de transações, 

como por exemplo, se o pagamento fosse efectuado ou se existisse algum atraso na transação, 

seria necessário existir uma comunicação, geralmente efectuada por meios eletrónicos como 

o e-mail ou contactos telefónicos. 

No setor privado, eu trabalharia para um profissional de hierarquia superior na empresa ou 

entidade, denominado de patrão, onde eu requisitava a compra, caso fosse aceite, eu receberia 

o dinheiro diretamente para efectuar essa transação monetária.  

Ou seja, a principal diferença entre a função pública e o setor privado é “burocracia” 

necessária para se efectuar uma transação monetária ou de bens materiais. 
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1.6. Identidade Visual da Empresa 

Numa primeira ocasião, é preciso notar que todos os elementos gráficos fazem referência à 

comunicação visual, seja ela propositada ou não. São as imagens captadas pelo sentido da 

visão que estimulam alterações emocionais entre um indivíduo. O autor Bruno Munari (2006) 

refere que todos os elementos visuais observados fazem parte de uma comunicação visual, 

podendo esta ser interpretada de diferentes maneiras dependendo do seu recetor. Essa mesma 

comunicação visual é utilizada automaticamente quando se cria a imagem de uma empresa 

ou entidade, falando mais precisamente da identidade visual. 

A identidade corporativa apresenta-se como o seu “DNA”, onde o seu criador consegue um 

controlo praticamente absoluto sobre todos os seus aspetos. Outro aspeto importante é a 

personalidade própria que cada empresa/entidade possui, devendo ser aplicado a todos os 

elementos pertencentes à sua composição visual (Raposo e Costa, 2011). 

Pedro Gonzalez (2006) afirma que os elementos que formam uma identidade visual são: a 

marca, o logótipo e o símbolo. A identidade visual apresenta-se como um elemento 

obrigatório a qualquer empresa ou entidade, permitindo a sua identificação e distinguindo-a 

das restantes entidades presentes no mundo empresarial e institucional. 

1.6.1. Marca 

O primeiro elemento (marca) é dos aspetos mais importantes quando se fala em identidades 

visuais. Erradamente, existe a noção de que se deve ter maior atenção aos aspetos gráficos, 

mas sem uma marca (nome), nenhuma empresa ou entidade pode existir. A marca identifica 

e distingue os produtos e serviços de uma empresa ou entidade no mercado de trabalho, 

através das suas normas de estruturação (Sampaio, 2002). Pedro Gonzalez (2006) refere que 

de uma forma global uma marca é o nome de uma empresa ou entidade e depois partilhado 

com o público.  

Dito isto, o nome da empresa ou entidade é possuidor de uma enorme relevância corporativa 

e empresarial, colocando nas mãos de uma simples expressão os principais elementos 

responsáveis pelo sucesso de uma empresa no mercado de trabalho. 
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No caso da entidade onde realizei o meu estágio curricular, por ser uma autarquia local, não 

existe uma forma de “inventar” um nome, é necessário em termos legais ser denominada, em 

primeira situação, como Câmara Municipal, “Câmara” sendo a palavra legal para denominar 

um órgão executivo de um Município em Portugal, e como é óbvio, municipal, é a palavra 

utilizada para identificar o município que esta autarquia supervisiona, logo a marca seria 

Câmara Municipal de Almeida. Por exemplo, no caso de Sabugal, seria idêntico o processo, 

ou seja, Câmara Municipal do Sabugal. 

As identidades visuais utilizadas em todos os projetos realizados para a CMA são três, 

respectivamente, Almeida Estrela do Interior, que identifica e representa a vila de Almeida, 

Almeida Turismo, que mais especificamente representa todas as áreas e atividades de turismo 

no município e por fim, Vilar Formoso Fronteira da Paz, que identifica e representa o 

memorial aos refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes em Vilar Formoso. Todas 

elas são identidades visuais distintas que representam entre si o Munícipio de Almeida. 

1.6.2. Logótipo 

Mais do que um nome, um logótipo deve tornar evidente o valor máximo da empresa ou 

entidade representada. Não é só a existência do nome que conta, mas sim a forma como este 

pode vir a ser utilizado. De acordo com Egan (2007) um logótipo é um emblema usado para 

identificar ou distinguir uma marca. Muitas vezes o logótipo é confundido com a própria 

marca, no entanto é necessário estabelecer as suas diferenças. Enquanto que a marca se 

caracteriza como o nome escolhido, o logótipo tem o principal objetivo de aplicar esse 

mesmo nome de forma criativa e original, utilizando como base algumas ferramentas de 

produção multimédia. Lampreia (1998) vai ainda mais longe e afirma que um logótipo com 

qualidade deve primar pela sua memorização, pois esta é inegavelmente uma das suas 

principais funções quando apresentada em formato de identidade corporativa. 
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Figura 4 – Lógotipo da Câmara Municipal de Almeida 

Fonte: Camâra Municipal de Almeida 

Como é possível verificar na Figura 4, o lógotipo da CMA, que é representado pelos 

elementos de texto, Almeida Município, apresenta um estilo de caracteres específico de modo 

a representar Almeida como “Aldeia Histórica de Portugal”, como é apresentada para 

Portugal e o resto do mundo, embora não seja uma aldeia, mantém o seu valor histórico e 

cultural. 

 

Figura 5 – Logótipo de Almeida 

Fonte: Camâra Municipal de Almeida 

Embora Almeida seja um município, também é necessário uma forma de identificação visual 

de Almeida como uma vila histórica, e desse modo foi criado um novo logótipo, representado 

pela Figura 5, onde é possível verificar uma coloração dos caracteres presentes no logótipo, 

com vermelho e laranja, que representam respectivamente paixão e energia; prosperidade e 

sucesso4, que são as cores escolhidas para representar Almeida, que são cores calorosas e 

chamativas, especialmente o laranja que representa calor, visto que Almeida é situado numa 

zona com temperaturas altas e também serve como representação das muralhas que com estas 

temperaturas altas criam uma ilusão visual de serem amarelas/alaranjadas.  

 

 

 
4 https://www.significados.com.br/cores-2/, consultado a 10 de julho de 2019. 

https://www.significados.com.br/cores-2/
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Figura 6 – Logótipo do Turismo de Almeida 

Fonte: Camâra Municipal de Almeida 

Como o turismo em Almeida, com os anos, se tornou em algo de extrema relevância para o 

município, foi necessário a criação de um lógotipo que o identificasse e diferencie, 

representado pela Figura 6. Com este objetivo foi criado este logótipo mais simples com 

apenas uma cor, o preto. 

 

Figura 7 – Logótipo de Vilar Formoso Fronteira da Paz 

Fonte: Camâra Municipal de Almeida 

Para finalizar, e embora este logótipo representado na Figura 7 não represente a vila de 

Almeida, realizei o meu estágio curricular, este pertençe ao Concelho, e é normalmente 

utilizado na área turística do município, visto ser um posto de turismo de elevada relevância 

histórica e cultural em Portugal.  

Este logótipo, que serve também como identidade visual, como já referi anteriormente, serve 

para identificar o Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes em Vilar 

Formoso. As cores utilizadas são o cinzento e azul, onde neste caso, não referenciam o 

mesmo significado da identidade visual anterior. O cinzento faz referência não só ao período 

de guerra que as pessoas se encontravam na altura (IIª Guerra Mundial), mas também 

referência as fotos das câmaras antigas do século XX, que só conseguiam tirar fotos sem cor. 

O azul que está presente na Placa de Azulejos dá a certeza do grande objectivo conseguido – 

“Vilar Formoso – Portugal”, é o azul de um céu sem guerra e sem perigo, o azul das pessoas 

calorosas que receberam os refugiados.  
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1.6.3. Símbolo 

Quando se visualiza uma marca, grande parte da atenção do consumidor gira em torno dos 

aspetos mais gráficos. É através do símbolo que se alcança o impacto visual necessário para 

estimular interesse e proximidade pela marca em questão. O símbolo é o verdadeiro elemento 

gráfico de uma marca. Juntamente com o logótipo consegue criar a estrutura base de uma 

entidade visual, estando o seu sucesso agregado às expressões comunicativas, artísticas e 

estéticas (González, 2006). 

A cor é um elemento extremamente relevante para a transmissão de uma mensagem visual. 

Quando falamos em símbolos de uma identidade visual não há como discutir que esta ajuda 

a transcrever a imagem para o pensamento cognitivo de quem a observa. Através de várias 

técnicas, a cor pode proporcionar sentimentos, propósitos e até criar uma relação entre a 

marca e o seu respetivo cliente (Gordon e Gordon, 2005). 

Como se pode verificar na Figura 8, o símbolo do munícipio de Almeida é constituído por 

um brasão e uma bandeira que representa visualmente a vila de Almeida em termos históricos 

e culturais. 

 

Figura 8 – Brasão do Município de Almeida 

Fonte: Camâra Municipal de Almeida 

O Brasão é de cor amarela, que representa a coloração do ouro, com um castelo vermelho, 

com uma porta azul, é rematado por uma coroa mural de prata de quatro torres e por baixo 

um listel branco, com a legenda “Almeida” de negro. O escudo do concelho de Almeida tem 
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representado um castelo. Esta simbologia reporta-se à evocação da explosão do castelo de 

Almeida, no ano de 1810 nas terceiras Invasões Francesas.5 

 

Figura 9 – Símbolo de Almeida 

Fonte: Camâra Municipal de Almeida 

O símbolo representado a vermelho é a estrutura da forteleza de almeida, em forma 

vectorizada, e as áreas vectorizadas a amarelo são a estrutura de uma estrela. A ideia e o 

objetivo com a criação de este símbolo é a relação da estrutura da fortaleza de Almeida com 

uma estrela. O seu desenho acompanha as tendências modernas de um design mais inovador 

e atual, optando por uma representação gráfica simples e fiel à sua história e cultura. O 

mesmo caso ocorre com o símbolo representativo do Turismo de Almeida, representado na 

Figura 10, que é uma variação do símbolo de Almeida (Fig.9), alterando as cores para 

cinzento e azul, de modo a diferenciar ambos os símbolos como também a Identidade Visual 

de ambos os setores, que neste caso, foram utilizadas como referência à União Europeia que 

tem como cores, o branco e o azul. Desta forma incentiva, como a União Europeia, a livre 

transição entre os diversos países, com o objetivo de influenciar os “estrangeiros” a visitarem 

Almeida na sua visita a Portugal. 

 

Figura 10 – Símbolo do Turismo de Almeida 

Fonte: Camâra Municipal de Almeida 

 
5 https://www.cm-almeida.pt/freguesias/almeida/, consultado a 28 de junho de 2019. 

https://www.cm-almeida.pt/freguesias/almeida/
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1.7. Metodologia de Trabalho 

 

Para uma entidade conseguir criar uma boa metodologia de trabalho, esta precisa de traçar 

os seus objetivos mais importantes e construir um caminho que consiga alcançar todas as 

etapas destacadas. Um exemplo dessa afirmação está representado sob a forma da 

metodologia, procurando estabelecer regras de produtividade básicas que possam auxiliar o 

sucesso comercial de uma empresa ou entidade. Nuno Ribeiro (2012) afirma que a 

metodologia de um projeto multimédia possuiu uma enorme importância no seu sucesso 

produtivo, visto que organiza todas as etapas, previsíveis e imprevisíveis, referentes à 

realização das tarefas. Existem, por sua vez, alguns cuidados na aplicação de uma 

metodologia de trabalho, apostando sempre numa constituição mais flexível, não recorrendo 

a uma estrutura rígida, de forma a possibilitar a sua reorganização caso aconteça algum 

imprevisto durante o decorrer do projeto. 

De acordo com o presidente da CMA, o Doutor António Machado, a metodologia de trabalho 

do município passa por uma comunicação constante, consisa, clara e apoiada entre todos os 

setores e funcionários envolventes. Toda esta metodologia é organizada conforme as 

legislações e as leis em vigor na função pública. Ou seja, todos os processos, projetos e 

iniciativas precisam de ser aprovadas em conselho geral antes de entrarem em vigor. No caso 

da organização de eventos e festas que ocorrem no município, que foi a área onde trabalhei, 

estes precisam de ser divulgados em vários meios, com tempo antecipado e com prazos a 

cumprir. Também requere uma organização prévia de grupos, como meios televisivos, canais 

de divulgação, comissões de festas, cantores, bandas e afins.  

No caso do processo de produção que realizei, em primeiro ocasião é enviado um 

comunicado por parte da direção, este comunicado é feito por parte do presidente ou dos 

vereadores acerca da necessidade da criação de um projeto. Este pedido chega ao Posto de 

Turismo Municipal de Almeida para criar ou arranjar meios por parte de empresas/entidades 

para a realização e a divulgação do projeto/evento a ser realizado. Como me apresentei 

disponível estes 3 meses de trabalho a divulgação e promoção destes projetos ficou a meu 

cargo. Neste caso era feito um pedido, por vias telefónicas ou de e-mail, feitas pelo Vereador 

de Turismo, ou pela diretora do Posto de Turismo, ou pela diretora do Posto de Turismo, 
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diretamente para mim ou para o meu supervisor, o Engenheiro Informático Frederico 

Taboada. 

Após receber a proposta com as informações necessárias para a realização do projeto, tinha 

como função realizar várias maquetes/versões para cada uma destas propostas, que após 

concluídas seriam enviadas para o Posto de Turismo e, se fossem aceites, seriam 

posteriormente enviadas aos vereadores, ou ao presidente conforme o pedido realizado, que 

faria uma avaliação técnica e gráfica do produto. No caso de ser aceite, era enviado um 

comunidado descrevendo qual a versão escolhida e as altereções necessárias a serem 

implementadas. No caso de não ser aceite, era-me requerida a realização de um novo projeto, 

até um deles ser aceite, pela direção e executivos. 

Para além da metodologia utilizada na produção dos conteúdos multimédia, existia também 

a abordagem que as empresas/entidades faziam perante os seus estagiários. Esta metodologia 

era claramente importante de referir, pois esses mesmos estagiários eram integrados na 

equipa de trabalho e ajudavam no desenvolvimento dos projetos. No caso da CMA, existe 

uma enorme preocupação em integrar os estagiários curriculares nos desafios criativos, 

colocando-os na “pele” de um profissional da área. Não só é possível usufruir de importantes 

experiências de produtividade, como também é possível crescer como profissional 

ultrapassando as barreiras criadas pela pressão do trabalho.  

 

1.8. Análise SWOT 

O funcionamento de uma entidade ou empresa pode ser um fator importante para o seu futuro 

sucesso. O entendimento de como uma entidade funciona é crucial para compreender a sua 

inserção no mercado e de como se pode melhorar. O mesmo ocorre a uma Autorquia Local, 

que deve compreender o que os seus habitantes pretendem e ajustar as suas legislações e 

projetos conforme o caso, e da mesma forma, atrair e manter potenciais turistas e fidelizar os 

habitantes. Para isso, utilizam-se métodos de avaliação tais como a análise SWOT. Esta 

ferramenta de gestão tem como objetivo aferir quais as forças da empresa e quais as fraquezas 

que devem ser trabalhadas (Chang e Huang, 2006). Permite verificar fraquezas e forças 
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internas, bem como oportunidades e ameaças externas (Schroeder, et al., 2010), 

demonstrando ser um bom método para elaborar estratégias se for utilizado de forma 

adequada (Chang e Huang, 2006).  

A análise SWOT foi realizada por mim, pelo que não abrange todos os setores e gabinetes da 

CMA, apenas abrange a área de trabalho onde realizei os meus projetos multimédia, o mesmo 

é dizer, a Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo. 

De seguida, apresenta-se a análise SWOT da CMA e da equipa da Biblioteca Municipal de 

Almeida, a diretora, as assistentes técnicas, e o Gabinete de Informática, constítuido pelos 

engenheiros informáticos, responsáveis pelo estágio curricular que aqui se relata. 

 

 

Análise SWOT da CMA 

Análise Interna 

Forças Fraquezas 

Equipa Especializada; 

Equipa Pequena e Coesa; 

Bom Local de Trabalho; 

Selo de Qualidade de Serviço; 

Ausência de profissionais especializados; 

em outras áreas de multimédia; 

Falta de ferremantas de captação de imagem 

e video; 

Incapacidade de produzir projetos de 

grande dimensão; 
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Análise Externa 

Oportunidades Ameaças 

- Reconhecimento a nível Nacional e 

Internacional; 

-  Diferenciação e criação de novos 

projetos e iniciativas; 

- Boa localização, perto dos restantes 

gabinetes e do Edíficio Central da CMA; 

- Participação por parte de Canais de 

Televisão Local (RTP e LocalVisão) 

- Oferta dos mesmos serviços por outras 

Autarquias Locais e Municipais; 

- Despovoamente e Envelhecimento da 

população; 

Tabela 1 – Análise SWOT da CMA. 

Fonte: Elaborada pelo estagiário. 

A análise SWOT é composta por dois tipos de análise, sendo elas: a análise interna e a análise 

externa. Numa primeira fase, foi imprescindível explicar as forças e fraquezas internas 

referentes à Biblioteca Municipal de Almeida e indiretamente ao Gabinete de Informática. 

Permaneci no decorrer do seu estágio curricular numa sala anexa ao Gabinete de Informática 

e ao Gabinete da Direção, e realizei os projetos multimédia individualmente, visto que na 

CMA não existe um profissonal de multimédia, logo preenchi este cargo ao longo destes 3 

meses.  

Um dos pontos fortes de estagiar perto do Gabinete de Informática é que detém uma equipa 

de profissionais pequena e coesa, logo foi fácil para mim integrar-me com os restantes 

técnicos superiores e assistentes técnicos, que por sua vez, facilitou bastante o meu trabalho 

ao longo destes três meses. A comunicação interpessoal é claramente mais fácil, não 

necessitando de um cuidado mais reforçado para colocar todos os setores em sintonia. Outra 

força corporativa existente nesta empresa é o “selo de qualidade” assegurado em todos os 

projetos realizados pelas mesmas. A ideia principal é de conseguir criar projetos 
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personalizados e pormenorizados, seguindo os requesitos e alterações propostas pela Direção 

Executiva. Para além disso, é extremamente importante que exista uma visão que apele a 

abordagens originais, modernas e sofisticadas dentro da indústria multimédia, mantendo uma 

identidade formal e institucional. Constate-se que são necessários bons instrumentos de 

trabalho para o fluído desenvolvimento das tarefas propostas, visto que permitem progresso 

no trabalho de multimédia. Tive a oportunidade de trabalhar com uma câmera de captação 

em 360 graus, e trabalhei com uma câmera da minha posse pessoal de captação de áudio e 

video. 

A análise SWOT procura colocar em evidência dados transparentes, reais, honestos e práticos. 

Para alcançar tamanha virtude informativa, é necessário abordar os pontos fracos com 

atenção. Como já referi em cima, a falta de profissionais de multimédia especializados é algo 

que pode ser considerado uma fraqueza, embora no caso das Autarquias, estes processos 

sejam feitos por empresas e grupos especializados, o que facilita a divulgação e a qualidade 

do produto final. 

Embora tenha tido a oportunidade de usar uma câmera 360º, a CMA não tem outros meios e 

instrumentos especifícos para produção multimédia, como por exemplo um microfone, um 

estúdio de gravação ou uma câmera profissional de fotografia e video, o que é esperado visto 

que não emprega um técnico de produção multimédia. Por fim, outra fraqueza é a 

incapacidade da CMA em desenvolver projetos de grande dimensão, uma vez que não existe 

uma equipa de multimédia. 

Após o término da análise interna da empresa, é necessário explorar as oportunidades e 

ameaças externas provenientes da conjuntura onde esta se insere. 

No que diz respeito às oportunidades, há claramente a possibilidade de tornar os produtos e 

serviços da CMA nacionais e internacionais. Portugal é um país pequeno e torna-se evidente 

que ao abranger países estrangeiros se cria uma oportunidade para um saudável crescimento 

no turismo do município. Para além disso, expandir a qualidade e os produtos multimédia 

que são elaborados no âmbito do município caracteriza-se como uma oportunidade 

interessante para um aumento do turismo e consequentemente do capital económico. Outro 
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aspeto importante é a boa localização da CMA e respectivos locais de trabalho, que estão 

presentes no interior da fortaleza, localizados no centro da Vila e situados em proximidade 

com os restantes gabinetes e setores. 

Uma das ameaças que mais me afeta indiretamente trabalhando na CMA é o facto de outros 

produtores multimédia, mais versáteis, serem contratados e participarem nestes eventos, 

como os canais de televisão RTP e LVTV. Não apenas porque estes canais possuem equipas 

de profissionais multimédia especializados, mas também porque possuíem melhor 

equipamento multimédia, seja de captação ou produção.  

Em conclusão, existem grandes ameaças ao sucesso, prosperidade e crescimento do 

Município, sendo as mais importantes, o despovoamento e o envelhecimento da população. 

Por um lado, a alta competitividade, aumentando dia após dia, dentro da área do turismo cria 

algumas barreiras no que toca a potenciais habitantes e investidores. A crise económica 

vivida no país também é uma ameaça constante para a estabilização financeira, o que causa 

que os habitantes mais jovens tenham por necessidade trabalhar para as cidades ou em países 

estrangeiros. 
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O segundo capítulo deste relatório de estágio tem como objetivo explorar os objetivos 

principais que me foram impostos, enquanto estagiário e as estratégias constituídas de forma 

a obter um bom aproveitamento profissional. Os conteúdos que vão ser apresentados são o 

plano de estágio, elaborado em conjunto com a entidade responsável, cronogramas referentes 

aos três meses de estágio, toda a descrição das atividades e tarefas elaboradas, e por último 

os desafios e barreiras que tive de ultrapassar. 

 

2.1. Objetivos 

O percurso académico realizado durante o decorrer do curso de Comunicação Multimédia 

serviu para determinar os objetivos mais importantes perante o futuro profissional. Os 

conhecimentos adquiridos nas devidas unidades curriculares devem servir de base para a 

produção de novos projetos multimédia, nomeadamente referentes às tarefas propostas no 

plano de estágio (Anexo I). 

Após a elaboração do plano de estágio em articulação com a entidade responsável e o 

orientador de estágio, deve ser do interesse do estagiário conseguir alcançar os devidos 

requisitos e até conseguir ir mais além produtivamente. A boa relação criada entre a 

organização e o estagiário deve ser conseguida através do esforço intelectual do segundo, 

apostando fortemente nas suas capacidades de produção multimédia. 

Visto que é impossível captar todos os conhecimentos referentes às diversas áreas da 

multimédia durante o decorrer do curso, as novas barreiras deverão ser ultrapassadas através 

da investigação técnica, contribuindo assim para uma evolução prática nas capacidades do 

estagiário. Deve ser tido em conta a área de eleição, sendo também um objetivo do estágio 

conseguir receber novas experiências profissionais dentro dos projetos de eleição. Foi o que 

procurei fazer durante o tempo que estagiei na CMA. 
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2.2. Estratégias 

De modo a fazer face as dificuldades e desafios durante o seu estágio curricular é requerido 

trabalho árduo em termos de investigação e comunicação entre o estagiário e a entidade que 

o acolhe e o aceita no seu seio para a realização do mesmo. Ou seja, o sucesso no estágio 

curricular está interligado com alguns aspetos sociais fundamentais. A aceitação do estagiário 

por parte da empresa responsável, assim como a devida atenção, são essenciais na criação de 

um bom ambiente de trabalho. No entanto, o estagiário deve ser o primeiro interessado na 

boa relação, tentando dar sempre o seu melhor durante o desenvolvimento dos projetos 

propostos. 

Arghode e Wang (2012) defendem que os estagiários devem demonstrar interesse e paixão 

no seu local de trabalho. Para além disso, os mesmos autores referem ser extremamente 

importante demonstrar competências e capacidades criativas, colocando o estágio num 

patamar de enorme importância. Dessa forma, a vontade de trabalhar agregada à vontade de 

captar novos conhecimentos técnicos demonstra ser capaz de contribuir para o sucesso certo 

de um estágio curricular (Arghode e Wang, 2012), tal como procurei fazer. 

 

2.3. Plano de Estágio 

Numa primeira fase, em estreita articulação com e os responsáveis da entidade e o meu 

orientador de estágio, procedemos à elaboração do plano de estágio (Anexo I). O Plano de 

Estágio é uma ferramenta importante para o sucesso do estágio, porque apresenta as tarefas 

que irão ser realizadas e, ao mesmo tempo, prepara o estagiário para os desafios futuros. No 

meu caso traçaram-se as seguintes atividades: 

• Trabalho em edição de vídeo nos eventos a decorrer durante estes 3 meses; 

• Realização gráfica de cartazes de eventos no decorrer do estágio curricular; 

• Programação e edição de três websites a partir da ferramenta Wordpress; 

O Plano de Estágio assim elaborado procurou ter em atenção as minhas capacidades em 

distintas áreas de multimédia. Não se deu apenas atenção ao tipo de trabalho que a entidade 
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necessita de produzir, procurou-se também corresponder aos meus desejos criativos e 

necessidade de praticar. 

Durante o decorrer do estágio curricular, foi possível realizar todas as tarefas descritas 

anteriormente. Todavía o trabalho de edição de vídeo foi a atividade mais praticada durante 

os três meses, sendo a área de multimédia mais interativa e revolucionária no mercado de 

trabalho. 

2.4. Cronogramas 

A elaboração deste relatório de estágio tem como principal objetivo demonstrar o 

desempenho, tarefas e conhecimentos adquiridos. Porém, este tipo de avaliação deve basear-

se num estudo de dados que possam demonstrar o verdadeiro percurso profissional percorrido 

durante os três meses de estágio curricular. Para tal, o método escolhido passa pela 

elaboração de cronogramas que consigam demonstrar as atividades diárias desempenhadas 

na CMA. O cronograma é um método que representa o planeamento de um projeto, 

colocando em evidência os seus principais pontos de controlo (Xavier, et al., 2011). É 

indiscutível que o cronograma se baseia numa metodologia de investigação quantitativa, que 

por sua vez é sujeita apenas à clarificação e explicação dos dados através de factos reais, sem 

intrometer qualquer tipo de opinião e informações subjetivas (Kothari, 2004). 

Os dados representados nas tabelas, representadas em seguida, são referentes aos três meses 

de duração do estágio curricular, que se iniciou no dia 24 de Junho de 2019 e terminou no 

dia 10 de Setembro de 2019, colocando em evidência todas as tarefas que desenvolvi (espaços 

em branco). Trabalhei 8 fins-de-semana, o que corresponde a 16 dias, dos quais 3 foram 

realizados para captação dos eventos festivos do Município e os restantes 5 foram utilizados 

como dias de trabalho de captação, investigação e realização de testes de vídeo em campo. 

O primeiro cronograma (Tabela 2) diz respeito ao mês de junho e as tarefas desenvolvidas 

durante esse período de tempo. 
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 Junho 

24 25 26 27 28 29 30 

Edição 

Videográfica 

       

Captação        

Design 

Gráfico 

       

Investigação        

Programação         

Tabela 2 – Cronograma do mês de junho. 

Fonte: Elaborada pelo estagiário. 

O primeiro mês de estágio, o que neste caso é o mês de julho, visto que só estive presente na 

semana final de Junho, costuma apresentar-se como o período de habituação do estagiário ao 

ritmo da empresa. Neste caso, é possível verificar que foi um mês dedicado a trabalhos de 

edição de vídeo e de design gráfico, colocando ao meu encargo importantes tarefas em 

projetos multimédia, como a realização e divulgação de cartazes e folhetos informativos e a 

edição de 2 projetos de vídeo. 

No que diz respeito às restantes tarefas, é possível verificar que foi concretizado um pouco 

de trabalho de programação, ocupando as duas semanas finais do mês de julho. Existiu uma 

investigação inicial, respetiva à estrutura organizacional da CMA, às legislações e leis 

exercidas na função pública e aos novos softwares a serem utilizados. 

Foram também realizadas tarefas de trabalho de campo nos fins-de-semana de 29 a 30 de 

junho e 6 e 7 de julho, onde captei vídeos e fotografias correspondentes aos eventos festivos 

do Feriado Municipal de Almeida. O segundo cronograma (Tabela 3) diz respeito ao mês de 

julho e as tarefas desenvolvidas durante esse período de tempo. 
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 Julho 

1 2/3 4 5/6 7/12 15 16/17 18/19 22 23/26 27/28 29/31 

Edição 

Videográfica 

            

Captação             

Design 

Gráfico 

            

Investigação             

Programação             

Tabela 3 – Cronograma do mês de julho. 

Fonte: Elaborada pelo estagiário. 

A Tabela 4 colocam em evidência as tarefas realizadas durante o mês de agosto. 

 

 Agosto 

1/2 3 4 5/9 10 11 12/14 16/18 19/20 21/22 23/25 26/30 

Edição 

Videográfica 

            

Captação             

Design 

Gráfico 

            

Investigação             

Programação             

Tabela 4 – Cronograma do mês de agosto. 

Fonte: Elaborada pelo estagiário. 

O mês de agosto deu grande importância, em primeiro instante ao projeto do Orçamento 

Participativo, e em segundo momento, ao evento do Cerco de Almeida e ao trabalho de 

campo, realizando três dias seguidos de captação videográfica nesse projeto, dando especial 
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importância à captação de vídeo em 360º. Efetuei novamente trabalho de captação para o 

evento do Cerco de Almeida realizado na duração do evento. Devido ao facto de ser um mês 

acompanhado de pausa para férias (da entidade e dos funcionários) o ritmo de trabalho não 

foi tão intenso no escritório, não tendo tido a necessidade de realizar trabalhos de carácter 

vetorial/design gráfico. 

Na Tabela 5 será possível ver o registo de tarefas realizadas durante o mês de setembro, que, 

por sua vez, se apresenta como o último mês de estágio. 

 

 Setembro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Edição 

Videográfica 

          

Captação           

Design 

Gráfico 

          

Investigação           

Programação           

Tabela 5 – Cronograma do mês de setembro. 

Fonte: Elaborada pelo estagiário. 

O último mês de estágio, que corresponde as duas primeiras semanas de setembro, revelou 

ser o menos preenchido, no que diz respeito às tarefas elaboradas. Estes últimos 10 dias de 

estágio curricular serviram apenas para a realização do site do Picadeiro D´el Rey e a edição 

do projeto de 26ídeo “Cerco de Almeida”, visto que todos os trabalhos anteriormente 

propostos tenham sido executados com sucesso e aprovados pela CMA. Também durante 

estas duas semanas não me foram propostos trabalhos de Design Gráfico, que são os trabalhos 

e projetos mais requesitados pela CMA. 
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2.5. Atividades e Projetos 

Realizei várias tarefas nos mais variados tipos de multimédia, recorrendo ao uso dos 

conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares de: edição fotográfica, edição de vídeo 

e design gráfico, durante todo o decorrer do curso de Comunicação Multimédia. Porém, o 

facto de a entidade acolhedora (CMA) não ter uma equipa especializada em serviços 

audiovisuais e design gráfico, fez com que maior parte das tarefas concretizadas fossem de 

carácter videográfico e de carácter de design e grafismo. 

O vereador e vice-presidente, o Dr. José Alberto, defende que os estágios são completamente 

influenciados pelo timing onde estão inseridos. Por conseguinte, numa primeira fase fui 

informado que teria a possibilidade de participar em muitos projetos de captação, 

nomeadamente em trabalho de campo. Todavia, devido ao estágio curricular decorrer durante 

os meses de verão foi-me transmitido que seriam meses menos produtivos em termos de 

trabalhos e divulgação de eventos, pelo que muitos projetos de carácter gráfico não foram 

realizados por mim. Desta forma, este período de espaço que vai de julho a setembro é mais 

pacato e lento, visto que por norma grande parte da população está a gozar férias.  

A experiência criada através da participação no estágio curricular não deixou de ser relevante 

para mim, apesar dos incómodos presenciados. Não obstante, consegui trabalhar em dez 

projetos multimédia distintos, fazendo o melhor uso possível das minhas capacidades 

intelectuais, ao mesmo tempo que adquiri novas noções rítmicas dentro da pressão laboral. 

Os pontos seguintes têm como principal objetivo demonstrar as atividades e projetos que 

realizei durante o meu período de estágio curricular na CMA. 

2.5.1. O Primeiro Contacto 

Numa primeira fase foi importante, até crucial, criar um espaço de conversação interpessoal 

com os membros integrantes da equipa do gabinete de informática da CMA, com especial 

atenção ao meu supervisor de estágio, o Engenheiro Frederico Taboada. Foi assim possível 

estabelecer uma conversa, abordando assuntos de carácter informativo acerca das minhas 

expectativas e acerca do plano de estágio. 
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Ao apresentar-me como estudante integrado no curso de Comunicação Multimédia, 

pertencente à Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, foi importante refletir 

que os mais variados softwares multimédia utilizados durante as atividades letivas podem 

diferenciar-se dos existentes nas empresas e no mercado de trabalho. 

Existe certamente uma enorme preocupação por parte do Instituto Politécnico da Guarda, 

assim como da respetiva Escola onde se insere determinado curso, apresentar uma 

aproximação entre os softwares de produção multimédia disponibilizados aos alunos e os que 

são requeridos diariamente no mercado de trabalho. No entanto, cada entidade possuiu uma 

metodologia própria de trabalho, que lhe permite alcançar mais rapidamente e facilmente 

todos os objetivos traçados. Desta forma, é possível obter sucesso através de ferramentas 

escolhidas pela entidade ou pelos profissionais desta área. 

Parte do processo de integração dentro da equipa passa pela aquisição de conhecimentos mais 

teórico-práticos, que possam permitir aprofundar conhecimentos profissionais e 

experienciais, ao mesmo tempo que oferecem a base técnica necessária para ajudar a empresa 

a desenvolver todos os seus serviços. Dito isto, através de um processo gradual e estruturado, 

foi concebida a oportunidade de obter esses mesmos conhecimentos através do uso prático e 

teórico dos softwares de produção multimédia novos e inovadores, softwares estes que não 

foram utilizados ao longo de todo o curso, o Adobe After Effects e o DaVinci Resolve. Num 

primeiro instante o desafio proporcionado passava por explorar a edição de elementos 

audiovisuais através do uso de programas de edição de vídeo à minha escolha, que recaiu nos 

programas que se passam a expor: o WonderShare Filmora9, desenvolvido pela empresa 

multinacional japonesa WonderShare e o Movavi 360 Video Editor, desenvolvido pela 

empresa multinacional norte-americana Movavi. Estes programas foram utilizados na versão 

gratuita, que me permitiu realizar os projetos com qualidade profissional sem custos para a 

CMA. 

Para o sucesso da aprendizagem executada na área de multimédia é, sem dúvida, necessário 

que exista um equilíbrio base entre a informação teórica da utilização das ferramentas, e a 

execução prática dentro do seu próprio sistema. Por conseguinte, através da correta 

facultação dos documentos de suporte técnico, foi possível manipular os elementos 
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audiovisuais durante o uso de ambos os softwares WonderShare Filmora9 e o Movavi 360 

Video Editor. Dentro da manipulação de elementos audiovisuais, refiro com maior destaque 

a iniciação de um projeto de edição, seleção de conteúdos a serem manipulados, utilização 

de cortes, efeitos e transições entre diferentes cenas e a elaboração de uma montagem final 

de carácter experimental. 

 

2.5.2. Vídeo Promocional Feriado Municipal de Almeida 

Após a conclusão dos exercícios alusivos ao treino prático das novas ferramentas, foi tempo 

de iniciar um projeto produtivo mais sério, assumindo assim uma maior importância 

organizacional e responsabilidade profissional. Com esta afirmação procuro fazer referência 

ao primeiro desafio que me foi lançado, mais precisamente a primeira edição de conteúdos 

audiovisuais em formato de vídeo promocional que me foi proposta. O produto em questão 

era o novo projeto a ser realizado pela CMA, sendo ele o projeto do Feriado Municipal de 

Almeida que tinha como objetivo promover e publicitar os eventos realizados no decorrer 

das duas semanas alusivas ao Feriado do Município.  

Logo após a aceitação do desafio fui enviado para o terreno para realizar a devida captação 

das imagens necessárias. Como forma de captação, utilizei técnicas de filmagem, 

especialmente técnicas utilizadas no cinema, como por exemplo na captação dos planos de 

imagem e na criação de planos panorâmicos. Também é crucial referir que todo o processo 

de captação é realizado em modo de ajuste programático de imagem. Por exemplo utiliza-se 

este modo quando se pretende captar imagens de noite ou o de modo a evitar os raios solares 

alterarem a imagem. Esta fase afirma-se com uma fase importantíssima no desenvolvimento 

de um projeto de vídeo, pois reflete a base visual no processo de edição exercido pelo editor 

de vídeo. Neste caso, toda a parte do trabalho de edição foi-me atribuída diretamente, 

depositando assim confiança nas minhas capacidades práticas e de decisão artística. 

Consequentemente, foi crucial dividir o meu trabalho em várias partes de forma a aplicar, 

com sucesso, a metodologia mais correta. Num primeiro instante, a principal tarefa destinava-
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se a observar todos os conteúdos captados e escolher um leque de clips6 de vídeo que 

apresentassem a qualidade desejada.  

Após a conclusão deste método de escolha, foi tempo de encontrar músicas que fizessem jús 

ao sentimento global que se pretendia transmitir. Para tal, realizou-se uma pesquisa online, 

através de portais dedicados e bibliotecas de músicas gratuitas que pudessem ser utilizadas 

em ambiente profissional. Neste caso, decidi utilizar o som e vídeo gravado no terreno, com 

o objetivo de dar um sentimento ao leitor de estar presente no evento. Posto isto, em terceiro 

lugar seguiu-se a iniciação do processo de montagem do projeto de vídeo. Esta etapa tem 

como principal objetivo ilustrar a visão do editor na relação entre os conteúdos captados e os 

objetivos traçados. É sem dúvida um trabalho mais pessoal, visto que não existem duas 

edições iguais. Por conseguinte, o meu principal objetivo foi conseguir contar a sua versão 

narrativa, apoiada na sua realidade e na sua forma de pensar. O processo de montagem é 

realizado através do uso do software WonderShare Filmora9, que possibilita um enorme 

leque de opções de edição audiovisual, proporcionando ao seu utilizador o controlo de 

elementos visuais, auditivos e ainda aplicação de efeitos que melhorem a qualidade de 

imagem (Hurkman, Wohl, e Spencer, 2012), como é possível verificar na Figura 11.  

 

 
6 O clip é um fragmento de vídeo geralmente escolhido para o processo de edição videográfica. 
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Figura 11 – Edição do Projeto Feriado Municipal de Almeida 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

O processo de montagem necessita da aplicação de alguns efeitos visuais nos clips de vídeo 

existentes na timeline7, de forma a construir transições mais apelativas ao olho humano. 

Exemplo disso foi a aplicação da marca das entidades responsáveis pela organização do 

evento no final do vídeo. Após a conclusão da montagem e a aceitação do presidente, António 

Machado e dos respetivos vereadores, é tempo de trabalhar na última fase do processo de 

pós-produção que se apresenta como a aplicação da color correction e color grading. A 

Figura 12 é a representação gráfica destes dois processos. 

 
7 A timeline é uma linha de montagem temporal, que permite a devida edição dos elementos multimédia utilizados 
em projetos audiovisuais. 
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Figura 12 – Utilização do color correction e color grading 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

O efeito color correction tem como principal objetivo colocar a imagem o mais natural 

possível, corrigindo assim problemas causados durante o ato de captação (Whol e Gross, 

2007). Isto é feito através do controlo dos pixéis de uma imagem, produzindo uma correção 

digital que procure o maior equilíbrio possível entre os diversos níveis. Acerca disto, 

Hurkman (2007) afirma que color correction consiste na alteração de três grandes valores, 

sendo eles: exposure8, saturation9 e color. Em cada um destes níveis existem quatro opções 

de alteração na imagem, como é o caso dos highlights (tons mais claros), midtones (tons 

equilibrados da imagem), shadows (sombras) e global (toda a imagem). Referente ao projeto 

Feriado Municipal, foi necessário um cuidado pormenorizado na aplicação da correção de 

cor, visto que as imagens foram captadas de dia e à noite com uma câmara de baixa qualidade 

(FinePix SL 300). Concluindo a correção de cor, segue-se o color grading que é basicamente 

a escolha dos tons coloridos que o vídeo irá possuir. Não existe uma aplicação mais ou menos 

correta, sendo um processo estritamente criativo que tem como principal função auxiliar na 

 
8 Exposure é a quantidade de luz aplicada a uma imagem/vídeo. 
9 Saturation apresenta-se como a proporção de cor utilizada numa imagem/vídeo. 
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transmissão de sentimentos visuais. Neste projeto, optei por utilizar cores mais vivas e 

quentes, em volta de tons mais amarelos, criando um impacto visual mais animador e festivo. 

Este projeto de vídeo não foi utilizado pela CMA, ficando para arquivo, caso a CMA tenha 

a necessidade de utilizar os seus conteúdos para futuros projetos ou eventos. Coloquei em 

Anexo (Anexo III), o vídeo no seu próprio canal de Youtube para ser devidamente analisado, 

apenas no decorrer do seu estágio curricular.  

 

2.5.3. Cartão Promocional do Concerto de Miguel Ângelo 

A seguir à realização da montagem do projeto “Feriado Municipal”, seguiu-se a iniciação de 

trabalhos de carácter gráfico, mais especificamente cartazes e e folhetos promocionais e de 

divulgação. O primeiro a ser realizado foi o “Cartão” feito para publicitar o concerto de 

Miguel Ângelo que foi um evento presente na segunda semana do Feriado Municipal de 

Almeida. O pedido foi realizado pelo vereador de Turismo e vice-presidente José Alberto 

diretamente para mim, informando-me de todos os detalhes necessários para serem 

realizados, num formato com as medidas de metade da resolução de uma folha A4 (21 cm x 

14.85 cm) e foram pedidas várias maquetes. Com esta informação, passei ao trabalho e criei 

várias versões, utilizando o software em forma de trial gratuito Adobe Photoshop da empresa 

Adobe, e como foi indicado, foram enviadas diretamente ao vice-presidente de modo a 

obterem aprovação. Em Apêndice (Apêndice XI e XII) está colocado uma representação 

gráfica destas versões iniciais, que não foram aceites pelo vereador e foram propostas 

alterações, sendo elas, a redimenção de um logótipo, a utilização de uma imagem mais 

recente do cantor e a imagem do artista ser mais clara e vísivel. Após estas instruções, 

coloquei-me novamente a trabalhar árduamente, e após várias tentativas chegei a uma versão 

final, representada pela Figura 13. 



Relatório de Estágio 

ESECD 

 

34 

 

Figura 13 – Design do Cartão Promocional do Concerto de Miguel Ângelo 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

Estas versões foram enviadas para o vereador de Turismo, José Alberto, que deu por 

aprovado esta versão final. Esta foi redirecionada pelo mesmo para o Posto de Turismo, que 

me contactaram de modo a fazer alterações finais antes de proceder a impressão dos cartões. 

Estas alterações passavam por alterações textuais e a criação de um formato A4 com dois 

cartões inseridos nesse formato e com a inserção de uma linha tracejado no meio de ambas 

de modo a poderem ser recortados. A Figura 14 é a representação dessa versão final pronta 

para impressão. 
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Figura 14 – Cartão Promocional do Concerto de Miguel Ângelo Versão Final 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

O cartão final do projeto “Concerto Miguel Ângelo” (Apêndice IV) encontra-se disponível 

para ser devidamente analisado. 
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2.5.4. Cartaz Promocional da Abertura das Piscinas de Verão 

Ao mesmo tempo da realização dos projetos anteriormente referidos, foi colocado na minha 

responsabilidade a realização de um cartaz alusivo a abertura das piscinas de verão do 

município, sendo este um dos primeiros projetos de carácter de design gráfico. O pedido foi 

realizado pelo supervisor de estágio, Frederico Taboada, diretamente para mim, informando-

me de todos os detalhes necessários para serem realizados nomeadamente a realização do 

cartaz num formato A4 (21 cm x 29,7 cm) e A3 (29,7 x 42 cm), sendo pedidas várias 

maquetes. Com esta informação, passei ao trabalho e criei várias versões com diferentes 

estruturas organizacionais e visuais. Foi-me dado controlo do processo criativo, tive a ideia 

utilizar uma imagem de fundo alusivo ao verão e às piscinas, com uma alteração do filtro 

utilizado, de modo a destaquar o texto e a informação no cartaz. As imagens utilizadas foram 

retiradas do site PixaBay, um site internacional de partilha e recolha de fotos e videos para 

uso gratuito, seja ele para uso académico, organizacional ou empresarial. As Figuras 15 e 16 

e 17 são a representação final destas versões. 

 

Figura 15 – Cartaz Promocional da Abertura das Piscinas de Verão Versão 1 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 
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Figura 16 – Cartaz Promocional da Abertura das Piscinas de Verão Versão 2 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

 

Figura 17 – Cartaz Promocional da Abertura das Piscinas de Verão Versão 3 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 
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Destas maquetes, entre outras que foram realizadas, num total de 15, foi escolhida a segunda 

versão. Foram propostas várias alterações, onde num primeiro instante, foi necessário incluir 

mais duas entidades visuais, a de Almeida e a de Vilar Formoso Fronteira da Paz. Num 

segundo momento foi necessário alterar a coloração da imagem, criando uma sensação de 

calor, tendo sido necessário modificar a saturação e o brilho da imagem de fundo. A Figura 

18 representa a produção do cartaz e as alterações realizadas. 

 

Figura 18 – Design do Cartaz “Abertura das Piscinas de Verão” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

O cartão final do projeto “Abertura das Piscinas de Verão” (Apêndice I) encontra-se 

disponível para ser devidamente analisado. 
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2.5.5. Cartaz Promocional Profissões Antigas 

Com o término da montagem do projeto “Feriado Municipal”, foi-me solicitada a realização 

de um cartaz para a promoção e divulgação do evento “Exposição de Escultura – Profissões 

Antigas” pela diretora do Posto de Turismo. Foi efetuado o pedido por e-mail, com todas as 

informações necessárias para serem apresentadas no cartaz, e para ser enviado num formato 

A4 (21 cm x 29,7 cm) e A3 (29,7 x 42 cm). Todo o processo criativo é idêntico ao cartaz, 

anteriormente realizado, logo não vou debruçar-me mais sobre o tema. A Figura 19 é alusiva 

à produção do cartaz.  

 

Figura 19 – Design do Cartaz “Exposição de Escultura Profissões Antigas” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

O cartão final do projeto “Exposição de Escultura - Profissões Antigas” (Apêndice IV) 

encontra-se disponível para ser devidamente analisado. 
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2.5.6. Orçamento Participativo 

Após a conclusão dos exercícios alusivos ao treino prático das novas ferramentas, foi tempo 

de iniciar um projeto produtivo mais sério, assumindo uma maior relevância para a CMA. 

Com esta afirmação procura-se fazer referência ao segundo desafio lançado, um projeto com 

várias fases, onde me foi solicitada a realização de cartazes promocionais e informativos e a 

realização de um vídeo promocional. O produto em questão é o novo projeto a ser realizado 

pela CMA, o projeto “Orçamento Participativo” que tem como objetivo obter participação 

ativa em projetos e iniciativas por parte da população que reside no município. Através da 

proposta feita pelo meu supervisor, Frederico Taboada, foi-me solicitado realizar cartazes e 

um pequeno vídeo promocional sobre o projeto do “Orçamento Participativo”. Durante o 

contacto, foram colocados em evidência todos os objetivos principais pretendidos através 

deste projeto multimédia. A ideia base do projeto é estimular a participação cívica, 

esclarecida e responsável dos cidadãos do município de Almeida, incentivando-os a refletir 

e decidir sobre as áreas e projetos em que pretendem ver concretizados através de uma parte 

dos recursos financeiros do município.  

O cartaz foi a primeira etapa alusiva a este projeto, sendo o primeiro formato a ser divulgado 

e publicitado. Num primeiro instante foi-me dada total liberdade criativa para a sua 

realização, o que facilitou o meu objetivo e a informação que pretendia transmitir com este 

cartaz, e por fim foi pedido a sua realização em formato A3 (29,7 x 42 cm). e A5 (14,8 x 21 

cm). O Orçamento Participativo é dividido em duas plataformas, a plataforma jovem e a 

plataforma geral, que atinge a população adulta, logo tive como ideia fazer dois cartazes, um 

para cada plataforma. Todas estas estratégias, aplicadas neste projeto, foram lecionadas nas 

unidades curriculares ministradas ao longo dos três anos curriculares, em particular atenção 

à UC de Semiótica e Design Gráfico. O resultado deste processo de design está representado 

pelas Figuras 20 e 21. 
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Figura 20 – Design do Cartaz “Orçamento Participativo Almeida” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

Figura 21 – Design do Cartaz “Orçamento Participativo Jovem” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 
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Esta proposta não foi aceite e foram-me enviadas instruções, por meio de uma maquete do 

cartaz em papel. Assim, tive que fazer um cartaz completamente novo e descartar o 

anteriormente realizado, seguindo passo a passo o modelo e por fim utilizar um fundo de 

padrão amarelo, sendo uma das cores que destaca o município e ajustando o brilho e a 

saturação de modo a ser o mais claro possível. A Figura 22 é alusiva à produção desse 

modelo do cartaz. 

 

 

Figura 22 – Design do Cartaz “Orçamento Participativo” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

Após a realização deste cartaz, foi enviado para o programa de “Sessões Participativas” que 

a CMA vai realizar por todas as freguesias do município. Foi-me pedida a realização deste 

cartaz com base no anterior, com a apresentação do horário e datas projetadas para estas 

sessões. A Figura 23 é alusiva à produção desse modelo do cartaz. 
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Figura 23 – Design do Cartaz “Sessões Participativas” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

Posteriormente este cartaz foi discutido em reunião de executivo, e foi decidido elaborar um 

cartaz individual para cada uma das sessões participativas, por terem considerado que o 

anterior podia ser confuso para determinados públicos. Esta elaboração foi realizada 

novamente por mim, em colaboração com o meu supervisor, de modo a cumprir o curto prazo 

estabelecido para a sua realização. A Figura 24 remete para a elaboração do modelo dos 16 

cartazes realizados para cada frequesia e união de freguesias.  
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Figura 24 – Design do Cartaz “Sessão Participativa – Freguesia de Almeida” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

O cartaz final do projeto “Orçamento Participativo” (Apêndice II) e o cartaz “Sessões 

Participativas” (Apêndice III) encontram-se disponíveis para ser devidamente analisados. 

O vídeo foi a segunda etapa alusiva a este projeto, tendo voltado a ter total liberdade criativa 

na sua produção. Para a realização deste projeto, inicialmente foram usados vídeos 

generalísticos que não representassem a vila de Almeida ou qualquer freguesia do Concelho, 

com o objetivo político de não valorizar nenhuma região do concelho de Almeida em 

particular. Foi, no entanto, sugerido pelo executivo, a inclusão de vídeos do concelho de 

Almeida, entre outras alterações pedidas. Após conversar e discutir esta decisão com o meu 

supervisor, decidimos que seria melhor não alterar estes videos generalistas, visto que seria 

em termos políticos a melhor decisão para a sua divulgação, e como foi indicado que o video 

tenha uma duração de 30 segundos a 1 minuto, seria impossível, em termos visuais e textuais, 

incluir todas as freguesias do concelho no vídeo. 
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No entanto esta decisão é da responsabilidade do executivo, que após o contacto do meu 

supervisor, aprovou esta decisão e consequentemente as alterações inicalmente propostas não 

foram efectuadas. Após o feedback10 da direção executiva da CMA, este projeto sofreu várias 

alterações no tempo de transação entre os segmentos de vídeo. Inicialmente o vídeo tinha 

uma duração de 1 minuto, em contraste com a versão final que tem uma duração de apenas 

30 segundos. Também foram realizadas várias versões com diferentes tipos de música e 

segmentos de video, onde apenas uma dessas versões seria escolhida. A Figura 25 demonstra 

o processo de edição do video. 

 

 

Figura 25 – Edição do Projeto “Orçamento Participativo” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

Após a realização deste vídeo, foi decidido, em reunião de executivo não serem utilizados 

vídeos de fundo, logo este processo foi posto de parte e iniciou-se a realização de um novo 

 
10 É a informação enviada a uma entidade (indivíduo ou grupo) sobre seu comportamento anterior, para que a 
entidade possa ajustar seu comportamento atual e futuro para alcançar o resultado desejado. 
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completamente diferente. Com a ajuda e a direção do vereador de juventude, David Nabais, 

foi realizado no período de dois dias um novo vídeo, conforme as alterações pedidas.  

A Figura 26 é alusiva ao processo de edição do vídeo, que foi posteriormente aceite e 

divulgado pela CMA, através das redes sociais, no seu canal de Youtube e no site da entidade. 

 

Figura 26 – Edição do Novo Projeto “Orçamento Participativo” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

2.5.7. Cartaz Profissional Exposição Miniaturas Guerras Napoleónicas 

No seguimento do trabalho bem-sucedido com o cartaz da “Exposição de Escultura”, foi-me 

pedida a realização de um novo cartaz para o próximo evento que o Posto de Turismo de 

Almeida vai acolher, a “Exposição de Miniaturas das Guerras Napoleónicas”. Sendo o pedido 

efectuado pelo Posto de Turismo, o seu processo criativo foi semelhante aos cartazes 

anteriormente realizados. Este projeto, deve afirmar-se, foi de fácil realização devido ao 

conhecimento adquirido anteriormente na realização do cartaz “Exposição de Escultura - 

Profissões Antigas”, o que me permitiu saber como colocar a informação. Realizei 6 
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maquetes utilizando 2 imagens diferentes, resultando em 12 versões para escolha final do 

cartaz. A Figura 27 é a edição da versão escolhida pelo Posto de Turismo. 

 

Figura 27 – Design do Cartaz “Exposição de Miniaturas das Guerras Napoleónicas” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

2.5.8. Website “Vilar Formoso – Fronteira da Paz” 

 

Na realização do plano de estágio (Anexo I), foi-me atribuída a responsabilidade da 

realização de um site, com a utilização do sistema Wordpress11, a partir de um template12 

base, já em formato online, com as informações presentes no site da CMA, numa página 

adjacente. Foi-me proposto colocar esta informação e criar um design com base no site do 

Museu do Pão. Este projeto demorou duas semanas a ser realizado, onde foram feitas várias 

alterações durante estes períodos de tempo, como a criação de uma seção de notícias no topo 

da página. Em primeiro instante o site foi realizado num formato de uma página, onde o menu 

 
11 WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo baseado em PHP e MySQL. 
12 Um modelo de site é um site pré-criado composto por páginas HTML que incluem imagens integradas, 
conteúdo de texto e arquivos de suporte para estilos de fonte e Javascripts. 



Relatório de Estágio 

ESECD 

 

48 

da mesma fazia link às secções dessa própria página, conforme acontece no site de exemplo 

utilizado, o site do Museu do Pão13. Após a realização do site que está referenciado no tópico 

seguinte, o estagiário decidiu utilizar a mesma organização para tabulação que foi criada para 

o site das Termas de Almeida. Está decisão foi tomada por mim, devido à confiança dada ao 

mesmo para a sua realização técnica. O Museu do Pão está situado na Serra da Estrela e é 

complexo museológico onde é possível fazer uma pequena viagem ao maravilhoso mundo 

do Pão. No entanto, a sua utilização como base para o site que eu tinha a meu encargo é fica-

se pela sua estrutura e organização de conteúdos e grafismo. Após a realização do site que 

está referenciado no tópico seguinte, decidi utilizar a mesma organização para tabulação que 

foi criada para o site das Termas de Almeida. Está decisão foi tomada por mim, devido à 

confiança que me foi atribuída para sua realização técnica. Após a finalização da página 

inicial, foram criadas páginas secundárias de modo a colocar o conteúdo presente na mesma, 

separado e em destaque. Com a aprovação do engenheiro Paulo Sousa, o site alcançou os 

requisitos necessários para ser colocado em formato público. A Figura 28 é a representação 

exemplar da seção de notícias. 

 

 

Figura 28 – Secção de Notícias em Destaque do Site “Vilar Formoso – Fronteira da Paz” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 
13 https://www.museudopao.pt/, consultado em agosto e setembro de 2019 

https://www.museudopao.pt/
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Em Anexo (Anexo III), encontram-se disponíveis para ser devidamente analisados os links 

referentes ao site realizado por mim e os sites base que foram utilizados para a sua criação. 

 

2.5.9. Website “Termas de Almeida – Fonte Santa” 

 

Em seguida à elaboração do site “Vilar Formoso – Fronteira da Paz”, foi-me solicitada a 

realização de um site com o mesmo formato, com ligeiras alterações no design. Como 

exemplo foi utilizado o site das Termas de São Pedro do Sul, e o site das Termas Centro, que 

foi o site principal escolhido para inspiração em termos de organização gráfica e de onde foi 

retirada a informação sobre as Termas de Almeida. Num primeiro momento realizei o site 

num formato de uma página, onde todo o conteúdo informativo estava presente numa página 

inicial, disposto num formato de organização extenso, onde cada secção de página aparecia 

de baixo da anterior. Foi proposta pelo engenheiro Paulo Sousa, a utilização do formato 

utilizado pelas Termas Centro, onde a informação se encontra introduzidas em Tabs14,  o que 

permite que o leitor que visita o site tenha controlo da informação que pretende visualizar. 

Esta forma de organização também permite que o site não aparente uma organização de 

conteúdo muito “pesada”, ou seja, que contenha muita informação no ecrã. Em contraste com 

o site anterior de Vilar Formoso Fronteira da Paz, onde a informação é mais textual e 

informativa, neste site dei mais ênfase ao aspecto visual e gráfico, de modo a apelar ao leitor 

e demonstrar as técnicas e o professionalismo realizado nas Termas de Almeida. As imagens 

que foram utilizadas no site são da autoria das Termas Centro, com a permissão para a sua 

utilização e publicação. Por fim deve-se afirmar que foi com grande entusiasmo que realizei 

ambos os projetos, especialmente devido à liberdade que tive, no que diz respeito à sua 

realização e produção. A Figura 29 é alusiva à primeira secção informativa em forma textual, 

enquanto que a Figura 30 representa a segunda secção informativa em forma mais visual e 

apelativa. 

 

 
14 Um segundo ou outro documento ou página que pode ser aberto em uma planilha ou navegador da web. 
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Figura 29 – Primeira Secção Informativa do Site “Termas de Almeida – Fonte Santa” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

 

Figura 30– Segunda Secção Informativa do Site “Termas de Almeida – Fonte Santa” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 
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Em Anexo (Anexo III), encontram-se disponíveis para ser devidamente analisados os links 

referentes ao site realizado pelo estagiário e os sites base que foram utilizados para a sua 

criação. 

2.5.10. Cerco de Almeida 

 

Ao término da realização dos projetos “Vilar Formoso Fronteira da Paz” e “Termas de 

Almeida - Fonte Santa”, seguiu-se a iniciação de mais um projeto de edição de vídeo. Este 

segundo projeto consistiu na edição de imagens captadas sobre o Cerco de Almeida, que 

conta com uma Recriação Histórica das Batalhas Napoleónicas, um Seminário Internacional, 

Animações de Época e um Mercado Oitocentista, construindo um vídeo 

turístico/demonstrativo destes eventos, com especial atenção e destaque à Recriação 

Histórica. O objetivo foi definido cerca de um mês antes do evento, a captação de vídeo que 

permitisse ao espectador visualizar todos os detalhes da batalha, criando a sensação que o 

espectador esteje presente, como se o “vivesse na pele”. Para alcançar este objetivo foi 

necessário utilizar uma câmara de vídeo (Garmin Virb 360) que conseguisse gravar em 360º 

graus de modo a permitir ao espectador total controlo do que pretende visualizar. Deste modo 

foi necessário obter a perspectiva de um participante no evento, especialmente alguém que 

estivesse montado a cavalo, de modo a dar uma sensação de movimento e que permitisse 

captar imagens de uma perspectiva mais elevada que permitisse visualizar todo o cenário a 

ser recriado. Após uma conversa aberta com o Vereador, David Nabais e o Comandante das 

Tropas, Pedro Casemiro, foi decidido colocar a câmara no peito de um voluntário, devido à 

dificuldade de colocar a mesma num capacete e de modo a não ser vísivel para os 

espectadores. Foi necessário criar e desenvolver meios para ser colocada a câmara no peito 

do cavaleiro, para tal, foi utilizada uma cinta elástica que permitisse ser colocada a volta do 

peito, sem um diâmetro específico e foi utilizado um objeto de plástico que foi aparafusado 

para colocar a câmara. Deve-se para isso, um enorme agradecimento ao cavaleiro espanhol, 

Guillerme Rodriguez, por aceitar a proposta para a realização deste projeto. Foi então 

possível realizar estas filmagens, embora com restrições, especialmente em termos visuais, 

visto que a colocação da câmara no peito do cavaleiro não permitiu a visualização da parte 

de trás do cavalo, inclusive outro problema encontrado foi a existência de um “ponto morto”. 
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Este problema ocorreu devido à câmara estar muito próxima de objetos, como a braço do 

cavaleiro, a espada e o cavalo, o que causa uma distorção de imagem, resultando num efeito 

de “corte” de imagem. A colocação da câmara foi feita de modo a permanecer mais próximo 

ao peito do cavaleiro, de modo a não tremer muito durante a filmagem. De modo a evitar 

certos problemas, criam-se outros sem se conseguir obter uma solução.  

 

Seguiu-se o processo de edição de vídeo, onde de um total de 53 minutos de gravação, 

tiveram de ser organizados num vídeo com uma duração máxima de 10 minutos. Para 

conseguir fazer esta montagem, foi essencial rever as gravações na sua totalidade e dar 

destaque as partes mais interessantes e que capturem a atenção dos espectadores. Após esta 

fase de seleção, o verdadeiro processo de edição inicia-se no programa Movavi 360 Video 

Editor, que é um programa que permite editar vídeos em formato de 360º de forma gratuita, 

visto que a CMA não tem licenças para os programas de edição de vídeo mais utilizados no 

mercado de trabalho, o Adobe Premier da Adobe e o Final Cut Pro X da empresa Apple. Este 

processo está representado na Figura 31.  

 

 

Figura 31 – Edição do Projeto “Cerco de Almeida” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 
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De destacar no processo de edição foi o tratamento de imagem, ou seja, como a captação foi 

realizada de noite é preciso realizar um tratamento de imagem, especialmente nas partes de 

menor luminosidade, esta sendo a fase do processo de pós-produção que se apresenta como 

a aplicação da color correction e color grading. Como estes procedimentos já foram descritos 

no vídeo do projeto “Feriado Municipal”, não vou “debruçar-me” mais sobre o tema. Para 

tal passei a edição do projeto para o Adobe Premier Pro, software de edição de vídeo da 

Adobe, fazendo uso do Free Trial15 disponibilizado pela Adobe de 7 dias, devido a permitir-

me fazer estas alterações de modo mais pormenorizado e com melhores detalhes visuais. Este 

processo de edição está representado na Figura 32, e é feito através da alteração da graduação 

das cores. 

 

Figura 32 – Utilização do color correction e color grading 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

Por iniciativa minha, foi realizado outro projeto, sendo este o evento que decorreu no dia 23 

de agosto, o Sarau Cultural e Baile de Máscaras Oitocentista. Esta iniciativa foi um “aparte” 

no meu trabalho, onde não tinha a garantia de que este projeto de vídeo podesse vir a ser 

 
15 Testar um produto ou serviço gratuitamente, por tempo determinado, para facilitar a compra. 
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publicado pelo município. A Figura 33 é alusiva ao processo de edição do vídeo. Todo este 

processo, seja ele criativo ou de pós-produção foi idêntico ao projeto anteriormente descrito.  

 

 

Figura 33 – Edição do Projeto “Sarau Cultural e Baile de Máscaras Oitocentista” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário. 

 

Ambos estes projetos de vídeo foram entregas à CMA para serem utilizados. No entanto, 

como estes projetos foram realizados nas duas semanas finais do estágio curricular, ambos 

os vídeos ainda não foram aprovados para serem publicados.  Foram ambos colocados em 

arquivo para futuro uso. Também se deve referir que realizei ambos os vídeos na mesma 

altura da realização do site “Picadeiro D'el Rey” abaixo referenciado, o que foi o projecto 

mais relevante, para a CMA, durante estas duas semanas finais do meu estágio. Para análise, 

coloquei em Anexo (Anexo III) os respectivos links para a sua visualização, apenas no 

âmbito do seu estágio curricular. 
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2.5.11. Website “Picadeiro D'el Rey” 
 

No decorrer do meu último mês na CMA, foi-me proposto a realização de mais um website 

adjacente a CMA, pelo Vereador David Nabais, o website dedicado ao Picadeiro D'el Rey e 

todos os eventos realizados no mesmo. Para tal foi utilizado como template os websites 

anteriormente realizados, utilizando a mesma estrutura gráfica e de conteúdos.  

Todavia, devido a acontecimentos incontroláveis e de impossível previsibilidade, este projeto 

foi adiado para outros períodos de produção após o término do estágio curricular. Como este 

projeto ainda está em forma de template não vou falar do seu processo de criação, visto a não 

corresponder à possível versão final do mesmo. 

 

2.5.12. Identidade Visual “Picadeiro D'el Rey” 
 
 

Durante a realização do website do “Picadeiro D'el Rey”, foi-me proposto criar uma nova 

Identidade Visual para o Picadeiro D'el Rey. Esta proposta foi feita pelo vereador, David 

Nabais, que sugeriu a sua realização, devido à Identidade Visual atual não satisfazer as 

condições necessárias para a sua utilização. Foi-me então solicitada a realização de uma nova 

Identidade Visual, sendo-me transmitadas as informações necessárias para o seu 

desenvolvimento. A ideia seria, cria um símbolo de um cavalo em conjunção a um logótipo 

adequado a um local de eventos equestres. De modo a realizar a nova identidade foi 

necessário estudar a antiga, e de um certo modo manter a ideia que se pretende transmitir, 

mas de uma forma mais atual e moderna. A Figura 34 representa a Identidade Visual antiga 

do “Picadeiro D'el Rey”. 
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Figura 34– Identidade Visual “Picadeiro D'el Rey” 

Fonte: Câmara Municipal de Almeida 

 
 

Numa primeira fase foi feito um processo de investigação sobre outras Identidades Visuais 

que utilizem o cavalo como símbolo, de modo a obter ideias para a criação da nova Identidade 

e, por outro lado, de maneira de distiguir-se das outras. Para tal recorri ao motor de busca da 

Google para fazer essa pesquisa. A partir dessa investigação, aproveitei para pesquisar 

imagens de cavalo, e a partir de uma seleção de imagens, sem direitos de autor, escolhi duas 

para utilizar como base para a criação do símbolo. Para a realização deste projeto utilizei o 

software CorelDraw X7, da empresa Corel, na sua versão de teste gratuito. A Figura 35 

demonstra a primeira fase do processo, a fase do desenho, desenhei a partir da ferramenta 

Bezier, uma figura a partir de pontos interligados entre si, denominados por vetores, criando 

o que se chama de desenho vectorial.  
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Figura 35– Desenho Vectorial da Identidade Visual “Picadeiro D'el Rey”  

Fonte: Elaborado pelo Estagiário 

 

Após a realização do desenho em pontos, seguiu-se a segunda fase de criação, a escolha das 

cores. Este processo não é simples, devido ao facto de a Identidade Visual ter de ser vísivel 

em fundos claros e em fundos escuros, realizado num processo denominado Cromatismo. A 

Figura 36 é alusiva a coloração do símbolo, com a escolha de uma cor entre o cinzento e o 

preto de valores RBG (76,76,76). 
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Figura 36– Coloração do Desenho Vectorial “Picadeiro D'el Rey”  

Fonte: Elaborado pelo Estagiário 

 
 

De modo a fazer um símbolo de uma forma mais artistica foi utilizada a ferramenta Mídia 

Artistica para fazer duas versões do símbolo original. A primeira, como demonstra a Figura 

37, foi a mais editada e mais permenorizada e teve como objetivo criar de uma forma 

estílistica a crina do cavalo, ou a parte do pescoço com cabelo, de modo criar uma ilusão 

visual onde o cavalo está de costas para o ecrã. Enquanto que na segunda versão realizada 

apenas utilizei a ferramenta para encurtar o pescoço do cavalo e criar uma curva no fim da 

figura, de modo a dar um aspecto visual mais apelativo ao símbolo. 
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Figura 37– Utilização da Ferramenta Mídia Artística  

Fonte: Elaborado pelo Estagiário 

 

De seguida apresento o processo de estudo tipográfico, sendo este a fase onde é estudado 

vários tipos de grafismo para utilizar para a criação do logótipo. Para tal são usados diferentes 

tipo de grafismo à escolha e no final escolhe-se apenas um. A tipografia final escolhida por 

mim para esta Identidade Visual é a tipografia Castellar. A Figura 38 apresenta o estudo 

tipográfico realizado pelo estagiário. 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio 

ESECD 

 

60 

 

Figura 38 – Estudo Tipográfico “Picadeiro D'el Rey”  

Fonte: Elaborado pelo Estagiário 

 
 

A próxima etapa neste processo é o estudo de posição, onde o símbolo e o logótipo criados 

anteriormente são colocados de modo a criarem a Identidade Visual, em formato de posição 

Horizontal e Vertical entre ambos. Nesta fase do processo a única alteração que efetuei foi 

no logótipo, onde na versão horizontal o tamanho do texto é superior à versão vertical de 

modo a conseguir melhor visibilidade e visualização gráfica. Esta versão poderá ser usada 

para o site, placas, banners e folhetos, no entanto, nunca poderia ser utilizzada em produtos 

visto que não respeitaria as regras de conduta da identidade visual, logo deve-se usar esta 

versão apenas quando necessário. A Figura 39 representa o estudo de posição da versão 

vertical e horizontal. 
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Figura 39 – Estudo de Posição “Picadeiro D'el Rey”  

Fonte: Elaborado pelo Estagiário 

 

a permitir uma visualização claras da Identidade Visual em ambos os fundos. A Identidade 

em fundos claros foi possível visualizar-se com facilidade, no entanto ao testar num fundo 

escuro foi perceptível que seria necessário alterar as suas cores de modo a permitir a sua fácil 

identificação visual. Para tal recorri a uma cor prateada de valores RGB (205,205,205). A 

Figura 40 representa o estudo cromático em fundos claros e a Figura 41 em fundos escuros.  

 

 

Figura 40 – Estudo Crómatico em Fundos Claros “Picadeiro D'el Rey”  

Fonte: Elaborado pelo Estagiário 
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Figura 41 – Estudo Crómatico em Fundos Escuros “Picadeiro D'el Rey”  

Fonte: Elaborado pelo Estagiário 

 

Por fim, todas as tarefas realizadas no âmbito vetorial ou de manipulação de imagem devem 

ser gravadas nos ficheiros editáveis, possuindo assim a opção de futuro melhoramento caso 

seja necessário. Para além dos ficheiros editáveis, todos os trabalhos devem ser exportados 

em formato Portable Network Graphics (PNG), pois não possui perda de qualidade e permite 

a criação de imagens sem background16. Este estudo realizado pelo estagiário encontra-se 

em apêndice para devida análise (Apêndice VII). 

 

2.5.13. Produção de Elementos Gráficos (Carrinha de Passageiros) 

 

Durante a semana final do meu estágio curricular, realizei um projecto de caractér gráfico, 

inserido no plano de trabalho anteriormente apresentado, sendo este a criação de produção 

de elementos gráficos para serem utilizados posteriormente na carrinha de transporte de 

passageiros da CMA. Para tal, utilizei novamente o Corel Draw7, para criar elementos em 

forma vectorial, de modo a serem utilizados ou poderem servir como exemplos para posterior 

alteração conforme seja necessário. O processo de criação iniciou-se na captação de imagens 

da carrinha a ser utilizada para criação de um desenho vectorial gráfico, no entanto, utilizei 

 
16 Background é uma expressão inglesa, muito utilizada em produção multimédia, que faz referência ao 
fundo de uma imagem. 
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também outro método de recolha de imagens. Ou seja, a partir da marca da carrinha 

(Mercedes 2018 Metris Cargo Van), pude encontrar modelos da carrinha através do site da 

Mercedes, que utilizei para criar um desenho vectorial para utilizar como base. Este processo 

é feito automaticamente pelo programa do Corel na ferramenta “Rastreiro Rápido”, como 

demonstra a Figura 42. 

 

 

Figura 42 – Utilização da ferramenta “Rastreio Rápido”  

Fonte: Elaborado pelo Estagiário 

 

A partir desta fase o programa cria um desenho vetorial que serve como base para a criação 

do produto final melhorado e detalhado ao promenor. Para fazer este detalhamento no 

desenho utilizei as ferramentas de “Bezier”, que me permite desenhar vectorialmente através 

da conexão de dois pointos e o “Preenchimento Inteligente” que me permite criar objetos 

através da coloração de espaços com cores diferentes das que a rodeiam. O resultado final 

deste processo pode ser verificado na Figura 43, onde a figura de cima representa o resultado 

inicial e a figura de baixo o resultado final. 
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Figura 43 – Utilização das ferramentas “Bezier” e “Desenho Inteligente” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário 

 

Por fim, colocam-se as identidades visuais conforme o desenho inicial feito pelo meu 

supervisor, e o slogan ou mensagem que se pretendem transmitir. Este processo envolve a 

redimensão de todas as Identidades, com especial atenção a rotação espacial feita à 

Identidade de Almeida, no programa de Photoshop para fazer com que a imagem se visualize 

de cima da parte de frente da carrinha, sendo ela uma superfície oblíqua. A Figura 44 

representa a elaboração gráfica final com todos os elementos gráficos presentes.  

 

 

Figura 44 – Finalização do Projecto “Produção de Elementos Gráficos - Carrinha” 

Fonte: Elaborado pelo Estagiário 
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2.6. Dificuldades e Barreiras 

O estágio curricular é o primeiro contacto estabelecido entre os jovens estudantes e o 

mercado de trabalho. No que concerne à importância do estágio, posso agora afirmar que este 

é deveras relevante para o enriquecimento da experiência do estudante respetivamente à 

pressão imposta pelo mundo de trabalho. Seja através do cumprimento das deadlines17 ou a 

próprias críticas criativas aplicadas às minhas decisões, é certo que existem dificuldades e 

barreiras que devam ser ultrapassadas. Num primeiro momento, logo após a escolha da 

entidade onde iria realizar o estágio curricular, tive conhecimento da existência de algumas 

barreiras iniciais que necessitavam de ser obrigatoriamente ultrapassadas. Uma destas 

barreiras foi perceber como funcionam todos os processos na CMA assim como a legislação 

que é necessário cumprir na realização de todos os projetos que realizei. De um modo geral, 

apesar das barreiras estabelecidas, nomeadamente decorrentes da diferença metodológica, 

encarei esta mudança como um desafio positivo para o enriquecimento da minha experiência 

profissional. Foi-me desde o início comunicado que a CMA não dispõe de licenças para a 

utilização de programas nesta área da Multimédia, logo, foi da minha responsabilidade 

pesquisar e estudar programas de edição de áudio e vídeo que permitissem a sua edição de 

forma gratuita. Assim sendo, tornou-se possível adquirir novos conhecimentos técnicos nos 

softwares utilizados ao longo do estágio curricular (Adobe Premier, WonderShare Filmora9 

e Movavi 360 Video Editor), que por sua vez podem criar futuras oportunidades no mundo 

do trabalho. Por último, o deparei-me com desafios a nível criativo, mais precisamente 

durante a fase de pós-produção em projetos audiovisuais (edição de vídeo) e na criação de 

elementos gráficos (design gráfico). No que diz respeito aos projetos audiovisuais, tive a 

preocupação de criar narrativas distintas para todos os projetos, realçando os valores 

singulares e específicos de cada evento, ao mesmo tempo que respeitava os objetivos 

propostos. Este foi um desafio complexo devido às semelhanças presentes nos vídeos 

promocionais editados, visto que grande parte das vezes partilhavam os mesmos objetivos e 

visto que todos eles são criados para a mesma entidade (CMA). Para finalizar, pode-se 

afirmar que os desafios integrados na produção de elementos vetoriais são de carácter 

 
17 Deadlines são os prazos de término e entrega associados aos projetos realizados. 
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construtivo, estrutural e refletivo. A minha principal preocupação enquanto designer criativo 

foi a correta transmissão da mensagem, também designada de comunicação visual, ao 

público-alvo. No entanto, para possibilitar o sucesso comunicativo necessitei reinventar-me 

criativamente, produzindo conteúdos que primassem maioritariamente pelo seu aspeto visual 

e originalidade. Não importa apenas criar uma boa imagem, sendo também extremamente 

importante que a ação decorrente da mesma consiga transmitir a mensagem pretendida de 

forma clara e concisa. Não obstante, consegui superar os respetivos desafios em projetos 

como “Orçamento Participativo” e “Cartão do Concerto de Miguel Ângelo”. 
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REFLEXÃO FINAL 

Os três anos de licenciatura em Comunicação Multimédia foram possivelmente os mais 

importantes no meu percurso académico. Esta é claramente uma afirmação muito forte, mas 

que traz consigo uma verdade pura e simples. Quando pensamos no futuro dentro do mercado 

de trabalho, existe sempre a necessidade de o alicerçar com uma base académica 

enriquecedora, completa e significativa, pois é através desta aprendizagem que as verdadeiras 

oportunidades surgirão. O meu objetivo principal sempre foi aproveitar ao máximo os 

conhecimentos lecionados e dar o meu melhor nos desafios impostos pelo trajeto académico. 

Desde o primeiro ano, conhecido como o ano de adaptação, até ao último sinto que existiu 

uma melhoria significativa. 

Foi possível obter bons resultados em várias unidades curriculares, contudo como estudante 

e profissional tenta-se sempre alcançar melhores resultados, sejam eles relativos às unidades 

curriculares ou ao percurso académico. No ínicio do curso tinha uma ideia formada diferente 

a ideia que acabei por reunir ao chegar ao fim, seguindo com essa mesma ideia para o estágio 

curricular. Apesar de existir também a opção de realizar um projeto final multimédia no final 

da licenciatura, tive sempre em mente a realização de um estágio curricular. A razão para 

esta enorme decisão deveu-se ao facto de pretender uma preparação o mais profissional 

possível, de modo a poder fazer frente às dificuldades do mercado de trabalho. Outro aspeto 

fundamental consistiu na sua expansão de conhecimentos sobre o mercado de trabalho e as 

ferramentas que são utilizadas nesta área. Desta forma, a organização que escolhi foi a CMA, 

não só pelo facto de poder trabalhar perto de casa, mas também porque permite-me trabalhar 

em projetos promocionais e de divulgação desta região de grande valor turistico e histórico. 

Após a realização do estágio curricular consegui aumentar significativamente todo o meu 

conhecimento nas diversas áreas de multimédia e descobri que nesta área da multimédia o 

mais importante é ser criativo e inovador e está especialmente ligada à utilização de novas 

ferramentas e métodos de trabalho. 

 

Desde o primeiro dia de estágio fui recebido sempre de braços abertos por toda a equipa da 

CMA, especialmente a equipa do Gabinete de Informática. Sabiam das minhas limitações 
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enquanto estudante sem experiência profissional, no entanto fizeram que todo o trabalho 

realizado no decorrer deste estágio curricular fosse possível. O voto de confiança dado por 

toda a equipa foi o suficiente para superar os obstáculos que foram aparecendo, contribuindo 

para o aumento do meu conhecimento laboral e prático. A importância do curso de 

Comunicação Multimédia teve aqui o seu esplendor, visto que grande parte dos 

conhecimentos utilizados durante o desenvolvimento dos projetos de estágio foram 

adquiridos nas unidades curriculares. Este pormenor pode parecer normal e um dado 

adquirido, mas tem na verdade uma relevância superior ao que aparenta. É extremamente 

importante estar preparado em níveis técnicos, logo tudo o que eu não sabia tíve de aprender 

de forma autónoma, através de visualização de tutoriais e a leitura de livros especializados 

para o mesmo.  

 

Subsiste a noção que três anos passam a voar e não possibilitam a aprendizagem total das 

ferramentas. É necessário notar que a pressão inserida pelos professores para a entrega dos 

trabalhos práticos nas suas unidades curriculares foi extremamente importante para a minha 

adaptação ao mundo de trabalho. Não foi, muitas vezes, fácil conseguir entregar grande 

volume de trabalhos e colocar as devidas capacidades ao máximo, contudo essa é apenas uma 

simples reflexão do quanto é difícil ser produtivo no mundo de trabalho e dessa forma fico 

extremamente grato pelo ritmo imposto pelos professores. 

 

Por fim, importa referir que considero interessante e produtivo todo o meu percurso 

académico como todo o trajeto realizado no estágio curricular. As experiências que a CMA 

me proporcionou foram enriquecedoras no mínimo e contribuíram para a minha evolução 

enquanto profissional de multimédia. Consegui pôr em prática todas as suas capacidades, 

tendo realizado todos as tarefas solicitadas. Dito isto, não restam dúvidas de que o estágio foi 

a escolha certa, pois caracteriza-se como um elemento fundamental para inserção dos jovens 

alunos no mercado de trabalho. Se este for aproveitado devidamente, pode possibilitar um 

conjunto de experiências valiosas para o futuro profissional dos estudantes. 
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Mapa de Pessoal da CMA em 2018 

Link: https://www.cm-almeida.pt/balcao-online/mapa-de-pessoal-para-2018/  

 

Video – Feriado Municipal de Almeida 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2L6Qgka8zRw  

 

Video – Orçamento Participativo 

Facebook: https://www.facebook.com/municipio.almeida/videos/360825924598400/ 

 

Vilar Formoso – Fronteira da Paz 

Site: https://vilarformosofronteiradapaz.cm-almeida.pt/ 

Informação: https://www.cm-almeida.pt/espacos-municipais/1678-2/memorial/ 

Exemplo: https://www.museudopao.pt/ 

 

Termas de Almeida – Fonte Santa 

Site: https://termasdealmeida-fontesanta.cm-almeida.pt/ 

Informação: http://www.termascentro.pt/pt/termas/distrito-da-guarda/termas-de-almeida-

fonte-santa 

Exemplo: https://termas-spsul.com/en/home/  

 

Video – Cerco de Almeida 

Cerco da Praça Alta: https://www.youtube.com/watch?v=h7IqLqu0vI8  

Sarau Cultural: https://www.youtube.com/watch?v=cOXNTcJ93vs  

 

Termas de Almeida – Fonte Santa 

Site: https://picadeirodelrey.cm-almeida.pt/  
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http://www.termascentro.pt/pt/termas/distrito-da-guarda/termas-de-almeida-fonte-santa
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https://www.youtube.com/watch?v=cOXNTcJ93vs
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