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Resumo 

 

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

estágio. É uma experiência fundamental para qualquer profissional da área, trabalhar num 

local onde passam vários artistas e expressões culturais.  

A integração nas atividades do teatro foi gradual mas bastante significativa, pois permitiu 

que me envolvesse nas diferentes áreas e que testasse as minhas competências ao longo do 

estágio. 

Uma equipa unida, trabalhadora, onde ninguém é perfeito, mas onde as falhas servem para 

aprender e crescer. 

Participei em inúmeros espetáculos para os quais tive a oportunidade de fazer captação de 

imagem, desde atores/atrizes como cantores de alto protagonismo a nível cultural. Com 

alguns foi mais fácil a captação, com outros foi mais trabalhoso chegar ao nível de 

qualidade que a fotografia exigia. 

O maior orgulho ao realizar qualquer trabalho foi o reconhecimento que sempre me foi 

demonstrado por toda a equipa, bem como todo o feedback do público em comentários e 

partilhas nas redes socias. 

 

Palavras-chave: Espétaculos, Artistas, Cultura, Palco, Fotografia. 
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Introdução 

 

O relatório que apresento foi realizado no âmbito do estágio curricular do curso de Técnico 

Superior Profissional (TeSP) de Repórter de Som e Imagem, da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Resolvi optar por 

uma escolha de um local que me despertasse grande interesse e no qual tivesse 

oportunidade de aplicar os meus conhecimentos académicos e técnicos. Por isso mesmo 

escolhi o Teatro Municipal da Guarda (TMG).   

Realizei vários eventos de captação de imagens em concertos, em espétaculos de teatro, em 

exposições, atividades de serviço educativo, entre outros (o plano de estágio é apresentado 

no anexo 1). 

No começo não foi fácil a adaptação ao nível do trabalho profissional. Embora já tivesse 

estagiado numa loja de fotografia, no Teatro a interação com o público era bastante 

diferente. Com o tempo fui integrando a equipa, fui dando resposta aos trabalhos 

propostos, os quais realizei com a melhor vontade e dedicação.   

 

    

 

   



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
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Neste capítulo irei fazer uma breve apresentação do local, da estrutura e das características 

fundamentais do Teatro Municipal da Guarda. 

 

1. Teatro Municipal da Guarda – TMG 

 

O TMG é um local onde são realizados vários eventos culturais de diferentes géneros 

artísticos, como teatro, música, dança, cinema entre outras, apresentando ao público uma 

vasta oferta cultural ao longo de todo o ano, à exceção dos três meses de verão (julho, 

agosto, setembro) em que a programação cultural da cidade passa para a rua.  

Esta importante estrutura cultural completou catorze anos no dia 25 de abril de 2019, 

um marco da cultura para a população guardense, e que se tem afirmado como uma das 

principais salas de espetáculos desta região do interior e centro de Portugal.  

A cada ano que passa é notável o aumento do público que frequenta o Teatro, sendo 

uma nota muito gratificante para toda a equipa organizadora e um reforço das políticas 

culturais associadas à cidade. 

 

1.1. Funcionamento e horários do TMG  

O Teatro apresenta espetáculos e atividades junto do público de segunda a sábado. A 

bilheteira funciona de terça a sexta em horário laboral, sábados durante a tarde e em noites 

de espetáculo das 20:30H às 22H, encerrando apenas aos domingos e feriados. 

Todas as semanas, há vários espetáculos que reforçam a ideia de que o teatro e a 

cultura estão vivos. A população da Guarda, mas também outros públicos, conhecem e 

aderem às atividades propostas pelo TMG.  

           O TMG tem uma programação muito diversificada, com uma grande abertura a todo 

tipo de expressões culturais e artísticas contando com artistas de todo o mundo, que muitas 

vezes tem atuação quase exclusiva em Portugal, no Teatro Municipal da Guarda. Tive a 

oportunidade de fotografar grandes artistas internacionais, como o Benjamin Clementine 

ou a Julia Holter, entre outros, oportunidades únicas que nunca esquecerei e que não podia 

deixar de destacar. 
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1.2-Teatro Municipal da Guarda Online 

O TMG está acessível  online, através do site https://www.tmg.com.pt/ e através do 

facebook do “Teatro Municipal da Guarda”, onde se encontra toda a informação necessária 

para satisfazer qualquer dúvida e facilitar o acesso do público aos eventos propostos a cada 

programação. A qualquer hora é possível comprar bilhetes online, sem necessitar de se 

deslocar à bilheteira do TMG. 

Dispõe ainda de um serviço de relações públicas, que se encontra disponível por 

contato telefónico ou de email (geral@tmg.com.pt) e onde poderá esclarecer qualquer 

assunto relativo ao funcionamento e atividades do teatro.  

 

1.3-Estrutura Organizacional/ Recursos humanos 

Para o bom funcionamento do teatro é necessária toda uma equipa e uma 

organização estrutural bem definida, com respeito por uma conduta profissional exemplar 

por todos os funcionários.  

A coordenação e a programação do TMG são asseguradas pelo Dr. Vítor Afonso e 

Dra. Carla Morgado, coordenadora do setor ICAA (Intervenção Cultural, Animação e 

Associativismo) que, em conjunto, distribuem as diferentes tarefas aos colaboradores, 

construindo e orientando uma firme equipa de trabalho.  

O TMG conta com cerca de 30 funcionários, distribuídos pelas diferentes categorias 

profissionais e focados no bom funcionamento de todas as atividades, num espírito união e 

profissionalismo. São inúmeras as ajudas mútuas entre colegas de trabalho, existindo uma 

relação aberta e cooperante entre todos. (espaço físico do local, figura 1). A ficha técnica é 

composta da seguinte forma: 
1
 

 

TMG- Teatro Municipal da Guarda  

Coordenador e Programador – Victor Afonso  

Assistente de Programação – Carla Morgado  

Produtora Executiva – Raquel Pinto  

Comunicação, Relações Públicas, Frente de Casa e Produção – Carlos Antunes  

                                                             
1
 Ficha técnica conforme agenda TMG, maio, junho e julho 2019 

 

https://www.tmg.com.pt/
mailto:geral@tmg.com.pt
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Técnico de Som – Eduardo Martins  

Técnico de Luz – Tiago Lopes  

Técnicos de Palco – João Carrainho e Ricardo Pereira  

Designer – Tiago Rodrigues  

Apoio à Comunicação – Susana Almeida  

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

Bilheteira – Pedro Aguiar  

Assistente de Bilheteira – Aires Neves  

Assistente de Serviço Administrativo – Maria Amélia Pires  

Vigilantes – Aires Neves e Luís Santos 

Responsável da Manutenção – Daniel Rodrigues  

Receção e Atendimento – Amândio Almeida  

Assistente Operacional – Eduardo Paulo  

Assistente de Galeria de Arte – José Alves 

Auxiliares de Limpeza – Dulcina Rodrigues  

 

ICAA - Intervenção Cultural Animação e Associativismo 

Coordenadora e Programadora – Carla Morgado  

Produção Executiva de Eventos – Paula Cunha, Joana Malaca  

Animação e Projetos Educativos – Salete Pinto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Teatro Municipal da Guarda 
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1.4- Arquitetura e espaços 

Um primeiro olhar sobre o TMG, planificado pelo arquiteto Carlos Veloso, não 

deixa dúvida sobre a sua imponência estrutural e arquitectónica, aspeto relevante para 

qualquer pessoa que o visite.  Composto por dois blocos, ocupa um total de 11 mil metros 

quadrados, com 785 lugares, para todo o público que cada vez mais não abdica do 

frequentar e participar nas atividades propostas. (informação de acordo com a primeira 

edição Agenda do TMG 2019). 

O grande auditório dispõe de 630 lugares e é o palco principal para grandes 

espetáculos e produções. O pequeno auditório que também recebe o Cinema, espetáculos 

de Teatro e Música conta com 162 lugares. 

A galeria de arte é o principal espaço expositivo do TMG, repleto de propostas no 

âmbito das artes plásticas e que pode ser visitado de segunda a sexta e em dias de 

espétaculos no grande auditório e café concerto. 

O café concerto conta recentemente com regime de nova exploração, e é neste 

espaço que  o público pode regularmente assistir a concertos, bem como a conferências e 

outros eventos de interesse público,  estando aberto todos os dias da semana exceto 

domingos. 

O TMG conta, ainda, com a sala de ensaios, adjacente ao pequeno auditório e no 

qual se realizam diferentes atividades de preparação dos espetáculos, atividades do serviço 

educativo e permite ainda receber artistas que fazem residência neste teatro. 

Também os foyers do grande e do pequeno auditório são espaços que recebem 

atividades do serviço educativo, exposições de vários tipos de artes, fotografia, pintura, etc.  

Outros espaços menos conhecidos do público e que servem sobretudo a equipa que 

trabalha no teatro e os artistas que o visitam, são: camarins individuais e coletivos, sala de 

adereços, gabinetes de programação e coordenação, open space, sala da técnica, régie, 

pátio superior, entre outros. 
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1.5- Nome e Logótipo  

São os inúmeros espetáculos programados que dão o significado e a identidade do 

Teatro Municipal da Guarda, conhecido por todos pela denominação “TMG”. 

É esta sigla que é usada para identificar o teatro e a sua programação. Esta “casa” 

da cultura é reconhecida por espetáculos de alta relevância, trazendo artistas de toda a parte 

do mundo. 

O logótipo é o símbolo identificativo do TMG, com um único tipo de letra em 

maiúsculas, com duas cores. É um logótipo formal mas simples, criado para um rápido 

reconhecimento e memorização. Isso implica que o seu reconhecimento seja notado. O 

logotipo tem dois campos característicos, como referente um retângulo preto com um sigla 

no interior “TMG” (Teatro Municipal da Guarda). O rebordo preto dá ênfase às letras 

brancas e mostra um design artístico simples e intemporal, permanecendo desde a origem 

do Teatro 

 

Figura 2- Logótipo do Teatro Municipal da Guarda (TMG) 

Fonte: TMG 
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1.6-Política comunicacional 

A comunicação interna é toda a forma de interação e organização dos trabalhos 

entre a equipa. Consoante as atividades programadas em cada agenda, toda a equipa tem 

reuniões regulares de planeamento, para designar os diferentes trabalhos em desempenhar 

a equipa que os assegura e por fim a melhor forma de o divulgar e publicitar os 

espétaculos. Também nestes encontros de trabalho são debatidas novas sugestões e 

avaliadas todas as atividades desenvolvidas. 

Um grande objetivo da comunicação no exterior é assegurar que a divulgação do 

programa/ agenda do TMG chegue a um público muito alargado, usando todos os meios 

anteriormente identificados: agenda (com uma tiragem de 5000 exemplares), o site do 

TMG, o facebook, instagram e as plataformas de comunicação do Município da Guarda. 

A comunicação externa também é assegurada com o apoio das entidades parceiras 

de divulgação: “Rádio Altitude”, “Terras da Beira” e “Local Visão TV”, bem como através 

dos órgãos de comunicação do Município da Guarda (Guarda TV).  

As agendas são distribuídas por toda a Guarda e arredores, o que muito serve a 

divulgação da programação. As redes sociais cada vez mais são veículos importantes para 

divulgar o TMG e atrair novos públicos. 

Os registos fotográficos das atividades desenvolvidas no TMG são de maior 

importância pois conseguem espelhar os eventos que vão ter lugar ou aqueles que já 

aconteceram. É através das imagens que podemos ver as atividades realizadas ou a realizar, 

chegando ao público e chamando novos espectadores.  

O meu contributo, e o meu trabalho, foi sobretudo nestas áreas de registo e 

divulgação. O TMG reforça o permanente contato com o exterior/público por telefone e 

email.   
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1.7-Análise SWOT 

A análise SWOT mostra os principais pontos fortes e fracos na organização e do seu 

trabalho e é usada para diagnóstico e posição no mercado.  

Esta análise permite apurar um diagnóstico da instituição/ organização e serve de 

apoio ao seu desenvolvimento e viabilidade. 

 

Tabela 1- Análise SWOT 
Fonte: própria 

Pontos fortes: Pontos fracos: 

Oferta cultural diversificada e de qualidade Dificuldade de captação de novos públicos 

Fácil acesso do país vizinho e de qualquer 

pessoa do próprio país, como bem 

localizado no centro do mesmo 

Apesar da forte divulgação através da 

agenda ainda não há ligação com certos 

públicos 

Programação a todo o todo o tipo de 

públicos, todo o tipo de interesses e 

diversas faixas etárias 

Sinalética na entrada/rua de acesso direto 

Preços muito atrativos e descontos para 

diversos públicos  

 

Algumas oportunidades de bilhetes 

gratuitos  

 

Oportunidades: Ameaças: 

Conhecimentos de novos artistas das áreas 

culturais 

Outras salas/teatros na região 

Algumas oportunidades de bilhetes 

gratuitos 

 

Envolvimento da comunidade com o 

serviço educativo  

  

 

Através da tabela SWOT podemos verificar quais são os desafios bem como 

as conquistas na forma de atingir os objetivos traçados por uma instituição como o 

TMG. Por um lado, podemos assistir a uma programação diversificada, que abrange 

um público muito alargado e envolve a comunidade, mas também se verifica um 

desafio na conquista de novos públicos, e o desconhecimento da programação 

apresentada.  

A sua localização pode ser vista como uma mais valia, pois fica no centro 

do país, serve uma área geográfica muito alargada e próximo do país vizinho, mas 

por outro lado pode ser também um desafio por no centro do país haver menos 
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população e por estar afastada dos grandes centros urbanos onde a dinâmica 

cultural é mais forte.  

Também salientar que o preço atrativo dos bilhetes e a programação diversificada 

são indicadores positivos do trabalho do TMG. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

O ESTÁGIO 
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Neste capítulo apresento as atividades realizadas no estágio. 

É essencial que todos os registos de fotografia e vídeo sejam de qualidade, para 

melhor refletir as atividades do teatro e para arquivo e uma memória futura. Os espetáculos 

são únicos, não podemos repetir ou fazer pausas.  

 

2. Plano de Estágio 

O TMG foi um local privilegiado para a concretização deste estágio. Para mim foi 

muito importante conhecer e trabalhar com uma equipa focada num só objetivo: elevar e 

levar o teatro a todo mundo, com o reconhecimento pela sua programação e satisfazendo 

todo o público que o frequenta.  

Desde início comecei a fazer a cobertura de vários eventos de música, teatro, 

conferências e outras atividades culturais de manifesto interesse. 

Não é fácil entrar no mundo do trabalho, porque exige uma maior responsabilidade 

nas tarefas a realizar, sendo única a nossa marca e o impacto das nossas ações 

profissionais. Quando realizava a cobertura de qualquer evento, de imediato teria que tratar 

as fotografias, ou seja, fazer o trabalho de edição de forma a captar os melhores momentos 

do espétaculo, do seu público e mostrar a todos os que não estiveram presentes o que se 

passou no TMG. 

Fazia pequenos excertos de vídeos e a respetiva edição. Acompanhei ainda a 

inauguração da nova obra do “Edifício Polifónico”: tratou-se de gravar e fotografar a obra 

durante um período de tempo de 5 meses, tendo sido toda a informação recolhida 

compilada em dois minutos de vídeo. 

Foi com muita satisfação que vi o meu trabalho reconhecido, apreciado e 

valorizado, e consegui ver um progresso crescente nos meus registos fotográficos e de 

vídeo (o plano de estágio é apresentado no anexo 1). 

 

2.1.Objetivos  

Os principais objetivos deste estágio, que teve a duração total de 4 meses (pois tive 

horários completos de trabalho, que incluiu horário diário e noturno, durante a semana e 

fim de semana) foram testar e avaliar todas as aprendizagens práticas e teóricas associadas 

ao meu percurso pedagógico durante um ano e meio do curso no IPG.  

Neste percurso de estágio e de aprendizagem também houve dificuldades, como 

sempre existem, mas a meu ver com o devido esforço e dedicação tudo foi ultrapassado.  
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2.2-Estratégias 

Destacar que uma das estratégias que procurei seguir, a par da entrega e dedicação, 

foi sempre não desistir e tentar fazer o que me era proposto. Com todo o apoio da equipa 

do TMG e sob a orientação dos coordenadores penso ter conseguido ter um bom 

desempenho. 

Procurei seguir de forma regular toda a programação do teatro, e responder às solicitações 

de toda a equipa de forma a conseguir obter os melhores registos de fotografia e vídeo dos 

espetáculos/actividades (Informação retirada de uma página web- Teatro Rivoli 

https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/, acedido a 23 agosto de 2019) 

 

 

2.3-Cronogramas  

Durante as 750 horas de estágio consegui desenvolver diversas atividades,  

brevemente apresentadas nas seguintes tabelas. 

 

Tabela 1- Cronograma do mês de fevereiro 
 

Dia Atividade 

 
    25  Chegada no local de estágio e reconhecimento do mesmo 

 Reunião entre membros e distribuição de tarefas  

26  Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

27 

 Acompanhamento do processo de montagem da peça teatral do “João Baião”  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

 Cobertura fotográfico de uma sessão de cinema do PNC (Plano Nacional de Cinema), e da conversa que se seguiu 

(UTOPIA REVISITADA 

   28 
 Recolha de dados estatísticos referentes aos últimos cinco anos de actividade do teatro (entradas, artistas, géneros etc)  

 Acompanhamento do processo de montagem da peça teatral do “João Baião”  

 Documentação e produção Guarda Folia (Carnaval da Guarda) 

 

 Como se pode observar na tabela 1, dei iníco a um novo longo período de estágio 

numa duração de 750 horas. Foi um fim do mês de adaptação, onde consegui pôr em 

prática o meu conhecimento fotográfico no exterior e no interior do TMG. 

 
Tabela 2 - Cronograma do mês de março 

 

Dia Atividade 

1  Recolha de dados estatísticos referentes aos últimos cinco anos de actividade do teatro (entradas, artistas, géneros 

etc)  

2 
 Reunião de coordenação do Guarda Folia (carnaval na Guarda) 

3 
 Acompanhamento e organização das marchas durante o cortejo 

6  Recolha de dados estatísticos referentes aos últimos cinco anos de actividade do teatro ( entradas, artistas, géneros 

etc)  

https://www.teatromunicipaldoporto.pt/pt/
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 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

7 
 Recolha de dados estatísticos referentes aos últimos  cinco anos de actividade do teatro ( entradas, artistas, géneros 

etc) 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

8  Recolha de dados numerários durante quatro cinco anos do teatro, acerca de entradas, artistas, géneros etc 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

11 

 Recolha de dados numerários durante quatro cinco anos do teatro, acerca de entradas, artistas, géneros etc 

 Toda a preparação do “Chá dançante” (baile actividade de serviço educativo destinado a publico sénior) 

 Acompanhamento fotográfico do “Chá dançante” 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

12 

 Entrega da recolha de dados numerários durante quatro cinco anos do teatro, acerca de entradas, artistas, géneros etc 

 Edição e entrega das fotografias do evento “Chá dançante” 

 Apoio de pesquisa na programação 

13  Finalização e entrega da pesquisa para programação 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

14 

 Acabamento de um teaser para publicação, sobre apresentação de artista que iria atuar no TMG 

 Registo fotográfico no Café Concerto “PAS VER PA PRÍ”. 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

15 

 Planificação e organização de trabalho para a seguinte semana 

 Edição de fotografias  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

18 

 Orientação e acompanhamento fotográfico de evento musical com todas as escolas primárias- Viagem sonora 

(serviço educativo na área musical) 

 Apoio na organização de documentos para a programação do TMG 

19 

 Acabamento de um teaser para publicação, sobre apresentação de artista que iria atuar no TMG 

 Orientação e acompanhamento fotográfico de evento musical com todas as escolas primárias- Viagem sonora 

(serviço educativo na área musical) 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

20  Orientação e acompanhamento fotográfico de evento musical com todas as escolas primárias- Viagem sonora 

(serviço educativo na área musical) 

21 

 Orientação e acompanhamento fotográfico de evento musical com todas as escolas primárias- Viagem sonora 

(serviço educativo na área musical) 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

22 
 Organização e acompanhamento fotográfico de “Poesia para idosos”  na Galeria de Arte  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

25 
 Realização de um curto vídeo sobre o Evento Idosos e Poemas (Poemas e Estórias) na Galeria de Arte 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

26  Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

27 
 Visita guiada a alunos do secundário, ao Teatro Municipal da Guarda com intuito de realizar gravações para 

trabalhos escolares  

28  Captação de imagens ao do evento “Primavera” (teatro) dedicada a idosos  

29 

 Preparação da conferência de imprensa na Torre de menagem, Colocação de cadeiras e material de todo o material 

necessário  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

 

Na tabela 2 estão descritas as atividades do mês de março, envolveu bastantes reportagens 

fotográficas em várias salas de cultura do TMG. Neste respectivo mês, o nível de exigência 

fez com que a autonomia a responsabilidade aumentasse. 



Relatório de Estágio – Teatro Municipal da Guarda - TMG 
 

15 
 

Tabela 3 - Cronograma do mês de abril 

1 
 Organização de documentação da programadora  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

2 
 Apoio,  recepção e  orientação de alunos ao cinema  do PNC 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

3  “Mano a Mano” cobertura fotográfica da atuação musical no Café Concerto 

4  Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

5 
 Reunião do ICAA, acerca de eventos futuros  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

8 
 Actividade de Centro de actividades ocupacionais da ADM  Estrela. Acompanhando com registo fotográfico 

 Férias ativas- luz com Tiago Lopes- Acompanhamento com registo fotográfico 

9 
 Montagem da exposição da Sara ilustracion 

 Acompanhamento fotográfico da montagem da exposição  

10 

 Férias ativas- luz com Tiago Lopes- Acompanhamento com registo fotográfico 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

 Registo fotográfico no café concerto com “CINDAZUNDA” . Música 

11 

 Organização de vários documentos sobre a FIT (recolha de informação) 

 Férias ativas- luz com Tiago Lopes- Acompanhamento com registo fotográfico 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

12 
 Férias ativas- luz com Tiago Lopes- Acompanhamento com registo fotográfico 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

14 
 Encontro no aeroporto de Madrid, com quatro cantoras Búlgaras para atuação  da Sé Catedral da Guarda(Quartet 

Slavey) 

15 

 Acompanhamento Fotográfico da Banda Filarmónica Académica Portuguesa  

 Férias ativas- Galeria de arte (preencher a obra) 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

16 
 Preparação da atuação “Quartet Slavey” na Sé Catedral  

 Atuação na Sé Catedral “Quartet Slavey” 

17 
 Recolha de informação para a FIT 

 Acompanhamento das Bulgaras a Madrid  

22 

 Orientação e acompanhamento fotográfico de evento musical com todas as escolas primárias (serviço educativo na 

área musical) 

 Finalização da recolha de dados acerca da FIT 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

23 

 Chá dançante com os mais idosos  

 Finalização da recolha de dados acerca da FIT 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

24 
 Finalização da recolha de dados acerca da FIT 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

26  Orientação e preparação de documentos acerca da FIT 

29 
 Chá dançante com os mais idosos 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

30  FIT finalização 
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Tabela 4 - Cronograma do mês de maio 

2  Colaboração na FIT com o departamento ICAA  

3  Colaboração na FIT com o departamento ICAA  

4  Colaboração na FIT com o departamento ICAA  

5  Colaboração na FIT com o departamento ICAA  

7  Formação na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, para colaboradores da CMG 

8  Formação na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, para colaboradores da CMG 

9  Formação na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, para colaboradores da CMG 

10 

 Captação de imagens do teatro 

 Captação de imagens à peça de teatro “Imaginidade de Joyce Candido” 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

13 
 Acompanhamento ADM Estrela a uma actividade Musical  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

14  Planificação de ideias para representar vídeo de todas as imagens captadas acerca da obra  

15  Colocação de cartazes para efeito de background da porta da bilheteira  

16 

 Montagem da exposição “Posso” de Alexandra Curchinho 

 Captação de imagens sobre o mesmo  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

17 
 Inauguração da exposição “Posso”  

 Captação de imagens sobre o mesmo 

20 
 Recolha da exposição na galeria de arte  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

21 
 Captação de imagens do Teatro “Calafrio” da peça “Pedro” 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

22  Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

23 
 Ida a Covilhã, preparação e montagem de palco na UBI (com departamento ICCA) 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

24 
 Ensaios, canções, rimas e jogos de roda 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

27 
 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

 Colocação de cartazes 

28 
 Captação de imagens ao concerto da “Julia Holter” 

 Registo fotográfico diário á obra 

29 
 Organização de lanche para evento de Grupo de Cantares 

 Edição de fotografias do concerto “Julia Holter” 

30 

 Tratamento de catering do “Moçambique” (evento solidário) 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

 Acompanhamento de espectáculo na cãmara municipal  

31 
 Acompanhamento fotográfico da banda “Bluedays” e “Sexta feira Santa” no Café Concerto  

 Viagem Sonora com alunos de primeiro ao quarto ano das escolas da Guarda 
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Tabela 5 - Cronograma do mês de junho 

3  Registo fotográfico diário á obra 

4 
 Chá Dançante com os idosos 

 Acompanhamento de estudantes do IPG na captação de imagens ao TMG 

5  Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

6  Acompanhamento fotográfico ao concerto “Benjamin Clementine” 

7 
 Edição de Fotografias acerca do concerto “Benjamin Clementine”  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

11 
 Inicio da Montagem do vídeo sobre a obra do TMG 

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

12 
 Acompanhamento fotográfico do concerto “João Só” no Café Concerto 

 Sessão final do ano lectivo Cineclube- Acompanhamento fotográfico  

13 

 Acompanhamento fotográfico “O Princepezinho” Teatro escolar  

 Controle de bilhetes na bilheteira  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

14 
 Acompanhamento fotográfico do evento teatral “Lano kaj Nego”  

 Registo fotográfico diário à obra do novo túnel de acesso ao teatro. 

15  Acompanhamento fotográfico á peça de teatro “O dia em que o Mar voltou” 

17  Edição de vídeo sobre as obras do TMG e sua construção  

18  Edição de vídeo sobre as obras do TMG e sua construção 

19  Edição de vídeo sobre as obras do TMG e sua construção 

21  Treinos das marchas dos Santos do Bairro, colaboração com o departamento ICAA 

22 
 Entrega de tabelas de preços e pertencentes a cada barraca de comida  

 Organização e orientação das marchas para a saída do desfile  

23 

 Carregamento de aguas  

 Organização dos Santos do Bairro na Guarda  

 Organização das boneca dos Bairros  

24 
 Receção Férias Ativas com mais novos 

 Edição de vídeo sobre as obras do TMG e sua construção 

25 
 Desmontagem da  exposição “Posso” do foye do TMG 

 Edição de vídeo sobre as obras do TMG e sua construção 

26 
 Ferias ativas, captação fotográfica do teatro com os mais novos 

 Captação de fotografias ao concerto “Raquel Ralha e Pedro Renato” no Café Concerto do TMG  

27  Finalização do Vídeo promotor da obra do TMG 

28 
 Captação de fotografias a uma conferencia de Organização de eventos futuros  

 Captação de imagens á “Inauguração da obra Polifónica do TMG”  

 

Na tabela 3, 4, 5 estão descritas atividades do mês de abril, maio e junho, envolveu 

inúmeras reportagens fotográficas em várias salas de cultura do TMG. 

Ao longo deste tempo pude aplicar conhecimentos captados do ano e meio de TeSP. 

Coloquei em prática conhecimentos de montagens, edição de vídeo e fotografia. 
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A figura 3 é uma montagem de vários eventos numa só, apresentando uma ideia dos espétaculos 

realizados no TMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Montagem de vários espetáculos 

3. Enquadramento das atividades desenvolvidas  

Durante este ponto irei apresentar com maior detalhe algumas das atividades 

realizadas ao longo do estágio. 

 

3.1.Atividades no Teatro Municipal da Guarda (TMG) 

Para desenvolver as minhas atividades no TMG foi-me atribuido um local de 

trabalho. Partilhei o espaço do open space com outros elementos da equipa do TMG, e foi 

neste local que tratei da edição de fotografia e vídeo bem como dos outros trabalhos que 

me foram propostos.  

O trabalho de captação de imagens e cobertura de eventos foi realizado um pouco 

por todos os espaços do TMG, fiz trabalhos fotográficos no grande auditório e  no pequeno 

auditório, em espetáculos de teatro, música , dança, etc. Também fiz registos na sala de 

ensaios, galeria de arte, café concerto, foyers, e de forma continua no acompanhamento das 

obras do novo edificio Polifónico. 

Destacar os eventos do Café Concerto, pois em vários dias da semana pelas 22h 

atuaram diferentes projetos musicais com entrada livre para todos que quisessem conviver. 
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 Quando havia alguma peça de teatro ou um concerto, deslocava-me sobretudo para 

o pequeno ou grande auditório, fazendo registos fotográficos ao longo da peça/atuação 

musical. Fui testemunha de inúmeros estilos e géneros culturais a que o TMG dava 

destaque. Da música classica à eletrónica, do cinema aos clássicos do teatro, o TMG 

oferece uma programação diversificada muito abrangente para todo tipo de públicos. 

A galeria de arte é o pricipal espaço expositivo do teatro, albregando diferentes 

tipos de exposições contemporãneas na area da pintura, da fotografia, e outras artes 

plásticas. Ainda foi possivel fazer registos das expossiçoes, (des)montagens e visitas 

guiadas. Não posso esquecer os foyers do pequeno e do grande auditório, onde pude fazer 

o registo da entrada/saida do público. 

De forma a apresentar os artistas propostos pelo TMG, construí alguns teasers de 

apresentação para o público ficar a conhecer melhor as propostas e de forma a atrair 

espetadores. 

 

3.2.Atividades no exterior (ICAA) 

A maior parte das atividades do TMG è realizada entre portas mas na estrutura 

funciona o departamento ICAA (Intervenção Cultural, Animação e Associativismo) cujo o 

objetivo é dinamizar atividades de intervenção cultural junto da comunidade. Tive a 

oportunidade de colaborar com este departamento em vários festividades/eventos 

organizados na cidade da Guarda.  

O primeiro evento de organização foi o Guarda Folia (Carnaval da Guarda) uma 

iniciativa para dar aos guardenses um carnaval original, cheio de alegria e diversão.  

É um evento que envolve outras organizações locais, muitas pessoas e muitos 

recursos, e apesar de trabalhoso tudo correu dentro das nossas expectativas, com percalços 

e situações em cima da hora, mas nada que não se conseguisse resolver. 

O meu segundo trabalho foi a participação na FIT (Feira Ibérica de Turismo), 

evento que exigiu uma atenção máxima na recolha de informação, no acompanhamentos e 

produção de todo o programa (lista de artistas e convidados, horários, estadias, transportes, 

etc). 

Também fiz o acompanhando das estátuas vivas, ranchos folclóricos, tunas,  entre 

muitos animadores que participavam e que contribuíram para alegrar os longos corredores 

da FIT. Todas as noites havia a participação de uma banda musical que fazia com que o 
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salão se enchesse de gente. No entanto, para que as bandas pudessem atuar era necessário 

de todo o acompanhamento até à sua chegada à Guarda. Desde da marcação das chegadas 

às estadias, até todos os horários e programa a cumprir.  

Na parte técnica, todos os artistas tinham que mandar o seu rider o qual era 

transferido para as equipas de som e de luz para garantir um espectáculo de qualidade.  

Ainda um terceiro e grande evento, foi os “Santos do Bairro” que exigiu uma 

organização muito detalhada e a maior preocupação com a participação dos representantes 

dos bairros, a organização das marchas, o programa final e a sua divulgação.  

Começámos por orientar as marchas no dia anterior para que pudessem treinar e 

saber os locais onde se iriam posicionar. No primeiro dia do evento, acompanhado de um 

colega do TMG, distribuímos os pertences a todas as barracas de comida de forma a 

garantir que a sardinha não iria faltar. Também distribuímos os preçários, camisolas, 

identificações e uma dose de alegria para um bom começo dos trabalhos. 

Durante o dia acompanhávamos as bandas, e andávamos pela área para responder a 

qualquer acontecimento ou imprevisto.  

As marchas desfilaram pela cidade, saindo do Museu Regional da Guarda para no 

fim se concentrarem na CMG. Juntamente com as marchas, cada bairro tinha uma boneca 

vestida e decorada pelos seus moradores/representantes a concurso para ser eleita a melhor 

do ano. No dia seguinte o principal da programação foi anunciar a boneca e a marcha 

vencedoras. Para terminar, atuaram os “Sons do Minho” encerrando os “Santinhos” e 

festividades. 

 

 

3.2.1. Serviço educativo 

O TMG com o seu serviço educativo tem como missão promover a educação 

artística da comunidade. Através dos seus colaboradores/ funcionários, promove diferentes 

atividades educativas e acompanha as várias iniciativas dirigidas a todos os públicos 

(escolar, infantil, juvenil, sénior). 

Como consta na agenda, passo a descrever as principais atividades de serviço 

educativo desenvolvidas no TMG e de seguida identifico como colaborei nestes trabalhos.  
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Plano Nacional de Cinema  

Orientação Ana Couto (Org. Cineclube da Guarda, TMG/CMG, Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque e Agrupamento de Escolas da Sé / Ano letivo 2018/2019) 

 

“O Plano Nacional de Cinema tem como objetivo principal fazer chegar a 

linguagem cinematográfica ao maior número possível de jovens de forma a criar a ponte 

entre a atualidade e a herança que o cinema criou ao longo da sua existência e que assume 

uma influência inegável no desenvolvimento de qualquer sociedade.  

Este plano propõe-se promover a literacia na leitura e interpretação de imagens em 

movimento, por oposição à infindável produção de conteúdos com que somos confrontados 

diariamente, nos produtos criados pelos media e publicidade. Em simultâneo propõe-se 

aprofundar, junto de alunos e professores, a capacidade de interpretação dos filmes mais 

emblemáticos da cultura ocidental e refletir sobre a sua contribuição para o nosso 

desenvolvimento cultural, social e pessoal.” 

Neste âmbito, acompanhei chegada dos alunos participantes no PNC, fiz o registo 

fotográfico de algumas das sessões de cinema e ainda colaborei na elaboração de pequenos 

vídeos dos trabalhos (jogos ópticos, filminhos, stop motion) realizados nas escolas. 
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Visita à galeria 

ORIENTADA POR ANA COUTO 

“Tendo como ponto de partida as obras expostas na Galeria de Arte do Teatro 

Municipal da Guarda (pintura, fotografia ou escultura), convidam-se os participantes a 

conhecer e explorar a linha artística apresentada e suas obras, criando, através de 

dinâmicas e jogos pedagógicos, um processo de mediação entre o artista e os visitantes. 

Estas visitas pretendem desenvolver o sentido crítico e estético nas crianças e jovens. Um 

espaço agradável que nos dá conhecimento e um á vontade de fácil compreensão através de 

qualquer arte representada na galeria de arte.”  

 

 

Chá dançante  

“Ao convívio junta-se chá, bolinhos e muita música e dança ao gosto deste público 

tão especial (valsas, marchas populares, tangos e cancioneiro tradicional). Num ambiente 

descontraído, esta atividade de animação sócio-cultural promove a inclusão social e a 

dinâmica de grupo junto dos idosos, podendo ainda contar com jogos lúdicos e de 

interação.” 

Estas atividades abdicavam de um trabalho fotográfico mais selectivo, de forma a 

tentar comunicar o prazer de que estão em plena dança, com a sintonia de um chá. Salete 

Pinto alegrava na conjunção do grupo de idosos e suas músicas tradicionais. 
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Viagem sonora 

ORIENTADA POR ÉLIA FERNANDES 

“Viagem Sonora”, sendo um projeto na área da educação artística, irá promover nos 

grupos participantes a criatividade e diversas competências expressivas musicais. Trata-se 

de um projeto lúdico (decorre ao longo do ano) com três momentos diferentes que 

proporcionam experiências distintas na abordagem às qualidades do som. Para tal, serão 

utilizados três diferentes espaços do Teatro Municipal da Guarda, recorrendo a jogos 

expressivos e musicais, como orquestra de instrumentos, exploração de um instrumento e 

dança.” 

Com isto, captei momentos fotográficos onde pus em pratica algum conhecimento 

através das aulas teórico-práticas. Um bom desempenho em diversas atividades juntamente 

dos mais novos aos mais idosos.  
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Poder da luz 

ORIENTAÇÃO DE TIAGO LOPES E SALETE PINTO 

“A iluminação não só ilumina o cenário e os artistas em palco como atribui uma 

grande paleta de cores e intensidades a cada espetáculo. A luz tem movimento, padrões e 

ação. Ela é magia visual, cria sombras e ambientes criativos para qualquer espetáculo 

(música, teatro ou dança). De uma forma divertida e pedagógica, as crianças são levadas 

nesta oficina por um percurso (palco, backstage) que lhes revela onde é montada e 

preparada a iluminação para um espetáculo. Vão assistir ao vivo às muitas possibilidades 

que a luz de cena permite, e ficarão a conhecer melhor um dos segredos mais bem 

guardados de um Teatro.” 
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Reflexão Final 

Este relatório representa o trabalho concretizado ao longo das 750 horas no TMG. 

A realização deste estágio não só me possibilitou aprender e concretizar um 

conjunto de tarefas como também impulsionou o meu desempenho dentro do mundo do 

trabalho. 

Com este trabalho quis apresentar uma ideia profunda do dia-a-dia de um 

profissional na minha área. Tive a companhia de profissionais e peritos que fazem do TMG 

o símbolo cultural da região, retratando-a com a melhor dignidade e profissionalismo. 

Todos eles foram excelentes companheiros nas longas horas e noites de trabalho, 

não poderia estar mais grato a toda a equipa que me recebeu todos de braços abertos.  

Julgo que consegui cumprir todos os objetivos dos trabalhos propostos e tentei 

sempre dar o meu melhor 

           Neste período de estágio consegui por em prática os conhecimentos e as ferramentas 

teórico praticas que aprendi nas diferentes disciplinas do curso de TeSP. 

Foi um treino importante para a minha forma de olhar e registar aquilo que me 

rodeia. Ter acesso a equipamentos de topo e conviver com especialistas de som, imagem e 

luz foi muito significativo para o meu futuro profissional.  

Acredito que o estágio no TMG muito contribui para o meu futuro académico e 

profissional, estou muito grato de poder ter conhecido por dentro o funcionamento e 

estrutura de um teatro. 
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Apêndice XV Orientação e acompanhamento fotográfico de evento musical com todas as escolas primárias (serviço educativo) 
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Apêndice XXll Captação de imagens do Teatro “Calafrio” da peça “Pedro”  
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Apêndice XXV- Acompanhamento fotográfico do concerto “Benjamin Clementine 
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Apêndice XXXl - Organização dos Santos do Bairro na Guarda  
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