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Resumo 

 

Este relatório descreve as atividades realizadas ao longo das 750 horas de estágio, na 

Rádio Altitude. 

Para a realização das atividades propostas, foi seguido um procedimento protocolar 

que consistiu numa breve investigação do que era solicitado seguindo-se a sua aplicação em 

contexto de trabalho propriamente dito. As atividades propostas passaram pela criação de 

jingles, spots, reportagem, RM’s e escrita e gravação de peças informativas. Posteriormente, 

foi ainda proposta a criação de uma rúbrica com escrita, gravação e recolha de informação 

própria. Todos os efeitos sonoros, entre os quais, os próprios efeitos, os separadores, a 

introdução e o rodapé foram todos recolhidos e/ou sonorizados por mim com a exceção das 

malhas que eram, maioritariamente, retiradas da plataforma Intervox¹. De frisar ainda que 

todas as atividades foram realizadas no estúdio de produção com exceção das reportagens, 

que foram realizadas no terreno e depois editadas no estúdio. 

O material necessário à realização das atividades era cedido de acordo com o trabalho 

proposto.  

Os programas utilizados, Sound Forge e Sony Vegas foram providos no início do 

estágio para que fosse possível uma aprendizagem mais rápida e eficaz das ferramentas e 

conteúdo dos mesmos.  

Palavras-chave: Rádio, Edição, Jingles, Sound Forge, Sony Vegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Intervox é uma plataforma de produção de música gratuita e disponível para download.  
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Lista de Acrónimos e Siglas 
 

CTeSP – Curso Técnico e Superior Profissional. 

IPG – Instituto Politécnico da Guarda. 

RSI – Repórter de Som e Imagem. 

SWOT – Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 

TMG – Teatro Municipal da Guarda. 

TSF – TSF Rádio Notícias (estação de rádio portuguesa de cariz informativo). 

UBI – Universidade da Beira Interior. 

Threats (Ameaças). 

 

Glossário de Termos Técnicos 

Delays – Efeito sonoro aplicado a áudio; atrasa o som. 

Escape Livre – Portal de informação automóvel; Clube Desportivo; Escape Livre Magazine 

Fade In – Efeito sonoro aplicado a áudio; som vai gradualmente de baixo volume até ao 

volume do tema. 

Fade Out – Efeito sonoro aplicado a áudio; som vai baixando gradualmente o volume do 

tema até deixar de se ouvir. 

Jingles – Mensagem musical publicitária; identificação da estação de rádio. 

Promo – Som criado com a finalidade de publicitar a própria organização. 

Radiofusão – Transmissão de ondas de radiofrequência moduladas para transmitir 

informação. 

Reverbs – Efeito sonoro aplicado a áudio; simula efeitos de espaços interiores. 

RM – Registo Magnético. 

Sonoplasta – Técnico responsável pela captação, criação, edição e seleção de temas 

musicais necessários para produção artística audiovisual.  

Sonoplastia – “Desenho” de som. 

Sony Vegas Pro – Programa de edição de som e vídeo. 

Sound Forge 9.0 – Programa de edição de som. 

Spots Publicitários – Anúncio publicitário. 

Voz-Off – Pessoa que dá voz aos textos gravados. 
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Introdução 

 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito do Curso Técnico e Superior 

Profissional de Repórter de Som e Imagem (CTeSP RSI), com vista a finalizar o curso 

colocando em prática os conceitos, experiências e conhecimento adquiridos no mesmo. 

Assim sendo, este processo permite ao aluno entrar em contacto com a realidade do 

mercado de trabalho, desenvolvendo atitudes e competências para que um determinado 

problema seja solucionado. Com isto faço referência aos obstáculos que certamente vão 

surgir assim que ingressarmos nesse mesmo mercado. 

O relatório está dividido em dois capítulos distintos. O primeiro capítulo apresenta a 

Rádio Altitude e diversos aspetos da mesma como é o caso da sua história, quais os serviços 

prestados perante a comunidade, a sua política de comunicação, entre outros. O segundo 

capítulo apresenta o Plano de Estágio (Anexo I), as atividades desenvolvidas ao longo do 

estágio conforme o plano de estágio, bem como as dificuldades encontradas e experiências 

adquiridas. 

O trabalho proposto pelo supervisor consiste na criação de jingles, reportagens, spots 

publicitários e edição “limpa” e cuidada dos sons. Para cada atividade e trabalho propostos 

eram fornecidos materiais para a sua realização. 

A função principal enquanto estagiário era auxiliar o produtor nunca me restringindo 

a uma única tarefa de modo a poder colocar em prática todas as competências desenvolvidas 

no meu percurso académico. 

O estágio foi realizado durante todo o segundo semestre e durou 750h. 
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CAPÍTULO I       
RÁDIO ALTITUDE 
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1. A empresa 

 

1.1 História 

Nascida em 1946, a Rádio Altitude é a estação de rádio local mais antiga de Portugal 

que ainda transmite a sua emissão. (Isidro, s/d) 

De acordo com o Historial da Rádio que está presente no site oficial da Rádio 

Altitude, escrito por Rui Isidro, a rádio foi fundada e dinamizada por doentes internados do 

Sanatório, iniciou a sua emissão a 29 de julho de 1948 e foi evoluindo ao longo dos anos a 

partir do interior do complexo hospitalar para o espaço urbano, progredindo gradualmente 

para a cidade e arredores (Castelo Branco, Viseu e Bragança). (Isidro, s/d) 

Mais tarde, em 1953 foi cedido, pela entidade pública, dentro do perímetro da Mata 

(Parque da Saúde), o atual espaço onde está situada a Rádio Altitude. (Isidro, s/d) 

A partir da década de 60 e já com uma programação estruturada, a Rádio Altitude foi 

pioneira do jornalismo regional acabando por se tornar numa referência regional e nacional. 

Com a sua constante evolução e no âmbito do concurso para a atribuição de frequências 

radiofónicas, passou a transmitir também em FM. (Isidro, s/d) 

Com uma nova opção estratégia que começou a revelar-se a partir de 2004, a veterana 

e modernizada Rádio Altitude surgiu como referência na comunicação social do interior de 

Portugal. (Isidro, s/d) 

De frisar ainda que, em 2006, com o início de uma nova programação, a Rádio 

Altitude confirmou o regresso da rúbrica “Escape Livre” (que tinha deixado da estação na 

década de 90), programa pioneiro em Portugal no que refere ao jornalismo sobre 

automobilismo. (Isidro, s/d) 

O mérito e a importância histórica da Rádio Altitude tiveram um contínuo 

reconhecimento com o passar dos anos, sendo assim, considerada como património histórico 

e afetivo de valor incalculável para a cidade da Guarda. (Isidro, s/d) 
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1.2 Serviços Prestados  

A estrutura de programação da Rádio Altitude é muito diversifica. Desde a música e 

na qual existem critérios a cumprir (Figura 1) até aos programas de autor, debates, desporto, 

opinião e publicidades. 

 

 

Figura 1- Percentagem de música (obrigatória) 
Fonte: Rádio Altitude 

 

 

Constituída por repórteres, editores e animadores, uma das características 

fundamentais da Rádio Altitude é a informação. Esta informação passa pelos vários 

departamentos da rádio. Depois de tratada e revista, é colocada na emissão online e nas redes 

sociais. Este processo vem como resposta à afirmação de Ferraretto, que diz 

“Contraditoriamente, essas considerações abrem espaço para identificar as possibilidades de 

sobrevivência da linguagem radiofônica tanto no suporte tradicional do rádio como a partir 

das novas tecnologias, que permanecem em constante evolução. Nesse caso, a manutenção 

da linguagem no meio digital se daria pela: a) reprodução de programas na internet; b) 

produção de podcasts independentes da programação tradicional; c) cruzamento de usos do 

rádio com outros, como redes sociais integradas aos serviços prestados online pelas 

emissoras”. (Ferraretto, 2010, pp. 603 e 604) 
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Certamente, o serviço mais prestigiado na rádio onde é dada especial importância a 

uma informação rigorosa e neutra focando os assuntos de interesse regional. 

As várias parcerias, que a Rádio Altitude tem, são também, um ponto bastante claro 

no desempenho da mesma. As parcerias com o programa playground e a BLITZ magazine, 

que são dois programas de música alternativa, criando assim uma imagem sonora mais 

variada. A parceria com o TMG que consiste num programa de autor (rádio TMG), o qual é 

gravado e editado pela equipa do TMG. A parceria com a TSF, uma das mais importantes 

da Rádio Altitude que complementa informação regional com a informação nacional 

transmitindo notícias todos os dias às 8h, 9h, 10h, 12h, 13h e 17h. Finalmente o Escape 

Livre, que é o programa sobre automobilismo mais antigo na rádio em Portugal. Um 

programa de autor também, gravado, editado e sonorizado na Rádio Altitude. 

Para que seja possível uma estrutura organizada da programação da rádio, foi criada 

uma “Grelha de Programas”, na qual se encontram, tal como o nome indica, os programas 

que vão passar durante a temporada. As temporadas, normalmente, têm oito meses (desde 

novembro a junho do ano seguinte). Neste momento está a decorrer a temporada 15 (Figura 

2). 

Figura 2- Grelha de Programas da Rádio Altitude (Temporada 15) 
Fonte: Arquivo da Rádio Altitude 
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Figura 3- Rádio Altitude 
Fonte: Própria 

1.3 Missão e Valores 

De acordo com o “Estatuto Editorial”, que consiste no compromisso que a rádio faz 

perante os valores éticos e deontológicos do jornalismo e de acordo com Márcia Nunes 

(Nunes, 2000, p. 200), “São necessários anos e anos, para criar uma imagem, consolidá-la e 

adquirir a credibilidade e a admiração populares. Mas, uma vez consolidado, o processo é 

irreversível e o comunicador tem seu ingresso na política como uma injunção popular. Assim 

como se fosse chamado a cumprir uma missão da qual não se pode furtar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste estatuto, criado e revisto pelo atual diretor Rui Isidro e que entrou em vigor a 

partir do dia 1 de janeiro de 2004, a Rádio Altitude: 

- É a estação de rádio local mais antiga de Portugal e, que ainda transmite a 

sua emissão, tendo, por isso, um papel e um estatuto decisivo no que se refere à 

radiofusão nacional. 

- Rege-se pelo cumprimento dos princípios consagrados na Constituição da 

República Portuguesa, ou seja, tem uma orientação de rigor e pluralismo sem 

qualquer tipo de ordem ideológica, política, religiosa ou económica; 

- Aposta sempre numa programação com qualidade, muito diversificada e dá 

especial atenção aos interesses de um público exigente e plural; 
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- Defende e promove a língua e cultura portuguesa sem nunca esquecer os 

valores eminentes da região onde se insere; 

- Administra-se pelo cumprimento de normas éticas e deontológicas do 

jornalismo; 

- Contribui para o esclarecimento, a formação e a participação cívica através 

de programas de debate assim como de comentário que estimulem o confronto de 

ideias e uma opinião pública ativa e interveniente; 

- Reconhece o espaço privado dos cidadãos e compromete-se a respeitá-lo 

como tal. (Rádio Altitude, 2004) 
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1.4 Estrutura Organizacional 

A Rádio Altitude tem uma estrutura organizacional bastante flexível quanto às 

funções desempenhadas por cada funcionário, em parte e, precisamente, pela falta de 

funcionários. No entanto, esta insuficiência não impede um trabalho certo, rigoroso e acima 

de tudo, de qualidade. Uma das principais características para o bom funcionamento desta 

empresa é, sem dúvida, a entreajuda, sem exceção, dos seus funcionários. 

Assim sendo, e como se pode ver no organograma abaixo (Figura 4), a rádio é 

constituída por seis elementos. 

 

 

Figura 4- Organograma da Rádio Altitude  
Fonte: Rádio Altitude – Adaptado 

 

 Rui Isidro, diretor, dirige a rádio e desempenha também a função de editor. 

 Luís Alberto, produtor, animador e sonoplasta. A sua função é editar e sonorizar a 

maior parte dos programas que passam na Rádio Altitude. Faz ainda a animação da parte da 

tarde. 

 Teresa Gonçalves, produtora e animadora, tem o controlo total da antena e faz a 

animação da parte da manhã.  
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Francisco Carvalho, jornalista e editor, a sua função é realizar entrevistas por telefone 

e edita ainda o jornal das 18h. 

 Carlos Gomes, também jornalista, editor e repórter, a sua função é realizar as 

reportagens no local. 

 João Neves, administrativo e gestor comercial, a sua função é, logicamente, gerir o 

departamento comercial e fazer a gestão de clientes. 

 Por último, o “Provedor de Ouvinte” não tem nenhuma relação com os demais 

departamentos, porém, tem uma das funções essenciais da rádio, procurar sempre a verdade 

absoluta, garantindo, por conseguinte, a credibilidade da rádio contrariando uma das mais 

famosas frases de João Paulo Meneses (Meneses, 2003, p. 264) que diz “para um jornalista, 

tudo o que é provável é verdadeiro”. 
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1.5 Identidade Visual 

A Rádio Altitude define-se com um propósito muito simples, mostrar simplicidade e 

imparcialidade na informação que transmite. Todos os elementos presentes no logótipo têm 

um significado histórico perante a rádio e a sociedade. De acordo com José Benedito, “A 

simplificação estilística determinou um conceito novo de logotipo: o desenho de letras pode 

adquirir a característica de uma abstração geométrica, pode formar um emblema, ou pode 

sugerir figuras. (…) Seu principal objetivo é provocar a identificação imediata de uma 

determinada instituição ou produto, e para isso ele deve ser facilmente fixado na memória 

do público (…)” (Pinho, 1996, p. 15) 

Assim sendo, no logótipo propriamente dito (figura 5), existem três elementos 

gráficos: 

- Dezasseis polígonos; 

- O texto “altitude fm”; 

- O texto “90.9”. 

Os polígonos, que se dispõem paralelamente adjacentes uns em relação aos outros 

(dois dos quais estão subentendidos) numa forma circular criam a ideia e a composição de 

um vinil, algo relacionado com as rádios em vários aspetos. 

O texto “altitude fm”, que é o nome da rádio. Este elemento está com o tipo de letra 

neuropol, transmite a ideia de primor, de poder que demonstram a qualidade de tudo o que 

é transmitido na Rádio Altitude. 

Como último elemento gráfico surge a frequência de rádio fm da Rádio Altitude, 

“90.9”. Este elemento está também como o mesmo tipo de letra, a azul e em concordância 

com o elemento circular. 
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Figura 5- Logótipo da Rádio Altitude 
Fonte: Arquivo da Rádio Altitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estes elementos assentam sobre um fundo branco que, uma vez mais, transmite 

simplicidade e transparece imparcialidade uma vez que a rádio é um órgão de comunicação. 

Quanto ao slogan e como afirma Luiz Lasbeck (Lasbeck, 2002, p. 107), “A 

publicidade está sempre a nos lembrar que as formas mais simples de comunicação são, 

ainda, aquelas que melhor retorno propiciam. O slogan é, historicamente, um mecanismo 

verbal que não intenta argumentar nem evocar a racionalidade. Ele objetiva o incitamento 

de um grande número de pessoas, compelindo-as a um comportamento ativo, não 

necessariamente autodeliberado, mas sempre favorável ao consumo”. 

Apesar da Rádio Altitude não ter um slogan, nada impede que não possa ser criado 

posteriormente. 
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2. Análise SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta que nos permite realizar, de forma conveniente, 

um diagnóstico estratégico de uma empresa. Assim sendo é possível definir objetivos para 

o futuro, tanto a nível pessoal, como a nível empresarial. Explicando agora a parte 

“empresarial”, Daychouw (Daychouw, 2007, p. 7) diz, “A Análise SWOT é uma ferramenta 

utilizada para fazer Análises de Cenário (ou Análises de Ambiente), sendo usada como base 

para a gestão e o planejamento estratégico de uma organização. É um sistema simples para 

posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão”. 

Por outras palavras, definem-se os pontos fortes (Strenghts) e os pontos fracos 

(Weaknesses) da empresa, as oportunidades (Opportunities) que podemos retirar desta 

análise e as ameaças (Threats) que a mesma permite detetar. 

Assim sendo e, com a ajuda do meu supervisor de estágio, chegamos à conclusão de 

que existem pontos fortes que passam também por pontos fracos. Isto acontece devido aos 

ouvintes da rádio, ou seja, o que alguém considera ser um bom programa ou boa música, 

para outra pessoa pode não o ser. 

Na tabela abaixo (Tabela 1) podemos ver o resultado desta análise. 

 

Tabela 1- Análise SWOT 
Fonte: Própria 

Pontos fortes: Pontos fracos: 

Informação Antena com pouco alcance 

Debates Rádio Seletiva 

Rádio Seletiva Programação 

Programação  

Parcerias  

Oportunidades: Ameaças: 

Novas Parcerias Rádios regionais e/ou locais 

Nova Programação Jornais regionais e/ou locais 

 TV’s online regionais 

 

Após a análise, e passando agora a uma descrição mais detalhada, podemos verificar 

que tanto a programação como a rádio seletiva estão ambos nos pontos fortes e fracos, isto 

acontece precisamente pela razão explicada acima. 
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Pontos Fortes (Strenghts) 

- Rádio Informação; 

- Debates Políticos; 

- Rádio Seletiva; 

- Parceria com a TSF, Escape Livre, TMG, BLITZ e Playground; 

- Seleção musical muito rigorosa. 

 

Pontos Fracos (Weaknesses) 

- Antena com pouco alcance; 

- Rádio Seletiva; 

- Programação ampla e generalista. 

 

Oportunidades (Opportunities) 

- Constante procura de novas parcerias; 

- Mudança de programação anual. 

 

Ameaças (Threats) 

- Rádios regionais e/ou locais: 

 - Rádio F; 

 - Rádio Elmo; 

 - Rádio Fronteira; 

 - Rádio Monsanto; 

 - Rádio Caria; 

 - Rádio Antena Livre Gouveia; 

 - Rádio Bandarra; 

 - Rádio Clube da Meda; 

 - Rádio No Ar; 

 - Rádio Cova da Beira; 

 - Rádio Voz da Raia; 

 - Rádio Covilhã. 
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- Jornais regionais e/ou locais: 

 - A Guarda; 

 - Terras da Beira; 

 - O Interior; 

 - Cinco Quinas; 

 - Beira PT. 

 

- TV’s online regionais: 

 - Local Visão Guarda; 

 - O Interior TV; 

 - Sabugal TV. 

 

“A Rádio Altitude consolidou também, nestes últimos anos, a posição de rádio local 

do distrito da Guarda mais ouvida. No relatório anual do «Bareme Rádio» (o estudo padrão 

das audiências de rádio em Portugal) da Marktest surge como estação local do distrito da 

Guarda mais ouvida nos três rankings: no Distrito da Guarda; no conjunto dos distritos 

Castelo Branco-Guarda-Viseu; e na Região Interior Norte.” (Isidro, s/d) 

Tal como Rui Isidro afirmou, a Rádio Altitude ganhou prestígio e reconhecimento ao 

longo dos últimos anos. Tudo isto se deve aos seus membros constituintes, parcerias e outras 

ajudas externas que, diariamente, nos transmitem todo o tipo de informação. 
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CAPÍTULO II          
O ESTÁGIO 
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Figura 6- Entrada da Rádio Altitude 
Fonte: Própria 

 

 

1. Plano de Estágio 

Aquando da minha chegada à rádio (Figura 6), acompanhado pelo supervisor de 

estágio, foi feita uma breve apresentação e explicação daquilo que ia ser feito durante o 

período de estágio. Foi feita ainda uma visita guiada à casa para conhecer, de um modo geral, 

os departamentos existentes na mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira semana serviu para, de facto, conhecer realmente o trabalho realizado 

nesses departamentos. Foi uma semana de integração concluída com sucesso. 

Fiquei ainda a conhecer as ferramentas usadas no quotidiano da rádio. O programa 

Sound Forge, usado para uma edição mais detalhada do som. O programa Sony Vegas, usado 

para a criação das peças, spots publicitários, jingles, entre outros. Finalmente, o Digital RM, 

usado para a radiofusão. 
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1.1. Objetivos  

Os objetivos para este estágio foram inicialmente definidos no plano de estágio 

(Anexo I). A rádio tem dois departamentos diferentes: Redação e Produção. Este último é o 

mais adequado, uma vez que foi este no qual eu me inseri e trabalhei. Numa fase inicial e de 

adaptação foram somente criados jingles com as músicas já existentes na seleção da rádio. 

Após a fase de adaptação e demonstração de competências anteriormente adquiridas 

seguiram-se as vertentes técnicas e de informação. Criação de spots, reportagem, RM’s e 

escrita e ainda gravação de peça informativa. Finalmente, criação de rúbrica, com escrita e 

gravação e recolha de efeitos, malhas e separadores, introdução e rodapé. 

As fases sofreram, por vezes, alterações entre si nunca me restringindo a uma única 

tarefa, ou seja, existia uma prioridade incondicional das tarefas realizadas dependendo da 

importância de cada uma. 

Entre as fases vão certamente surgir tarefas não planeadas. Estas devem ser tratadas 

com destreza e competência para que o trabalho seja proporcionalmente íntegro. 
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2. Cronogramas  

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

realizar diferentes tarefas, que apresento de forma sistemática abaixo (tabelas 2 a 6). 

 

Tabela 2- Cronograma do mês de março 
Fonte: própria 

Dia Atividade 
4 • Apresentação; 

5 • Visita ao Espaço Envolvente; 

6 • Pesquisa sobre o conceito de Jingle; 

7 • Seleção de músicas nacionais e internacionais; 

8 • Seleção de músicas nacionais e internacionais; 

11 • Com o programa Sound Forge retirámos os refrões das músicas selecionadas para a criação de Jingles; 

12 • Com o programa Sound Forge retirámos os refrões das músicas selecionadas para a criação de Jingles; 

13 • Noção de conteúdo musical; 

14 • Com o programa Sound Forge retirámos os refrões das músicas selecionadas para a criação de Jingles; 

15 • Com o programa Sound Forge retirámos os refrões das músicas selecionadas para a criação de Jingles; 

18 • Com o programa Sound Forge retirámos os refrões das músicas selecionadas para a criação de Jingles; 

19 • Com o programa Sound Forge retirámos os refrões das músicas selecionadas para a criação de Jingles; 

20 • Noção de conteúdo musical; 

21 • Com o programa Sound Forge retirámos os refrões das músicas selecionadas para a criação de Jingles; 

22 • Com o programa Sound Forge retirámos os refrões das músicas selecionadas para a criação de Jingles; 

25 • Criação de Jingles; 

26 • Criação de Jingles; 

27 • Criação de Jingles; 

28 • Criação de Jingles; 

29 • Criação de Jingles. 

 

Numa primeira fase de adaptação, fiz maioritariamente Jingles. Estes são compostos 

por três trechos de músicas diferentes na qual se retira, da música para colocar no jingle, a 

parte que mais chama a atenção do ouvinte. 

 

 

Tabela 3- Cronograma do mês de abril 
Fonte: própria 

Dia Atividade 
1 • Criação de Jingles; 

2 • Criação de Jingles; 

3 • Criação de Jingles; 

4 • Criação de Jingles; 

5 • Criação de Jingles; 

8 • Pesquisa e investigação sobre o conceito de rúbrica; 

9 • Pesquisa e investigação sobre o conceito de rúbrica; 

10 • Recolha de informação para a criação de uma rúbrica; 

11 • Recolha de informação para a criação de uma rúbrica; 

12 • Recolha de informação para a criação de uma rúbrica; 

16 • Criação de uma rúbrica (Texto); 

17 • Criação de uma rúbrica (Texto); 

18 • Gravação e posterior edição da rúbrica criada (Limpar texto e ruídos); 

23 • Gravação e posterior edição da rúbrica criada (Limpar texto e ruídos); 

24 • Edição da rúbrica; 

26 • Edição da rúbrica; 

29 • Relatório de Estágio; 

30 • Relatório de Estágio. 
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Após o dia oito passei para uma nova tarefa que envolvia investigação, recolha de 

informação para a criação de uma rúbrica. Com isto coloquei em prática os conhecimentos 

adquiridos sobre edição de som. 

 

Tabela 4- Cronograma do mês de maio 
Fonte: própria 

Dia Atividade 
2 • Pesquisa e investigação sobre como realizar uma reportagem em contexto de rádio; 

3 • Pesquisa e investigação sobre como realizar uma reportagem em contexto de rádio; 

6 • Preparação da reportagem; 

7 • Preparação da reportagem; 

8 • Reportagem a João Nunes, Presidente da Associação Académica da Guarda; 

9 • Noções básicas de RM’s e lançamentos (Contexto Rádio); 

10 • Edição da reportagem (Limpar Texto e ruídos);  

13 • Edição da reportagem (Limpar Texto e ruídos); 

14 • Edição da reportagem (Escolha da Malha); 

15 • Edição da reportagem; 

16 • Edição da reportagem (Conclusão); 

17 • Relatório de Estágio; 

20 • Pesquisa e investigação sobre o conceito de spot publicitário; 

21 • Pesquisa e investigação sobre o conceito de spot publicitário; 

22 • Edição de spots publicitários; 

23 • Edição de spots publicitários; 

24 • Edição de spots publicitários; 

27 • Edição de spots publicitários; 

28 • Edição de spots publicitários; 

29 • Relatório de Estágio; 

30 • Relatório de Estágio; 

31 • Relatório de Estágio. 

 

Depois da rúbrica foi proposta, pelo monitor de estágio, a criação de uma reportagem. 

Com esta nova tarefa/fase foi possível colocar em prática as técnicas sobre jornalismo e 

comunicação anteriormente lecionadas. De frisar ainda que, em contexto de rádio, foi 

necessário conhecer um pouco, através da investigação e recolha de informação, uma vez 

mais, conceitos para a criação dessa mesma reportagem (ex: RM’s e lançamentos). 

Uma vez editada a reportagem avancei para uma nova tarefa; edição de spots 

publicitários. 
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Tabela 5- Cronograma do mês de junho 
Fonte: própria 

Dia Atividade 
3 • Seleção de novas músicas de artistas portugueses; 

4 • Seleção de novas músicas de artistas portugueses; 

5 • Seleção de novas músicas de artistas portugueses; 

6 • Seleção de novas músicas de artistas portugueses; 

7 • Seleção de novas músicas de artistas portugueses; 

11 • Seleção de novas músicas de artistas portugueses; 

12 • Seleção de novas músicas de artistas portugueses; 

13 • Seleção de novas músicas de artistas portugueses; 

14 • Seleção de novas músicas de artistas portugueses; 

17 • Seleção de novas músicas de artistas portugueses; 

18 • Relatório de Estágio; 

19 • Relatório de Estágio; 

21 • Relatório de Estágio; 

24 • Recolha de informação para a criação da 2ª edição da rúbrica criada anteriormente; 

25 • Recolha de informação para a criação da 2ª edição da rúbrica criada anteriormente; 

26 • Recolha de informação para a criação da 2ª edição da rúbrica criada anteriormente; 

27 • Recolha de informação para a criação da 2ª edição da rúbrica criada anteriormente; 

28 • Criação da 2ª edição da rúbrica (Texto); 

No mês de junho e, uma vez que a temporada 15 da Grelha de Programas da Rádio 

Altitude estava a terminar (final de junho), foi necessária a seleção de novas músicas de 

artistas portugueses, dos últimos 12 meses. A seleção dessas músicas ficou ao encargo do 

estagiário, as quais, posteriormente, seriam avaliadas pelo produtor com a finalidade de 

verificar se, por conseguinte, se encaixavam no perfil da seleção de músicas da rádio. 

 

Tabela 6- Cronograma do mês de julho 

• Fonte: própria 

Dia Atividade 
1 • Criação da 2ª edição da rúbrica (Texto); 

2 • Gravação e posterior edição da rúbrica criada (Limpar texto e ruídos); 

3 • Edição da rúbrica; 

4 • Edição da rúbrica; 

5 • Edição da rúbrica; 

Para terminar o estágio concluí a 2ª edição da rúbrica criada no início do estágio. 
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Figura 7- Estúdio de Produção 
Fonte: Própria 

 

3. Atividades Desenvolvidas  

 

3.1. Sonoplastia 

Sonoplastia é uma linguagem, ou seja, nada mais é do que “desenhar o som”. “Ouço 

uma voz no rádio, no telefone, na cabine do elevador, e não vejo quem fala. Estamos o tempo 

todo imersos em sons, em sons que vêm sabe-se lá de onde”. (Zuben, 2000, p. 15) 

Uma vez que a Rádio Altitude é um órgão de comunicação que vive maioritariamente 

do “áudio”, o trabalho do sonoplasta é fundamental. O meu supervisor de estágio e também 

o sonoplasta da rádio, realiza todos os trabalhos que envolvam sonoplastia no estúdio de 

produção (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já foi anteriormente referido, são usados dois softwares de edição de som para 

o trabalho do sonoplasta, o Sony Sound Forge e o Sony Vegas. Passo à explicação detalhada 

de como ambos funcionam. 

O Sound Forge (figura 8) permite ao utilizador processar os sons, por isto quero dizer 

que nos permite cortar o som onde queremos com precisão, colar, introduzir fade in e fade 

out, adicionar reverbs, delays, entre outros. Este é o software utilizado para uma edição 

minuciosa do som. 
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Figura 8- Sound Forge (Som sem edição vs Som editado) 
Fonte: Própria 

 

Figura 9- Sony Vegas (ex. Criação de Jingles) 
Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Vegas (figura 9) permite ao utilizador fazer a montagem do que foi previamente 

editado no Sound Forge, como é o caso das peças, spots, malhas, picos, promos entre os 

demais programas existentes na rádio. Permite ainda visualizar as linhas de volume de cada 

pista, uma vez que uma das vantagens deste software é o fator multipistas e, também, o facto 

de poder sobrepor um som com outro existente na mesma camada. 
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3.2. Jingles 

O termo Jingle deriva do inglês que significa “música composta para promover uma 

marca ou produto”. “Os jingles são definidos como criações publicitárias utilizadas para 

melhor fixar a imagem de um produto, serviço ou ideia na mente dos ouvintes. Em sua 

produção são usados recursos sonoros, melodias cantadas e, algumas vezes, breves textos e 

slogans.” (Ferraretto, 2010, p. 372), ou seja, o propósito deste conceito é criado para chamar 

a atenção do público, neste caso do ouvinte. Tem, maioritariamente, letras e melodias 

simples como por exemplo os refrões das músicas e são facilmente memorizadas e 

inconscientemente relembradas eventualmente por quem as ouve. 

Na Rádio Altitude, os jingles seguem um padrão de identificação bastante eficaz, ou 

seja, o efeito inicial, assim como o efeito final, são sempre os mesmos. 

No âmbito curricular posso afirmar que as disciplinas de ‘Captação e Edição de 

Áudio I’ e ‘Sonoplastia’ foram fundamentais para que a criação dos jingles fosse 

corretamente editada. 

Para a criação dos jingles apela-se à criatividade de quem os cria (Apêndice I). 

Primeiramente fiz uma seleção das músicas e, de seguida, retirei, em grande parte 

das músicas selecionadas, os refrões das mesmas para que, por conseguinte, os sons fossem 

tratados e editados no Sound Forge. Após uma edição cuidadosa coloquei os sons 

(normalmente três músicas no máximo) e os efeitos nas diferentes multipistas do Sony 

Vegas. As três melodias devem estar em concordância musical, ou seja, a batida de fundo de 

uma melodia deve obedecer ao mesmo número de batidas da melodia seguinte. Obviamente 

existem exceções como é o caso, por exemplo, se uma das batidas, com a ajuda do efeito 

colocado, for impercetível ao ouvido das pessoas que o ouvem. Uma vez mais regula-se o 

volume da melodia em relação ao volume dos efeitos para depois ser exportado. É 

posteriormente arquivado para que depois possa ser utilizado mais tarde. 
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3.3. Spots publicitários 

Um spot publicitário não é nada mais do que uma peça publicitária constituída por 

uma ou mais vozes e na qual podem ser posteriormente adicionados efeitos sonoros ou 

músicas de fundo.  

Na Rádio Altitude, o contacto com o cliente é feito a partir do Departamento 

Comercial e, logo após o cliente enviar o texto e ser gravado pelo voz-off, é enviado para o 

sonoplasta. A gravação vem com respirações e ruídos que possam ter sido impercetíveis ao 

ouvido do voz-off, o que não é suposto estar incluído no spot final. Assim sendo e, com a 

ajuda do Sound Forge, são retirados todos os sons não pretendidos. Após a edição e 

normalização do texto, procede-se à escolha de uma malha para sonorizar o spot, a qual é 

igualmente editada no mesmo programa de edição. 

Depois de ambos os sons estarem editados, texto e malha, são transferidos para o 

Sony Vegas onde cada som é colocado em pistas diferentes e sincronizados 

consequentemente. Uma vez que os sons estão no mesmo nível de decibéis é necessário 

regular o volume da malha relativamente ao volume do texto para que a mensagem seja 

percetível evitando qualquer tipo de ruído. 

Como exemplo de spots feitos por mim, tenho o spot publicitário da oferta formativa 

do IPG, o spot da Egitana, o spot da Feira de Jarmelo e o spot da Festa da História. Neste 

preciso caso, os sons já vinham sem ruídos e editados anteriormente pelo sonoplasta. Assim 

sendo procedi somente à regularização e sincronização da malha e do texto (Apêndice II). 
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Figura 10- Ficheiros utilizadas para criação da Reportagem 
Fonte: Própria 

 

 

4. Reportagem/Notícia/Peça 

Numa fase inicial de introdução a criação de peças e de como fazer uma reportagem 

corretamente foi proposta uma entrevista ao Presidente da Associação Académica sobre a 

noite de tunas da semana académica.  

“A reportagem – conhecido, em algumas regiões do país, como boletim – pode ser 

transmitida ao vivo, ser gravada ou combinar a fala do profissional de microfone direto no 

ar com um trecho de uma entrevista anteriormente realizada ou de um áudio com som 

ambiente.”. (Ferraretto, 2014, s/p) 

Assim sendo, investiguei sobre ambas as tunas que iam participar dessa noite e, com 

a ajuda do meu supervisor e da minha colega de estágio, criámos as perguntas que iam ser 

feitas ao Presidente. 

Após a entrevista comecei a preparar a peça (Apêndice IV). Recolhi efeitos e 

separadores para fazer a separação das perguntas colocadas. A malha aplicada (introdução e 

rodapé neste caso) foi recolhida no dia da entrevista aquando da atuação das tunas. Todos os 

sons foram editados no Sound Forge e passados para o Sony Vegas. Depois de sincronizados 

foram exportados e entregues ao supervisor de estágio. 
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Figura 11- Primeiro texto da Rúbrica 
Fonte: Própria 

 

5. Rúbrica 

Uma rúbrica é um pequeno programa de autor com temática livre, seja conteúdo 

sobre comédia, política ou qualquer outro tipo de assunto. Neste contexto eu, juntamente 

com a minha colega de estágio criámos uma rúbrica na qual identificámos as várias 

diferenças entre um CTeSP e uma Licenciatura (Apêndice III). 

Uma vez mais, investigámos bastante sobre ambos os conceitos e registámos tudo o 

que pudesse ser significativo para a criação da rúbrica (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando tudo estava definido, e com o conhecimento e prática adquirida até à data 

enquanto repórteres passámos então à gravação da mesma. O processo de edição repete-se: 

Edição, remoção de ruídos e normalização no Sound Forge e passar a edição propriamente 

dita para o Sony Vegas. Eu e a minha colega de estágio recolhemos efeitos e sons para animar 

a rúbrica seguido da exportação. 

Apesar da rúbrica não ter passado na emissão da Rádio Altitude, fizemos ainda uma 

segunda edição que ficou arquivada para mais tarde ser usada, se assim for solicitado (Figura 

10). 
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Figura 12- Segundo texto da Rúbrica 
Fonte: Própria 
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Reflexão Final 

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

Altitude. 

Um estágio que superou, de longe, as minhas expectativas. Desde os seus membros 

constituintes, que sempre se mostraram disponíveis para auxiliar o meu trabalho, ao 

ambiente vivido naquele “pequeno” espaço. Uma vez mais, o meu obrigado. Todo o material 

necessário ao meu bom desempenho foi sempre fornecido a tempo. 

Apesar de ter um horário bastante flexível e, neste caso, como o estágio se realizou 

numa rádio, não havia uma hora para entrar, assim como não havia uma hora para sair, o 

trabalho tinha de aparecer feito naquele tempo estipulado para a realização do mesmo. 

O plano de estágio, em termos cronológicos, foi maioritariamente cumprido, ou seja, 

em certos momentos houve uma pequena alteração entre as fases que o definiam. 

Foi ainda proposto, pelo docente orientador, a criação de um programa de rádio, no 

início do estágio. Para dar resposta a esse desafio, investiguei bastante, pedi opiniões e 

conselhos chegando à conclusão de que o tema “a vida de um universitário” seria adequado 

para um possível programa de rádio. Esta ideia de projeto/programa ficou arquivada para 

que, futuramente, pudesse ter um lugar na programação da Rádio Altitude. 

Em síntese, posso afirmar que o CTeSP de RSI ajudou bastante no desenvolvimento 

das atividades propostas e que sair da minha zona de conforto (edição de imagem e vídeo) 

para trabalhar com o som (edição de som) foi, indubitavelmente, uma vantagem enorme para 

mim, não só porque nunca tive muitas oportunidades de trabalhar o som no meu percurso 

académico, mas também porque consegui um reportório bastante vasto em termos de som. 
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