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Resumo 

 

Este relatório de estágio pretende descrever todas as experiências e projetos realizados ao 

longo do estágio curricular no Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD, onde 

desempenhava funções no departamento de comunicação.  

Começo por fazer uma introdução do clube, bem como à sua história e a todo o seu 

percurso e marcos ao longo dos 116 anos de existência, de seguida apresenta-se a estrutura 

organizacional e os trabalhos realizados ao longo do estágio, onde maioritariamente se 

apresentam trabalhos de vídeo e imagem, bem como a sua edição em Adobe Photoshop e 

Adobe Premiere. 

Por fim, apresenta-se uma reflexão final sobre o conhecimento obtido na licenciatura do 

curso de Comunicação Multimédia, na cidade da Guarda e a experiência adquirida ao 

longo do estágio curricular. 

 

Palavras-chave: Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD, comunicação, 

estágio, edição. 
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Abstract 

 

This internship report intends to describe all the experiences and projects carried out 

during the internship at the Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD, where i 

worked in communication department. 

I begin by introducing the club, as well as is history and all is mades and success 

throughout the 116 years of existence, then it is presented the organizational structure and 

the works carried out during the internship, where most of them are video and image 

works, as well the editing in Adobe Photoshop and Adobe Premiere. 

Finally, a final reflection on the knowledge obtained in the degree of the Multimedia 

Communication course in the city of Guarda and the experience acquired during the 

curricular internship. 

 

Passwords: Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD, comunication, 

internship, edition. 
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Introdução 

O relatório apresentado, tem como objetivo identificar e descrever as atividades e tarefas 

realizadas durante o período de estágio curricular no âmbito da licenciatura de 

Comunicação Multimédia, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, 

pertencente ao Instituto Politécnico da Guarda. 

Este estágio curricular é uma introdução ao mundo de mercado de trabalho atual, e tem 

como propósito e objetivo a apresentação e demonstração global dos conhecimentos e 

competências adquiridos ao longo dos três anos de licenciatura, bem como a preparação 

para o meio profissional no qual estarei inserido no futuro. 

A minha escolha para o estágio curricular incidiu sobre um clube de futebol profissional, 

o Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD, por motivos de natureza pessoal, 

uma vez que, para além de se situar na minha terra natal, Viseu, é também um clube pelo 

qual possuo um carinho especial, sendo, deste modo, um privilégio ter tido a oportunidade 

de exercer funções no departamento de comunicação desta organização. Com este estágio 

pude aplicar todos os conhecimentos adquiridos durante a minha licenciatura, e 

simultaneamente desenvolver um trabalho dinâmico e inovador que ajudou o clube a 

desenvolver novas ideias e conteúdos na área digital e organizacional. 

As atividades desenvolvidas durante o período de estágio foram ao encontro do plano de 

estágio (Anexo 1), previamente definido pelo meu supervisor curricular, e que tem como 

principal característica o desenvolvimento das competências do clube na área da 

comunicação. 

O relatório realizado, encontra-se dividido em dois capítulos: o primeiro, onde faço uma 

apresentação do Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD, começando por uma 

introdução á sua história, localização, órgãos dirigentes e às suas metodologias de 

trabalho; e o segundo capítulo onde são apresentadas as atividades e projetos 

desenvolvidos durante o período de estágio e que contemplam uma contextualização 

teórica dos objetivos traçados. 
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Por fim, apresento uma reflexão final da importância do estágio curricular, relativamente 

ao mundo de trabalho, bem como, a relevância da licenciatura de Comunicação 

Multimédia. 
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Clube 

O Académico de Viseu surge no início do século XX, mais precisamente no ano de 1914, 

pelas mãos de um grupo de jovens estudantes da Escola Secundária Alves Martins e do 

Colégio da Via Sacra. Na data de 7 de junho de 1914, surge referenciado pela primeira 

vez na imprensa da região, um célebre encontro entre as equipas do Académico de Viseu 

e “os teams sportivos de Tondela”.  

Este clube, é o grande embaixador de toda a região de Viseu, onde é conhecido também 

por “O Viseu”. 

Porém, é da maior importância referir que abordar a história do Académico de Viseu, sem 

falar no Clube Académico de Futebol, CAF, é um exercício difícil, uma vez que o 

Académico de Viseu FC surge para honrar o CAF, que devido à prática de má gestão 

financeira e desportiva viu o seu fim chegar no ano de 2005. O Académico de Viseu era 

um clube demasiado grande para um fim tão precoce, e por isso mesmo, um grupo de 

sócios liderados pelo Presidente-Fundador, António Silva Albino, não pouparam esforços 

para devolver à sua cidade, o seu clube, com a mesma grandeza de outros tempos. 

O Académico de Viseu FC, enquanto prolongamento do CAF, é um caso de sucesso, 

tendo conseguido num curto espaço de tempo atingir sucessos desportivos, que 

culminaram, no ano de 2012, com a subida à Liga Pro (II divisão de Portugal), como 

campeão do Campeonato Nacional de Seniores (III divisão de Portugal). 

Sem esquecer todas as outras modalidades, orgulhamo-nos de assumir que o Académico 

de Viseu é o clube mais eclético da região, possuindo as modalidades de futebol, andebol, 

natação, atletismo e pesca desportiva. 

Em 2014, assumindo assim a história e os princípios do antigo CAF, o Académico de 

Viseu celebrou o seu centenário dando continuidade à procura incessante de atingir o topo 

dos grandes palcos de Futebol Nacional, conquista essa, pela qual todos os Viseenses 

anseiam. 
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“É por isso, tempo de reencontro das gentes de Viseu com o seu clube de sempre, aquele 

que quer voltar aos grandes palcos do Futebol Nacional e, contribuir para o 

desenvolvimento económico da região” (Académico de Viseu Futebol SAD, 2019) 

 

1.1 Localização e espaço físico 

 

O Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD está localizado na Av. José Relvas 

6, Viseu, no Estádio do Fontelo, como mostra a (Figura 1). O estádio tem capacidade de 

10.000 lugares, e foi desde sempre a casa do clube. 

As instalações possuem para além dos balneários, 4 escritórios, 1 sala de convívio e 1 

sala de conferências de imprensa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Localização da clube 

Fonte: Google Maps com edição própria 
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1.2 Estrutura Organizacional 

 

A estrutura da SAD do Académico de Viseu, como mostra a (Figura 2) está planificada 

de modo a que todos os seus elementos possam trabalhar entre si de forma organizada, 

refletindo uma grande dependência entre todos os departamentos do clube. Adota-se este 

tipo de organização com vista à repartição de funções, e à especialização das mesmas para 

que o clube possa exercê-las da forma mais profissional possível atingindo, assim, a sua 

prosperidade financeira e desportiva. 

O cargo de maior relevância é ocupado pelo Dr. António Gomes, administrador da SAD, 

seguido pela Dra. Célia Sérgio, no Departamento Jurídico, que acumula funções nos 

serviços administrativos. Segue-se o Diretor Executivo de Futebol, ocupado pelo Sr. José 

Figura 2 - Organograma do Clube 

Fonte: edição própria 
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Monteiro, e, no Departamento de Comunicação, onde eu estava inserido, o cargo de 

diretora está entregue a Mariana Alves. A função de treinar a equipa de futebol 

profissional está entregue a Rui Borges que é auxiliado pelo Dr. Rui Monteiro, no 

Departamento Médico, e pelo Sr. Ramiro Sobral na Logística. 

 

1.3 Missão, visão e valores 

 

A missão do clube passa por conseguir chegar à divisão principal do futebol nacional, 

assim como, conseguir obter o máximo rendimento de todos os atletas, em todas as 

modalidades presentes no clube, com o objetivo de obter o máximo de êxitos possíveis a 

cada ano. 

Na visão, o clube pretende fazer crescer a sua marca e o próprio nome, para que, deste 

modo, se aproxime cada vez mais das suas ambições financeiras e desportivas, 

combinando estes fatores com a aquisição de uma massa adepta associativa em maior 

número, e projetando a sua imagem com vista ao aumento da média de espectadores no 

estádio do Fontelo. Tal como refere o Presidente da Instituição, António Albino, 

“Queremos que o site difunda uma imagem forte e atrativa, estimulando cada vez mais a 

marca “ Académico de Viseu “ apostando na sua promoção e divulgação, sem descurar a 

possibilidade de identificar as potencialidades económicas e patrimoniais dos nossos 

patrocinadores em particular e do nosso concelho em geral num contexto de “Um clube, 

uma cidade, uma Região” (Académico de Viseu Futebol SAD, 2019). 

O Académico de Viseu pretende manter e seguir os seus valores primordiais, formando 

jovens jogadores, e, desenvolvendo gradualmente as suas características e competências 

para que possam triunfar nos seus escalões principais, dando assim continuidade aquele 

que é clube com mais modalidades na região e sem nunca descurar dos bons princípios 

para a prática desportiva. Jogar sempre para ganhar, e orgulhar os adeptos do clube. 
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1.4 Identidade Visual 

A identidade visual é um conjunto de elementos que transmitem a filosofia e ideias de 

uma empresa, ou neste caso, do clube em causa. Segundo José Benedito Pinho, “As 

mensagens visuais têm, portanto, a dupla função de projetar (para o público interno) e de 

comunicar (para os públicos externos) os seus objetivos, sua cultura e personalidade.” 

(Pinho, 1996, p. 36) constituindo por isso um elemento vital para qualquer organização. 

 

1.4.1 Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD 

O emblema do Académico de Viseu FC, Futebol SAD (Figura 3), não sofreu alterações 

desde a sua data de fundação. Reflete as cores do clube, o preto e branco. O emblema 

apresenta as iniciais do CAF, Clube Académico de Futebol, uma vez que estas eram as 

iniciais da organização antes da sua refundação, em 2005, envolvidas por um escudo de 

cor preta, alusivo a Viriato, figura histórica da cidade de Viseu, e ao qual se pretende não 

só fazer alusão, mas demonstrar também, a figura honrosa que representa para a cidade. 

“Os componentes do Código de Identidade Visual são: marca, símbolo ou logotipo, a 

tipologia e o esquema de cores. Eles constituem a assinatura da empresa e são 

responsáveis pela identificação visual da organização.” (Pinho, 1996, p. 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Logo, Académico de Viseu 

Fonte: https://academicodeviseu.pt/ 

 

https://academicodeviseu.pt/
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1.5 Comunicação 

A comunicação é um processo de troca de informações essencial no dia-a-dia de um ser 

humano, tornando-se na característica mais importante dentro de uma organização. É 

fundamental, a transmissão de uma mensagem, e para tal, é necessário um emissor da 

mesma, um canal por onde será transmitida essa mesma mensagem e um recetor, de forma 

a mensagem tenha uma reação.  

“A comunicação organizacional é considerada como um processo dinâmico por meio do 

qual as organizações se relacionam com o meio ambiente e por meio do qual as subpartes 

da organização se conectam entre si. Por conseguinte, a comunicação organizacional pode 

ser vista como o fluxo de mensagens dentro de uma rede de relações interdependentes 

(Margarida & Krohling Kunsch, 1997, p.68). 

 

1.5.1 Comunicação interna 

Num clube, tal como numa empresa, uma boa comunicação entre todos os seus elementos 

é fundamental, de modo a que possa existir um bom ambiente de trabalho e compreensão, 

tendo em vista, uma continua evolução da organização. 

“Hoje, podemos definir a comunicação interna como o conjunto de ações que a 

organização coordena com o objetivo de ouvir, informar, mobilizar, educar e manter a 

coesão interna em torno de valores que precisam ser reconhecidos e compartilhados por 

todos e que podem contribuir para a construção de boa imagem pública” (Curvello, 2002, 

p. 22) 

Deste modo, no Académico de Viseu FC, Futebol SAD, a comunicação interna é feita 

através de e-mail, telemóvel e mesmo comunicação direta cara-a-cara, uma vez que, quase 

todos os funcionários do clube trabalham no mesmo espaço laboral e têm uma excelente 

relação de cooperação entre si. 
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1.5.2 Comunicação externa 

A comunicação externa do clube, tem o seu principal foco nos conteúdos publicados nas 

redes sociais (Facebook, Instagram). Desde vídeos, reportagens, entrevistas, conferências 

de imprensa, até às imagens e comunicados criados pelo departamento de comunicação 

do clube, uma vez que, atualmente, com o desenvolvimento tecnológico, sabemos que é 

a forma mais direta e impactante de conduzir informação aos adeptos e cidadãos da 

cidade. 

O Académico de Viseu FC, Futebol SAD, possui também um site afeto ao clube, onde se 

pode encontrar um variado conteúdo informativo referente ao clube. Começando pela sua 

história, até ao seu palmarés, fornece também dados do plantel e da equipa técnica 

continuamente atualizados. Neste site, podemos encontrar igualmente os contactos e 

formas que os seus sócios e simpatizantes têm para contactar com o clube. É também 

disponibilizada informação referente aos resultados desportivos e tabelas classificativas, 

tanto do plantel sénior, como de escalões inferiores. 

 

1.6 Análise SWOT 

Para elaborar uma análise sobre a posição estratégica de uma empresa no mercado, 

recorre-se a um modelo denominado por análise SWOT. Nela identificam-se fatores 

internos presentes na organização, como as forças (Strengths) e as fraquezas 

(Weaknesses), abordando também importantíssimos fatores externos do meio envolvente 

da mesma, tais como, as suas oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats).  

Esta análise é essencial para qualquer organização, uma vez que nos garante uma visão 

global dos aspetos positivos e negativos da mesma, o que nos permite identificar possíveis 

negócios, analisar ameaças concorrenciais, e sobretudo planificar uma linha de ação 

consoante a nossa posição no mercado. Tal como define Markus Hofrichter, a análise 

SWOT é “ Um processo que gera informações uteis para igualar as metas, programas e 

capacidades de uma organização ou grupo, ao ambiente social em que esteja operando “ 

(Hotfrichter, 2017, p. 19), fazendo referência na sua obra à importância da recolha destes 

dados, para a sua posterior análise e posterior tomada de decisões por parte da 

organização. 
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No Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD, como está representado na (Figura 

4), identificam-se como principais forças (Strengths) a confiança e a dedicação quer dos 

seus funcionários, quer dos seus patrocinadores, um fator que é relevante destacar uma 

vez que, para os clubes de dimensão mais pequena estas receitas têm um caracter decisivo 

para a realização dos seus investimentos. Estes investimentos contemplam os materiais 

de treino de elevada qualidade necessários à prática desportiva profissional, e todas as 

despesas inerentes às várias modalidades que o clube detém proporcionando aos seus 

atletas todas as condições para atingir o sucesso desde as camadas jovens até aos escalões 

profissionais, onde já foi referido haver grandes ambições a nível das competições 

nacionais. Como em todos os clubes, o Académico de Viseu, Futebol SAD, conduz o seu 

principal objetivo para a obtenção de resultados positivos. 

Reconhecem-se como fraquezas (Weaknesses) não só o facto de o clube não possuir 

estádio próprio, uma vez que o Estádio do Fontelo pertence à Camara Municipal de Viseu, 

mas também, a reduzida capacidade financeira da organização, uma dificuldade para 

maioria dos clubes que militam a Liga Pro (II divisão). Junto a estes, destaca-se 

similarmente a minorada reputação que o clube apresenta, fator que dificulta a geração 

de receitas. Por fim, identificam-se infraestruturas com défice de qualidade, degradadas 

e que necessitam de intervenção. 

De seguida, analisamos os fatores externos ao clube, que se prendem com o meio 

envolvente em torno do mesmo e que afetam estreitamente a sua prestação de resultados. 

As oportunidades (Opportunities) em destaque, e que estão diretamente relacionadas com 

os objetivos futuros delineados, passam pelo aumento do número de sócios, de modo a 

poder obter mais receitas, culminando, num aumento do poder de compra por parte do 

clube para posteriormente reinvestir em aquisição de jogadores e de staff. Identifica-se 

também a oportunidade de criação de um museu, para fomentar a envolvência dos adeptos 

com o clube, criando um ponto de atração dos mesmos para os feitos do clube e da 

apresentação e partilha da sua história. Pretende-se, portanto, através das visitas, a este 

novo espaço, gerar receita. Por fim, enumeramos uma oportunidade que envolve mais 

risco financeiro e retorno a longo prazo, mas que surge também no plano futuro do clube 

através da criação de um centro de treinos, uma aposta clara na evolução constante dos 

atletas, uma vez que é essencialmente nesta aposta que um clube gera os seus resultados 

positivos de alta competição. 
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Em última análise, as ameaças (Threat) relevantes em destaque, são a constante 

envolvência dos empresários no clube, que tornam sempre mais complicada a negociação 

e o diálogo com os atletas, o processo presente em tribunal que poderá ditar um possível 

castigo ao clube, com a ameaça de descida de divisão, devido a uma possível falsificação 

de documentos e sobretudo, as dívidas do clube, uma vez que existe uma contínua 

dificuldade em gerar receita. Este último facto relaciona-se com uma fraca capacidade 

económica para negociar renovações dos contratos dos atletas. Por fim, os protestos 

perante a atual direção por parte de alguns grupos de adeptos é uma ameaça à 

continuidade do projeto e danifica a confiança neste órgão vital para a prosperidade da 

organização. 

Figura 4 - Análise SWOT 

Fonte: edição própria 
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No segundo capítulo, apresento os objetivos propostos inicialmente no plano de estágio, 

bem como os cronogramas dos 3 meses de estágio no clube. Pretende-se uma descrição 

clara e objetiva do que foi realizado ao longo do estágio, acompanhado de uma 

contextualização teórica. 

 

2 Estágio 

O estágio é uma experiência profissional realizada por um estudante de forma a poder pôr 

em prática as competências e conhecimentos adquiridos durante o seu percurso 

académico. Com vista à conclusão da sua licenciatura, o estudante necessita de realizar 

um estágio curricular, para que a partir deste, possa conhecer e entender como o mercado 

de trabalho funciona. 

Para a escolha do meu estágio curricular, realizei uma pesquisa de várias empresas, em 

diversas zonas do país, porém, optei por enviar um e-mail com um pedido de estágio, 

juntamente com o meu curriculum vitae, para o Académico de Viseu Futebol Clube, 

Futebol SAD. Depois de recebida a resposta positiva, entrei em contacto direto com o 

clube e a sua direção, por forma a podermos reunir e esclarecer o que se pretendia realizar 

durante o período de estágio. Dei prioridade não só ao facto de ser um clube situado na 

minha cidade Natal, Viseu, mas também a todos os fatores clubísticos que me ligam ao 

Académico de Viseu, Futebol SAD. Sendo eu um adepto atento deste mesmo clube, 

identifiquei em mim uma elevada vontade em participar neste projeto, refletindo-se sobre 

a oportunidade de ajudar a organização ao desenvolver os conhecimentos adquiridos no 

meu percurso académico simultaneamente com a obtenção de maior aprendizagem numa 

área que me desperta o maior interesse. Foi, portanto, a ligação de duas grandes paixões 

que gerou uma motivação excecional para a conceção de um trabalho realizado sempre 

com a maior empenho. 

O referido estágio teve início dia 15 de julho de 2019, data na qual se realizou uma breve 

reunião com o objetivo de me dar a conhecer o espaço, os funcionários do clube, e de me 

familiarizar com a instituição. Neste primeiro dia, ficou também definido o meu 

supervisor na empresa, tendo ficado o Dr. António Gomes, Administrador da SAD do 

Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD, responsável pelo meu estágio 

curricular. 
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2.1  Plano de estágio 

O plano de estágio curricular é realizado com o propósito de definir os objetivos a cumprir 

durante os três meses de estágio, sendo este um documento normativo, no qual estão 

identificados os seguintes objetivos: gestão de redes sociais, criação de conteúdo digital, 

design do cartão de sócio, edição de vídeo, elaboração de passatempos, acompanhamento 

da equipa sénior (nos jogos em casa) e gestão dos órgãos de comunicação social para os 

jogos. 

 

2.1.2 Cronograma de atividades 

Um cronograma de atividades é uma forma de planear e controlar, de forma organizada, 

as tarefas a realizar, durante um certo período temporal. Durante os três meses de estágio 

curricular, foram executadas várias atividades no clube, havendo por isso a necessidade 

de elaboração de três cronogramas, cada um referente a um mês diferente de estágio. 

Nos três cronogramas realizados, foram colocadas as seguintes atividades: pesquisa, 

captação e edição de imagem, tratamento de imagem, redes sociais, jogos e outros. As 

pesquisas foram realizadas no início de cada atividade, sempre que necessário, de forma 

a complementar a mesma com a melhor informação possível. A captação e edição de 

imagem foi necessária para a realização dos vários projetos desenvolvidos, como vídeos 

com os jogadores, reportagens e conferências de imprensa. Através do tratamento de 

imagem, trataram-se cartazes e várias representações criadas para as redes sociais com o 

objetivo de promover jogos, atividades ou a imagem do clube. Relativamente às redes 

sociais, tinha como exercício ajudar na administração das mesmas, com comunicados, 

criação de conteúdo e construir as publicações que me eram solicitadas. Sendo um clube 

de futebol, era exigida a minha total disponibilidade nos dias de jogos, fazendo estes 

eventos parte das várias atividades realizadas. Por fim, as atividades referidas como 

“outros”, identificam as pequenas tarefas que realizava diariamente, mesmo não estando 

propriamente nem diretamente ligadas à minha área de formação, apresentei-me sempre 

disponível para a realização das mesmas. 
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No primeiro mês de trabalho, comecei por fazer algumas pesquisas relevantes para a 

construção e planificação da primeira atividade proposta. Tal como me foi solicitado, e é 

apresentado no cronograma em baixo, este projeto inicial teve como objetos a captação e 

edição de imagem, o tratamento de imagem, e o posterior lançamento nas redes sociais 

desse mesmo trabalho, competências sobre as quais se incidiu maioritariamente todo o 

meu estágio. De referir também, que foi no dia 28, do mês de julho, que me apresentei 

como estagiário do clube num jogo oficial contra o Futebol Clube de Penafiel, porém, 

nesta data não realizei nenhuma tarefa, tendo esta deslocação um caracter informativo 

com o intuito de me familiarizar com as práticas e ações do clube, e me possibilitar uma 

maior aprendizagem a cerca do mesmo. 

No mês seguinte, mês de agosto, a primeira tarefa realizada foi a elaboração de uma 

pesquisa informativa minuciosa, que serviu de preparação para a realização de uma nova 

atividade que incidiu essencialmente nos termos de captação e edição de imagem. Como 

referido anteriormente, neste mês, voltaria a desenvolver atividades semelhantes às 

anteriores, tentando sempre aprimorar e melhorar as minhas competências e resultados a 

cada tarefa que me foi solicitada. Voltei a estar responsável pelo tratamento de 

informação nas redes sociais do clube, iniciando esta tarefa com o processo de captação 

e edição de imagem, e terminando-o através da partilha ao público do seu produto final. 

Figura 5 - Cronograma, Julho 

Fonte: edição própria 
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Em simultâneo com esta responsabilidade, foi também neste mês, que me estreei como 

funcionário em dia de jogo, no dia 17, frente à Associação Académica de Coimbra. 

Em baixo apresento o cronograma do mês de agosto, (Figura 6). 

No mês de setembro, deu-se, sobretudo, continuidade às competências desenvolvidas nos 

meses de trabalho anteriores, onde mais uma vez, o tratamento de imagem e as redes 

sociais prevaleceram como as atividades de maior enfase e referência, acumulando estas 

funções simultaneamente com a ajuda em tudo o que me era solicitado como funcionário 

de jogo. Com o campeonato já em andamento, acumulei estas funções acompanhando o 

clube em mais 2 jornadas. Em baixo cronograma do mês de setembro, (Figura 7).   

Figura 6 - Cronograma, Agosto 

Fonte: edição própria 

 

Figura 7 - Cronograma, Setembro 

Fonte: edição própria 
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No último mês do meu estágio curricular, trabalhei 15 dias, uma vez que era o período 

que me restava para a conclusão do mesmo. Comecei por realizar uma nova pesquisa, 

com vista à planificação da última atividade que estava prevista realizar. Trabalhei 

posteriormente e novamente, ao nível da captação e edição de imagem, tarefas que volto 

a referir que foram o alvo principal de trabalho neste estágio e que me permitiram 

desenvolver competências relevantes para o trabalho presente e futuro. 

Abaixo apresento o cronograma relativo a outubro, (Figura 8). 

2.3 Atividades no estágio 

 

Durante os três meses de estágio curricular, todas as atividades realizadas foram 

delineadas em conformidade com o que estava estipulado no plano de estágio, mas 

também indo de encontro às necessidades e objetivos do clube. Ao longo deste período 

realizei tarefas diferenciadas, como edição e captação de vídeo e imagem, ajuda na 

organização dos jogos, e planificação de diferentes atividades e gestão das redes sociais 

e imagem do clube. Desde o primeiro dia que optei por registar e organizar essa 

informação de acordo com a data de realização de cada projeto. 

 

 

 

Figura 8 - Cronograma, Outubro 

Fonte: edição própria 
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2.3.1 Cartão de Sócio 

 

A primeira tarefa que me foi proposta realizar, foi a elaboração de um possível novo 

design para os cartões de sócio do clube, sem garantias que o iriam realmente modificar 

devido à logística necessária para essa alteração. O clube propôs-me o desafio de criar 

este produto, a partir uma nova ideia e um novo design para que o cartão ficasse de certa 

forma mais moderno e mais apelativo aos adeptos.  

Para realizar este trabalho, comecei por pesquisar modelos de cartões de sócio de vários 

clubes diferentes, quer a nível nacional quer a nível internacional. A minha recolha de 

informação incidiu sobretudo sobre clubes com cores idênticas às do Académico de Viseu 

Futebol Clube, Futebol SAD, ou seja, o preto e branco. Posteriormente delimitei a minha 

recolha de informação a clubes como Juventus FC de Itália, do SC Corinthians do Brasil 

e do Valência FC de Espanha, onde aproveitei a informação recolhida através do que 

visualizei e passei à realização em Adobe Photoshop de um novo design para o clube. 

Procurei sempre manter uma linha que refletisse uma imagem melhor construída e de 

acordo com os melhores exemplos de clubes a nível internacional. Assim, resolvi utilizar 

maioritariamente a cor preta e pôr uma barra branca a meio, com o emblema do clube de 

forma a que se parecesse uma bandeira, conforme apresentado na (Figura 9). 

Figura 9 – Print 1, “Cartão de sócio” 

Fonte: edição própria 
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O passo seguinte seria implementar o nome e o ano fundação do clube, por cima do 

embelema, de forma a ficar com um design mais completo e criar mais impacto aos sócios 

e simpatizantes do clube, uma vez que é algo que os move e sensibiliza.  

Com esta informação complementar já contemplada, e com algum espaço disponivel em 

baixo do emblema e do ano fundação, faltava-me algum elemento para que o cartão 

ficasse totalmente preenchido. Foi nesta fase, que optei por aproveitar o lema que a 

diretora de Comunicação do clube, Mariana Alves, prentendia utilizar durante a época, 

que seria “#TerrasdeViriato”, em homenagem à grande figura histórica da cidade de 

Viseu, Viriato. Após terminar a tarefa, o feedback foi muito positivo, tendo ficado o 

design por mim desenvolvido aplicado na parte da frente do cartão de sócio do clube. 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Cartão de sócio 

Fonte: edição própria 
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A parte de trás do cartão, seria dedicada à identificação dos dados dos sócios inscritos. 

Procurei, por isso, não apenas organizar a informação que se pretendia inscrever mas, 

também, realçar os simbolos emblemáticos do clube, juntando cores escuras, o nome, e a 

figura emblemática da cidade presente também no mote para a comunicação pretendida 

toda a restante época, surgindo assim o layout apresentado em seguida na (Figura 11). 

Porém, e embora tenha sido do agrado de todos, acabou por não ser este o modelo 

escolhido, pois foram pedidas certas alterações para o modelo final, acabando o fundo 

por ficar cinzento, optando-se por este design final. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Cartão de Sócio, verso 

Fonte: edição própria 
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2.3.2 Celebrações, Line Up e Apresentação 

 

Depois de realizada a primeira tarefa com sucesso, a atividade seguinte consistia em 

filmar e editar os vídeos e fotografias dos jogadores para a apresentação do plantel aos 

seus simpatizantes e sócios.  

Em reunião com a diretora de comunicação, sugeri que para além de os jogadores serem 

filmados para a apresentação do plantel, fossem também recolhidas imagens alusivas à 

celebração de golos. Esta ideia surge depois de analisar várias redes sociais de outros 

clubes, nacionais e internacionais, onde identifiquei esta tendência de partilha de 

informação com a massa adepta dos clubes. Após a apresentação e aceitação da ideia, foi 

a partir da mesma que surgiu o conceito para o line up, no qual se definiu que, sempre 

que houvesse jogo, o 11 inicial seria apresentado aos seguidores das páginas do clube, 

tanto no Facebook, como no Instagram, de uma forma bem mais dinâmica e de maneira 

a chegar ainda mais aos sócios e simpatizantes do Académico de Viseu. 

Com as ideias cada vez mais bem delineadas e organizadas, após uma exaustiva pesquisa 

que nos permitiu desenvolver cada um dos conceitos que se pretendia desenvolver demos 

início à captação de vídeo, iniciando as gravações com os jogadores. Este processo levou 

algum tempo até estar concluído, uma vez que tivemos que aguardar a disponibilidade de 

todos os jogadores. Assim que as filmagens foram realizadas e recolhidas, e com todos 

os jogadores gravados, dediquei o meu trabalho à edição nas mesmas no Adobe Premiere. 

Todas elas foram editadas de igual forma. Foi utilizado um croma, para que facilitasse a 

edição e pudesse assim retirar o fundo de uma forma mais completa, depois foi utilizada 

uma imagem de fundo, previamente elaborada pela diretora de comunicação. Para retirar 

o fundo das filmagens, utilizei o efeito de “crop”, para cortar a filmagem e poder ajustar 

de forma mais precisa o efeito pretendido, de seguida utilizei o “ultra key” para retirar na 

totalidade o fundo a verde, do croma. Com isto, apenas ajustei, conforme necessário, as 

opções de “Matte Generation” e “Matte Cleanup” para que a imagem ficasse limpa e 

perfeita possível, como se exibe na (Figura 12).  
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Esta técnica foi utilizada em todas as edições que realizei, seja para o line up, para as 

celebrações de golo, ou para a apresentação dos jogadores. Assim, garantimos enquanto 

clube, a evolução e modernização das nossas redes sociais, obtendo um feedback 

extremamente positivo, conseguindo aumentar significativamente o nosso número de 

seguidores, fosse para esta atividade ou por tantas outras realizadas. A direção do clube 

mostrou-se bastante satisfeita com os números e melhorias apresentados. 

 

 

2.3.3 Cartazes (redes sociais) 

 

Um dos objetos de maior incidência do meu estágio curricular, decidiu-se inicialmente 

ser era a criação de novo conteúdo para as redes sociais do clube, uma vez que, o 

Académico de Viseu necessitava de um departamento de comunicação mais ativo e 

diligente para a nova temporada. Esse foi o motivo pela qual a Dra. Mariana Alves fora 

contratada para esta nova época, com o intuito de trazer ao clube uma acentuada melhoria 

nos seus meios de comunicação com os adeptos e público em geral, desenvolvendo uma 

partilha constante de informação e visando sempre um maior contacto com os mesmos. 

Até então, o departamento de comunicação tinha falhado muito nesse campo, e pretendia-

se agora mudar as técnicas até então utilizadas, fator que procurei sempre desenvolver 

segundo o que aprendi nos três anos do curso e aplicar perante o projeto que me foi 

Figura 12 - Print, "Line-Up - Luisinho" 

Fonte: edição própria 
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apresentado correspondendo sempre com a maior procura de informação aplicada a 

técnicas até então pouco ou nada desenvolvidas pelo departamento de comunicação 

anterior. 

A primeira atividade que realizei foi a criação de uma imagem para capa de Facebook, 

onde a minha ideia passava por utilizar fotografias de jogadores e conseguir um 

enquadramento das mesmas num fundo relacionado ao clube. Esta ideia surge após a 

realização de uma pesquisa e comparação de várias páginas de Facebook, de vários clubes 

internacionais, utilizando mais uma vez, a Juventus FC como fonte de inspiração e 

procurando seguir a linha por eles apresentada. A partir dessa recolha de informação e 

formalização da ideia, propus que se utiliza-se como capa desta rede social, uma imagem 

promocional a cada jogo realizado pelo clube, sendo que, este modelo, exigia mais 

trabalho uma vez que seria alvo de alteração semanal, mas também transmitia ao público 

uma informação mais direta e dinâmica quer acerca dos jogos do clube como também 

fomentava a imagem dos jogadores do plantel que seriam apresentados com as 

informações relativas aos jogos. Porém, optei por não alterar o design anteriormente 

escolhido uma vez que estava enquadrado nas linhas pretendidas pelo clube.  

Assim sendo, após a aprovação da minha ideia, iniciei o processo de criação de imagem, 

começando por utilizar uma fotografia de um jogo de pré-época, tirada pela diretora de 

comunicação do clube, e utilizando uma cor escura. Retirei alguma opacidade à 

fotografia, com o objetivo de dar destaque a todas as informações que nela pretendia 

inserir. 

Posteriormente, introduzi as informações relativas ao jogo da seguinte jornada, que no 

caso seria contra o FC Penafiel. Decidi utilizar dois tipos de letra diferentes de forma a 

conseguir dar mais destaque ao nome do Académico de Viseu, e à data e hora do evento. 

Para realizar um trabalho coerente e minucioso, procurei na internet um tipo de letra que 

melhor se adequasse ao pretendido, acabando por escolher “Qhytsdakx” como o tipo de 

letra a ser utilizado para estes dois itens que pretendia destacar. Para o nome da equipa 

adversária e o respetivo estádio onde iria decorrer o jogo, a minha escolha recaiu sob um 

tipo de letra com menos evidência, o “Roboto”. 
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Numa fase final, ficou apenas a faltar o elemento chave da minha ideia, que passava pela 

utilização da fotografia de 2 jogadores do plantel, apresentando-os à massa associativa 

semanalmente com a informação de jogo. Este modelo de imagem tinha o intuito de 

aproximar, mais uma vez, os simpatizantes e sócios ao clube. Tendo em conta que esta 

era a primeira vez que este design de capa de Facebook seria apresentado, decidi escolher 

os dois capitães da equipa principal, Fernando Ferreira (à esquerda) e João Pica (à direita), 

como os dois modelos a serem utilizados no primeiro molde. Comecei por trabalhar as 

imagens, editando-as de forma a ficarem mais perfeitas para depois poder fazer a sua 

utilização como demonstrado na imagem em baixo. Por questões normativas, o clube teria 

de apresentar sempre o logotipo da Liga Pro nos seus conteúdos e por essa mesma razão 

decidi, considerando esteticamente mais bonito, colocar esse item em baixo das restantes 

informações, uma vez que não era um elemento tão relevante quanto os restantes, (Figura 

13). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13 - Print 2, "Redes Sociais" 

Fonte: edição própria 
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Para o Instagram, a ideia seguia a mesma linha de pensamento, ou seja, apresentar 

conteúdo relevante e chegar ao maior número de adeptos possível. Assim sendo, procurei 

utilizar elementos diferentes dos que tivera utilizado para a criação de imagem para o 

Facebook. Mais uma vez, dei predominância à utilização de cores escuras, como em todas 

as tarefas realizadas anteriormente, uma vez que pretendi sempre ser metódico e coerente 

na informação transmitida. 

Neste novo projeto, criei um design divido a meio, onde se pode observar o preto e o 

cinzento-escuro como cores de maior destaque, para que mais tarde a mensagem 

informativa pudesse ser inscrita a branco. Para que a imagem se tornasse mais apelativa, 

decidi introduzir um vetor da Sé de Viseu, previamente disponibilizado pela diretora do 

departamento de comunicação do clube. Este elemento visa mais uma vez a referência à 

cidade e à necessidade de aproximação do público ao clube, exibido na (Figura 14). 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Print 3, "Redes Sociais" 

Fonte: edição própria 
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Após a definição do fundo de imagem passei, posteriormente, à parte das informações 

relativas ao jogo, onde coloquei os nomes dos clubes, respetivos emblemas, data, horário 

e local do jogo, tal como foi feito anteriormente para a capa de Facebook. Optei por 

utilizar a metade mais escura para colocar esta informação dando-lhe destaque, abaixo 

ilustrado na (Figura 15). 

Insatisfeito, ainda, com o design final do produto, uma vez que achava que faltava um 

elemento importante para a ligação dos restantes antes de ultimar a minha apresentação, 

decidi acrescentar a imagem de Viriato, figura emblemática da cidade e sempre ligado ao 

Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD. Desta forma, coloquei a imagem de 

Viriato, por cima da vetorização da Sé de Viseu, acompanhada de alguns efeitos, com 

vista à implementação e conecção da mesma neste design. Por fim, acrescentei também 

o lema utilizado na presente temporada, escolha do departamento de comunicação do 

clube para todas as publicações realizadas, “#TERRASDEVIRIATO”. Apresento de 

seguida o trabalho final deste conteúdo, como mostra a (Figura 16). 

Figura 15 - Print 4, "Redes Sociais" 

Fonte: edição própria 
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Figura 16 - Imagem final, "Redes Sociais" 

Fonte: edição própria 
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2.3.4 Conferências de Imprensa 

 

O contacto com a imprensa através de conferências faz parte do dia-a-dia de um clube de 

futebol, fazendo estas parte importante das tarefas do departamento de comunicação do 

Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD.  

Desta forma, quando convocadas, na sua grande maioria no dia anterior aos jogos, havia-

me sido delegada a função de preparar os materiais e realizar a gravação da conferência 

na sua totalidade, para depois, mais tarde, fazer a sua edição. A edição das conferências, 

como mostra a (Figura 17), passava apenas por compor, se necessário o enquadramento 

da filmagem, ajustar o som, caso existisse alguma espécie de ruido, elaborar uma 

introdução, bem como projetar o emblema do clube ao longo do vídeo. Este trabalho foi 

mais uma vez realizado no Adobe Premiere. 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Print, "Conferência de imprensa" 

Fonte: edição própria 
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2.3.5 Apresentação de jogadores 

 

Nesta nova temporada, muitos foram os jogadores que entraram e saíram do clube, porém, 

já com a Liga Pro a decorrer, o Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD, chegou 

a acordo com mais dois atletas, fazendo duas contratações. Contratações essas, na qual 

me foi solicitado um vídeo de apresentação para cada um deles, trata-se de Ismael Diaz e 

Facundo Ferreira. 

A ideia, proposta pela Dra. Mariana Alves, diretora de comunicação do clube, passava 

por realizar gravações aos jogadores, de forma individual, a subirem as escadas dos 

balneários até ao relvado, onde, mudando o plano de captação de imagem foi sugerido 

que a gravação se realizasse em volta do jogador, revelando assim o nome e número dos 

mesmos. Esta foi a ideia aplicada igualmente para o vídeo de cada um dos novos atletas.  

Após a planificação da ideia, passamos à fase da sua realização, dando início à captação 

de imagem. Foi utilizado um mini-tripé e uma camara, para efetuar as gravações, que 

decorreram de forma rápida e eficaz, (Figura 18).  

 

 

Figura 18 - Print 1, "Apresentação de jogador" 

Fonte: edição própria 
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O último passo na conclusão do projeto foi a edição de vídeo. Iniciei o trabalho através 

da pesquisa de uma música de fundo, e de seguida, fiz pequenos cortes no vídeo captado 

ajustando a imagem ao som escolhido de forma a que esta conexão ficasse em 

conformidade. Após esta tarefa realizada, apliquei alguns efeitos, inibindo a existência de 

passagens bruscas e finalizei o projeto, criando uma imagem que continha uma mensagem 

de boas vindas do clube para cada um dos atletas, como indica a (Figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Print 2, "Apresentação de jogador" 

Fonte: edição própria 

 



32 
 

2.3.5 Desafios da Semana 

 

Visando mais uma vez, a atenção que o clube tem na presente época em apostar na união 

do clube com a sua massa associativa, não se descorou da constante procura de criação 

de modos de interação com os mesmos. É neste âmbito que surgiu o próximo projeto 

apresentado: a criação de jogos interativos com os adeptos, nas semanas antecedentes aos 

jogos, oferecendo bilhetes de assistência gratuitos aos adeptos que interviessem nos 

desafios realizados.  

 

 1 º desafio da semana 

No primeiro desafio da semana, como mostra a (Figura 20), a ideia prendia-se por ir para 

a rua e fazer com que as pessoas dessem 10 toques na bola, sem que esta caísse, ganhando, 

caso superassem o desafio bilhetes de jogo para a jornada seguinte. 

Para dar conhecimento aos adeptos desta atividade, criei uma publicação informativa 

partilhada nas redes sociais do clube na semana em que se realizou o desafio. Nesta 

publicação estavam contidas informações relativas ao local e hora de realização do 

mesmo. Optámos por escolher locais relevantes da cidade como o Mercado 2 de Maio e 

a Sé de Viseu, onde para além de promovermos a atividade realizamos também a captação 

de imagem. 

As filmagens foram realizadas com uma camara e um tripé. Definimos um local 

estratégico para a captação de vídeo, uma vez que se trata de um local bastante 

movimentado. Tal como previsto, a realização do desafio da semana foi um sucesso, 

conseguimos a adesão de muitos adeptos que se deslocaram até nós para participar no 

desafio e garantir o seu bilhete.  

Foram realizadas sete filmagens, uma vez que era o número de bilhetes que tínhamos para 

oferecer. Assim sendo, com a captação de vídeo efetuada, passei à fase de edição do 

mesmo. O primeiro passo, passou por encontrar uma música de fundo que se enquadrasse 

com a ideia que tinha para o vídeo final, recaindo a minha escolha sobre o tema “Another 

round of glory” de Ian Post. Posto isto, trabalhei na edição de cada um dos vídeos, de 

forma a puder juntá-los da forma pretendida, com pequenos cortes. Os diferentes vídeos 

captados, tinham os participantes a dar os 10 toques na bola, bem como a entrega dos 

bilhetes aos mesmos após a superação do desafio. Por esta razão, fiz a repartição dos 
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mesmos, aproveitando apenas a parte dos participantes a dar os toques na bola no início 

do projeto, e utilizei um efeito que me permitiu reduzir o seu tempo. Depois de juntar 

todos os clipes com os participantes a superar o desafio proposto, juntei um clipe 

recortado, de um dos participantes a publicitar o desafio seguinte, para que pudesse servir 

de passagem para a fase final do projeto. Nessa fase final, onde anexei todos os clipes 

recortados da entrega dos bilhetes de jogo a cada um dos adeptos. Com o vídeo organizado 

e produzido, utilizei certos efeitos para conseguir transações mais suaves, tais como o 

“additive dissolve” e o “constant dissolve”. Para finalizar, criei uma introdução e uma 

mensagem final para assim puder exportar e apresentar o resultado final.  

 

 

2º Desafio da semana 

O segundo desafio da semana realizado, surge através mim e da diretora de comunicação, 

Mariana Alves, onde se pretendia que os nossos adeptos e simpatizantes respondessem 

corretamente a perguntas por nós elaboradas, acerca do clube. 

Demos início a este projeto com a conceção e organização das perguntas, onde 

procuramos ser simples e diretos no conteúdo elaborado, não descorando da informação 

Figura 20 - Print 1, "Desafio da semana" 

Fonte: edição própria 
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contida nas mesmas uma vez que deveriam ser alusivas ao clube e à história do mesmo. 

As perguntas que decidimos aplicar foram as seguintes:  

1. Pergunta: “Em que ano foi fundado o clube?” 

Resposta: No ano de 1914 

2. Pergunta: “Qual o jogador que utiliza a camisola número 1 , do clube?” 

Resposta: Ricardo Janota 

3. Pergunta: “Qual o nome do capitão do Académico de Viseu?” 

Resposta: João Pica 

4. Pergunta: “Qual a cor do terceiro equipamento do clube, em homenagem às cores 

da cidade?” 

Resposta: Amarelo e Vermelho  

5. Pergunta: “Que personagem mítica é oriunda da cidade de Viseu, e que deu 

origem a um famoso bolo da região?” 

Resposta: Viriato 

 

 

 

 

Figura 21 - Print 2, "Desafio da semana" 

Fonte: edição própria 
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Após a elaboração do conteúdo a trabalhar, foi criado um post nas redes sociais do clube 

e que a missão passou por informar os nossos seguidores da hora e local onde iria ser 

realizada a atividade, para que mais uma vez garantíssemos uma adesão acentuada de 

adeptos e oferecer mais bilhetes de jogo a quem respondesse de forma correta às questões 

realizadas. 

As imagens foram captadas através de uma câmara com tripé e um microfone. Para 

realizar o tratamento de imagem escolhi de novo, o Adobe Premiere como programa a 

utilizar. A tarefa que me exigiu mais trabalho foi a procura de uma música sem direitos 

de autor, acabando por optar pelo tema “happy haunting – guest of rapture”. 

Nesta edição foram utilizados poucos efeitos, uma vez que, pretendia-se aplicar um estilo 

diferente do video realizado na semana anterior. Procurei ser simplista na elaboração do 

mesmo, trabalhando de forma organizada os vários clipes de entrevistas, encaixando-os 

com a música de fundo. Apliquei apenas um efeito de transição onde achei necessário. 

Como habitual em todos os projetos realizados até então produzi uma imagem para o final 

do vídeo, dando assim por concluída a minha tarefa com o produto final realizado e pronto 

a ser publicado nas redes sociais e partilhado com o público, como está exibido na (Figura 

22).  

Figura 22 – Print 3, “Desafio da semana” 

 

Figura 22 - Print 3, "Desafio da semana" 

Fonte: edição própria 
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2.3.6 “Quem é quem?” 

 

A ideia do “Quem é quem?” surge com o objetivo de fazer conhecer às pessoas as 

brincadeiras do plantel, através das redes sociais do clube. Assim, foi realizada uma 

pesquisa pelas várias redes sociais de alguns dos maiores clubes a nível europeu, onde 

conseguimos retirar vários conceitos até chegarmos à ideia final.  

Após a fase de pesquisa, foi elaborado um guião para posteriormente ser apresentado aos 

dois jogadores escolhidos para a realização das gravações. Neste documento contemplou-

se a explicação do conceito do projeto, as perguntas a serem colocadas e o local de 

realização da atividade. Os dois jogadores selecionados foram o Bruno Correia, apelidado 

como “Bruninho” e o João Oliveira, aos quais foram projetadas perguntas que enalteciam 

o lado divertido do balneário. 

Para as gravações, foram utilizados câmara e tripé, bem como microfone lapela nos dois 

jogadores, de forma a conseguirmos o melhor som possível para o vídeo. A captação de 

vídeo foi realizada no relvado do estádio do Fontelo uma vez que pretendíamos um plano 

de fundo impactante.  

Sendo o meu último projeto de estágio, já dotado de alguma experiência, consegui realizar 

as gravações de forma rápida, e editar o vídeo sem dificuldades ou contratempos, no 

Adobe Premiere. Este projeto foi posteriormente publicado nas redes  sociais do clube, 

com o intuito de ser partilhado com a massa associativa e população da cidade em geral. 

Foi mais um projeto inovador e de enorme sucesso. 
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Reflexão final 

A cidade da Guarda e o curso de Comunicação Multimédia foram a minha primeira opção 

no momento da escolha, pela sua localização, próxima à minha cidade natal, Viseu e pelo 

fato de possuir um curso que eu pretendia frequentar. Curso esse que tive a incrível 

experiência de o frequentar por três anos de licenciatura, onde adquiri conhecimentos e 

práticas essenciais para a realização do estágio curricular.  

Nem tudo foi bom, porém chegando ao fim da licenciatura, chego também à conclusão 

que frequentei um curso dos mais organizados e bem preparados do IPG, as várias 

oportunidades oferecidas aos alunos, bem como todas as atividades realizadas e os 

excelentes professores ao longo dos três anos, fazem com que sinta um orgulho imenso 

de concluir esta etapa no curso que escolhi. 

O estágio, sendo ele a última etapa no percurso académico, foi o primeiro contacto com 

o mundo de trabalho, onde se obtêm novas competências, que me farão estar mais 

preparado para a fase seguinte. 

No momento da procura de local para realizar o estágio, o qual pretendia que fosse em 

Viseu e numa área ligada ao futebol, consegui a oportunidade de estagiar no Académico 

de Viseu, que conforme referido no relatório é um clube pelo qual tenho forte ligação 

sentimental. No clube assumiria funções dentro do departamento de comunicação do 

mesmo, pois era do meu maior interesse contribuir para a área de comunicação do Clube, 

com projetos de vídeo, imagem e conteúdos de divulgação do Clube. 

A iniciação do estágio decorreu com algum nervosismo, mas com a empatia e boa 

disposição de todos os funcionários do clube, permitiram-me uma rápida adaptação à 

instituição.   

As atividades realizadas foram de acordo com o que estava estipulado no plano de estágio, 

anteriormente acordado. Ao longo do estágio curricular, foram desenvolvidos vários 

projetos em prol do Clube, pois havia como objetivo para a temporada 2019/2020, mais 

interação com os adeptos e simpatizantes e mais conteúdos para as redes sociais, de forma 

a aumentar o número de seguidores das páginas oficiais afetas ao clube, objetivo esse que 

foi cumprido. 
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Os programas mais utilizados para a elaboração dos projetos foram o Adobe Premiere e 

o Adobe Photoshop, por serem os programas em que possuía mais conhecimento e à 

vontade. A evolução das redes sociais foi notória e o aumento do número de seguidores 

e criticas positivas ao trabalho até então realizado, por parte dos adeptos e simpatizantes 

do clube fez com que chegassem os elogios da direção e administração da SAD ao 

desempenho no estágio curricular, que despertaram em mim um imenso motivo de 

orgulho. 

Finalizado o estágio curricular, este também próximo de finalizar a licenciatura, 

fechando-se assim uma das etapas mais importantes da minha vida e ganhando assim 

experiencias e conhecimentos desenvolvidos de forma a estar pronto para o mercado de 

trabalho. 
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