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Resumo  
Este relatório serve o propósito de descrever as 400 horas de estágio curricular inserido 

na Licenciatura em Comunicação Multimédia.  

Neste contexto, foram aplicados e desenvolvidos conhecimentos teóricos sobre imagem, 

criação e interpretação da imagem e, no caso do vídeo, a sua edição. 

A entidade que me acolheu durante um período de três meses, foi a FragMnesis. Trata-se 

de uma produtora de vídeo, de diversidade cultural e serviços que tem como missão captar 

momentos e eternizá-los. 

Os trabalhos realizados, na FragMnesis, foram a realização de trabalhos repérage e pla-

nificação de rodagens, operação de câmara de vídeo e fotografia, captação de som exer-

cícios de iluminação, edição de fotografia e vídeo, montagem, correção de cor e design 

gráfico. Exerci estas funções a partir do momento em que foi delineado o plano de traba-

lho pela coordenadora Susana Milhões que se encontra no Anexo I. Este estágio teve 

efeito entre 18 de maio e 31 de julho de 2020.   

Desta forma, este documento visa expor todos os trabalhos desenvolvidos, propostos, ou 

mesmo inacabados durante o período de estágio, sendo eles teóricos e práticos. 

Palavras-chave: Audiovisuais, Film making, Fotografia, Videoclip. 
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Glossário de Termos Técnicos 

Briefing – reunião onde se partilham informações e instruções antes de se fazer um pro-

jeto (Imperial.ac.uk). 

Delay – Atraso em vídeo ou som em comparação um com o outro, ou seja, não estão 

sincronizados (Design & Reuse). 

Dailies – Na produção cinematográfica, os dailies são as filmagens brutas e não editadas 

feitas durante a realização de um filme e entregues no próprio dia para análise do realiza-

dor, diretor de fotografia, produtores, entre outros (Susana Milhões). 

Fisheye – Tipo de objetiva ultra-grande-angular que tem um ângulo de visão muito mais 

amplo que uma objetiva standard, até 180º (Susana Milhões). 

Frame – ou quadro, é uma imagem fixa (ou fotografia) – no caso do vídeo são várias em 

sequência -, são também uma unidade de tempo utilizada em film making (Hollywoodle-

xicon). 

Framerate – Número de frames por segundo num vídeo (No Film School). 

Keyframe – É o que define o início e o fim de uma animação ou alteração nas proprieda-

des de uma imagem em pós-produção (Susana Milhões). 

Luz dura – Luz intensa que cria sombras mais escuras e contrastadas (No Film School). 

Múltipla Exposição – técnica fotográfica efetuada diretamente na câmara fotográfica 

que sobrepõe duas ou mais imagens no mesmo frame (College Canon). 

Plug-in – Extensão software a um programa que acrescenta funcionalidades ou o torna 

mais rápido (Computerhope.com). 

Repérage – Estudo que se faz no local antes de ser filmada uma cena. (Susana Milhões) 

Timeline – Área de trabalho em edição de vídeo onde se trabalham os clips de vídeo e se 

ordenam da esquerda para a direita. (Mediacollege.com) 

Zoom in e Zoom out – Técnica que aumenta ou diminui a o plano de forma contínua 

(Coachcampus.com). 

Software – ou vulgarmente conhecido como “programa, é um conjunto de instruções que 

possibilita a existência de interação entre o humano e o computador (Learnpick).
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Introdução 

Este relatório foi elaborado com o objetivo de concluir a minha Licenciatura em Comu-

nicação Multimédia, referindo-se à unidade curricular Estágio do terceiro ano. 

Este encontra-se dividido em dois capítulos. O primeiro fala sobre a entidade que me 

acolheu, tal como a sua identidade visual, estrutura organizacional, o seu propósito en-

quanto empresa criadora de conteúdos em vídeo e fotografia, os seus valores, fazendo por 

fim uma análise SWOT. 

No segundo capítulo, exponho as atividades que realizei, recorrendo a conhecimentos 

teóricos devidamente explicados, atividades essas que se desdobram entre a produção de 

vídeos musicais, passando pela criação de uma mini série documental, até à astrofotogra-

fia. 

Faço, no final, uma nota crítica das ações tomadas por parte da empresa durante todo o 

relatório. 
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CAPÍTULO 1 – A ENTIDADE
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Este capítulo cumpre o propósito de contextualizar a entidade acolhedora do estágio, Frag-

Mnesis. 

Ao longo deste capítulo será apresentada a empresa em relação à sua missão, visão e valores, 

qual a sua organização estrutural, comunicação organizacional, a identidade visual, uma aná-

lise SWOT e os seus serviços e clientes. 

Toda a informação contida neste tema foi obtida através do contacto direto com a empresa, 

e ainda através pesquisa feita por mim. 

1.1. Identificação da Entidade 

Tal como foi referido por Susana Milhões, fundadora da FragMnesis, trata-se de uma pro-

dutora de vídeo, de diversidade cultural e serviços, tendo como propósito captar momentos 

e eternizá-los, pois acredita que cada momento captado pode ser visto vezes sem conta mis-

turando-se na memória coletiva de uma sociedade. Não sendo por isso, a realização de tra-

balhos efémeros, o objetivo final, mas sim a realização de trabalhos que possam transmitir 

valores, conhecimentos e momentos únicos para cada cliente, tornando o trabalho da Frag-

Mnesis mais duradouro e intemporal. A FragMnesis foi criada pelo gosto que ambos os fun-

dadores têm pela imagem em movimento. Rapidamente correu o país em busca de trabalhos 

novos e diferenciados dentro da área audiovisual, trabalhando com diferentes marcas de re-

nome, em produções de cinema, trabalhos independentes e acima de tudo na formação. 

1.2. Serviços 

Os serviços prestados pela FragMnesis são serviços de vídeo, começando na sua produção, 

organização e logística, captação de imagem e pós-produção com edição de imagem e todo 

o tratamento a ela inerente e o estudo e correção de cor de acordo com o conceito.  

A FragMnesis realiza todos os processos desde o início até ao produto final, tendo capaci-

dade de organização de set de rodagem e toda a logística envolvente. Esta tem como público-

alvo empresas, agências, associações e clientes particulares. A produtora mudou de locali-

zação. Recentemente, encontrando-se agora na Rua Dr. Francisco dos Prazeres nº3 R/Ch 

Esquerdo 6300-690 Guarda (Susana Milhões). 
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1.3. Missão, Visão e Valores 

1.3.1. Missão 

“A missão de uma empresa é a sua “razão de ser” ou o motivo para o qual ela existe” (Comin, 

2012, p. 328). A missão da FragMnesis é criar produtos audiovisuais inesquecíveis, eterni-

zando-os e agregando valor aos mesmos através do trabalho cuidado (Susana Milhões) 

1.3.2. Visão 

Os objetivos são delineados através da visão que a empresa tem, ou seja, é aqui que se en-

tende onde a empresa quer chegar, quais são os seus objetivos “assemelhando-se a uma meta, 

em sentido de maior alcance” (Comin, 2012, p. 329). 

Sendo assim, “a Fragmnesis é uma produtora audiovisual que através dos seus meios técni-

cos e nível de formação dos seus colaboradores, pretende alcançar os seus clientes pela rea-

lização de trabalhos profissionais e entrega célere do seu produto final. Para poder alcançar 

o maior número de clientes na sua fase inicial não se limitou ao seu distrito, conseguindo 

alcançar trabalhos em vários pontos do país e além-fronteiras”. (Susana Milhões) 

1.3.3. Valores 

Os valores são o que a empresa acha correto ou errado, o que acha importante e quais os seus 

princípios. Estes valores organizacionais, para além de serem escritos, devem de ser pratica-

dos (Comin, 2012). 

Como referiu Susana Milhões, os valores da FragMnesis são, acima de tudo: 

“a integridade e honestidade, a abertura e respeito para com os outros, e o empenho e dedi-

cação no desenvolvimento dos projetos e pessoas com quem se cruzam sejam eles clientes, 

parceiros ou colaboradores”. 

“A capacidade para aceitar grandes desafios e conduzi-los até ao final, tendo uma atitude 

crítica construtiva e dedicação para com a qualidade e melhoramento tanto a nível profissio-

nal como tecnológico”. 

“Assumir plena responsabilidade dos compromissos apresentando resultados e qualidade pe-

rante os clientes, parceiros e colaboradores”. 



5 
 

1.4. Estrutura Organizacional 

Este processo serve, não só para dividir as empresas hierarquicamente, como também orga-

niza de antemão a divisão de trabalhos, agilizando a sua execução num ambiente profissional 

entre os trabalhadores. “A estrutura organizacional é concebida para ser um processo de 

decisão para trazer coerência entre os objetivos e propósitos para os quais a organização 

existe, o modelo de divisão do trabalho e de coordenação entre unidades e as pessoas que 

farão o trabalho” (Perroti & Vasconcellos, s.d., p. 2). Sendo assim, esta estrutura define que 

trabalhador, normalmente integrado numa equipa (ex.: comunicação; administração; entre 

outras), executa a função num trabalho ou ação específico. 

A FragMnesis conta com apenas dois trabalhadores em permanência, os fundadores, estando 

apenas um a trabalhar a tempo inteiro no contexto da pandemia. Concluindo, assim, que 

todos os processos são criados e executados pelos fundadores e a troca de informação ocorre 

de um para o outro dentro da produtora (Susana Milhões). 

1.5. Identidade Visual 

A identidade visual, segundo Arminda Sequeira (2013), é composta por cinco elementos, o 

nome pelo qual é conhecida no mercado, o logótipo que consiste na versão gráfica do nome, 

o símbolo que é a representação gráfica, a gama cromática que complementa o símbolo e o 

nome, e finalmente o slogan ou assinatura que reforça os atributos da organização. Esta é o 

que define uma marca, dá um propósito à empresa e determina a sua posição no mercado, 

transmite emoções e mensagens através da fusão de símbolos e cores. Esta identidade repre-

senta mais do que um simples logótipo ou slogan, tal como o nome indica, toda a identidade 

da marca deve de estar presente nesse conjunto de elementos pois, a confiança e a fidelidade 

são construídas com base nessa imagem (Vásquez, 2007). 

Para Vásquez (2007), o consumidor, apesar de comprar o produto para satisfazer as suas 

necessidades, também se relaciona com a marca de uma forma independente, criando, entre 

outras, sensações de pertença, respeito, beleza, confiança, segurança ou fidelidade. “Uma 

boa imagem se converte em um fator decisivo para a escolha da marca: o consumidor satisfaz 

suas necessidades racionalmente por meio dos atributos do produto, e emocionalmente pela 

percepção da marca do produto” (Vásquez, 2007, p. 210). 

Arminda Sequeira (2013, p. capa) reforça esta ideia dizendo que “A identidade visual pro-

move, como nenhum outro elemento, o reconhecimento e a visibilidade organizacional 
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suscitando simultaneamente ligações emocionais”. Desta forma, podemos entender que o 

logótipo, slogan, símbolo e a sua gama cromática são elementos essenciais para a identifi-

cação de uma marca, sendo tão ou mais importantes do que o próprio produto que se vende. 

“As organizações dependem do modo como as suas audiências relevantes percecionam a sua 

imagem e valorizam a sua reputação” (Sequeira, 2013, p. 8). 

1.5.1. Nome 

FragMnesis Audiovisuais com Alma! é uma marca registada pelo Instituto Nacional da Pro-

priedade Industrial. 

Segundo a minha supervisora, Susana Milhões, para o entendermos melhor, passo à des-

construção do nome, temos de entender que “FRAG” vem de fragmentos e “Mnesis” de 

memória em latim. O slogan2 identifica um trabalho feito com preciosismo como se de fili-

grana se tratasse (Susana Milhões). 

1.5.2. Símbolo 

Simboliza um livro como referência às memórias recortado em F utilizando para o efeito um 

keyframe muito utilizado na edição do vídeo (Figura 1), sempre que queremos procurar o 

pormenor e aperfeiçoamento na mesma (Susana Milhões). 

 

Figura 1 - Logótipo FragMnesis 

Fonte: FragMnesis 

1.6. Comunicação Organizacional 

A comunicação exige que exista um emissor, um recetor, uma mensagem e um meio por 

onde essa mensagem se possa difundir (Jakobson, 2007). 

A Comunicação Organizacional tem como foco principal os instrumentos “da comunicação 

organizacional, é necessário que se entenda a comunicação como um processo estratégico 

para a ação em uma realidade plural, dinâmica e complexa, que visa a provocação de com-

portamentos inovadores, criativos e dinâmicos do ponto de vista estratégico e que funciona, 

 
2 Frases curtas com o objetivo de serem relembradas facilmente 
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de maneira democrática, como disseminadora dos objetivos e dos valores culturais da em-

presa para públicos internos e externos” (Cardoso, 2006, p. 127). 

Assim sendo, no meio empresarial, a comunicação é dividida em duas, são elas a comunica-

ção interna e a externa, que são essenciais para que esta cumpra a sua estratégia empresarial, 

agilizando o trabalho e diminuindo as falhas a nível interno. A nível externo, uma comuni-

cação bem feita reflete os seus valores ao seu público alvo, sejam eles clientes ou fornece-

dores (Cardoso, 2006). 

1.6.1. Comunicação Interna 

A comunicação interna é feita dentro da própria empresa. No caso da produtora é feita, na 

maior parte das vezes, pessoalmente, visto existirem apenas dois trabalhadores. No entanto, 

toda a documentação é transmitida através de e-mail. No meu caso como estagiário, toda a 

documentação importante era enviada desta forma, enquanto outras informações eram trans-

mitidas via telefone ou pessoalmente. 

1.6.2. Comunicação Externa 

A comunicação externa é direcionada para o exterior da empresa de forma a atingir clientes, 

fornecedores e possíveis clientes. No caso da FragMnesis, esta é semelhante à interna, pois, 

o facto de não possuir tempo para ter uma comunicação externa mais cuidada, faz com que 

seja apenas possível executá-la através de chamadas telefónicas e e-mails. 

1.7. Análise SWOT 

A análise SWOT (strengths – forças; weaknesses – fraquezas; opportunities – oportunidades; 

threats – ameaças) permite avaliar os pontos fracos e fortes, as oportunidades e as ameaças, 

auxiliando desta forma os profissionais a delinear objetivos e a cumpri-los. Esta análise pode 

ser aplicada a serviços, produtos ou à própria empresa. 

Desta forma, é possível focar a atenção em aspetos concretos, repensando assim o posicio-

namento estratégico da empresa, tendo como alvo o sucesso, assim como o conhecimento 

das suas limitações no mercado. Para Dantas e Melo (2008, p. 118) “O método de análise 

SWOT consiste numa metodologia utilizada para promover a análise de cenários, comu-

mente utilizada em empresas”. Deste modo, é possível focar a atenção em aspetos concretos, 

repensando assim o posicionamento estratégico da empresa, tendo como alvo o sucesso, as-

sim como o conhecimento das suas limitações no mercado. 
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Fiz esta análise em função da empresa de modo a entender melhor quais os seus pontos 

fortes, fracos, oportunidades e ameaças e de que modo é que a abordagem que a empresa 

tem ajuda, ou não, o seu desenvolvimento. A análise feita pela minha perspetiva e está des-

crita na Figura 2. 

Os pontos fortes da produtora têm como base a fidelidade com vários clientes que têm pro-

duzido conteúdo com a FragMnesis desde 2007, representando um pilar sólido de trabalho 

demonstrado, podendo contar sempre com estes clientes, segundo Susana Milhões. Outra 

grande vantagem é a constante atualização e formação no que toca a conhecimento de novo 

equipamento, software, técnicas e práticas que ajuda a produtora a criar ideias novas com a 

maior resolução e qualidade possível, de forma a manter os seus colaboradores atualizados, 

explicado por Susana Milhões “acompanhamos a evolução tecnológica que vai surgindo na 

área dos audiovisuais e acreditamos estar a altura dos trabalhos que nos são propostos, tendo 

vindo a ter resultados bastante positivos”. 

No entanto, as fraquezas são notórias e bastante diretas como reconhecidas por Susana Mi-

lhões, sendo elas a falta de mão de obra para o volume de trabalho que têm, limitando a 

quantidade de trabalho que recebem de uma só vez. E a necessidade de pessoal para publi-

citar a produtora nos canais de comunicação (Facebook, Instagram, LinkedIn e Youtube). 

Esta falha na publicidade restringe a quantidade de público que se alcança. 

Figura 2 – Tabela análise SWOT 

Fonte: Própria 
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Como a FragMnesis mudou de localização em 2020 para cidade da Guarda, esta mostra-se 

uma boa oportunidade para ser mais requisitada, obtendo assim potenciais parceiros que es-

tão sediados no centro da cidade que necessitem dos seus serviços. 

A maior ameaça à produtora é mesmo a sua presença online, pois ao pesquisar-se por pro-

dutoras de vídeo na região, esta não será contactada perdendo assim possíveis clientes.
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CAPÍTULO II - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



11 
 

2. O ESTÁGIO 

De forma a terminar a licenciatura em Comunicação Multimédia, o plano curricular informa-

nos que é necessário a realização de um estágio curricular. No entanto, com o contexto da 

pandemia do SARS-CoV-2, foi-nos dada a possibilidade de escolhermos entre o estágio cur-

ricular e um projeto.  

Ao escolher fazer o estágio curricular, este teve a duração de 400 horas e foi realizado entre 

18 de maio e 31 de julho de 2020. 

O estágio curricular é uma prática na qual o estagiário desempenha um conjunto de ativida-

des relevantes para o desenvolvimento da sua experiência enquanto profissional da sua área. 

O estagiário será integrado nas atividades gerais da entidade que o acolhera, para a realização 

de tarefas da mesma em contexto profissional, preferencialmente na área de estudo do esta-

giário. Estas atividades visam pôr em prática conhecimentos obtidos ao longo da Licencia-

tura, de forma a colocar o aluno num ambiente mais parecido ao que irá enfrentar no mercado 

de trabalho. 

Inicialmente, fiz uma pesquisa atempada de forma a entender o que mais queria desenvolver 

e quais as minhas áreas de interesse. Tudo se dificultou com o aparecimento do SARS-CoV-

2 e todas as empresas que contactei me negaram o estágio ou me pediam mais tempo para a 

análise do currículo. Não satisfeito com as respostas, propus a realização do estágio curricu-

lar na FragMnesis na Guarda que foi prontamente aceite. 

Considero ter feito uma escolha acertada, pois o que gostava mais de desenvolver era a área 

do vídeo, fotografia, planeamento de eventos, assim como a sua montagem e cobertura vi-

deográfica e fotográfica. 

Antes de começar o estágio foi-me informado que a Susana Milhões seria a minha supervi-

sora de estágio, mantendo-se em contacto permanente comigo devido à situação do Covid-

19, pondo a hipótese de fazer parte do estágio à distância. No entanto, foi decidido fazer o 

estágio presencial, obedecendo a todas as normas de segurança estabelecidas pela Direção 

Geral de Saúde, estando a empresa sempre a par das atualizações em relação ao combate do 

vírus. 
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2.1. Plano de Estágio 

O plano de estágio é importante, pois permite que exista uma guideline3 para que, ao longo 

do meu percurso como estagiário, eu saiba quais as competências que devo desenvolver. 

Ainda em confinamento, a supervisora Susana Milhões elaborou um plano de trabalho 

(Anexo I), com o meu conhecimento e concordância total. 

Estabelecido o plano de trabalho para o estágio, conheci a equipa da FragMnesis e ficou 

estabelecido que iria fazer assistência de imagem, som e produção para o realizador dos 

trabalhos que viria a desenvolver. 

Em primeiro lugar, deu-se lugar à reunião onde fizemos o briefing do trabalho, este serve o 

propósito de colher todas as informações necessárias à elaboração do trabalho, evitando pos-

síveis problemas (Phillips, 2016). 

Concluídas as reuniões com os clientes, seguiu-se o brainstorming entre os fundadores, re-

alizador e eu. Este é o processo criativo que ajuda a gerar ideias através de uma “tempestade 

de ideias”, criando assim, em menor tempo possível, soluções para os problemas (Delgado, 

2018). 

Ficaram estabelecidos vários trabalhos a desenvolver, assim como possíveis exercícios que 

pudessem ser relevantes para a minha aprendizagem enquanto profissional da área do audi-

ovisual. Foi possível estar presente em todas as reuniões de briefing, sendo possível dar o 

meu parecer com o realizador Ricardo Pesqueira, que esteve sempre disponível para receber 

os meus pontos de vista, incentivando-me a fazê-lo em cada um dos trabalhos que fomos 

desenvolvendo. “O briefing é considerado pelo autor como parte do processo de desenvol-

vimento de produtos e serviços, em busca de inovações ou melhorias das organizações.” 

(Phillips, 2016, p. 15). 

Em relação à FragMnesis, esta colocou-me a par de toda a situação da produtora e conside-

rou-me como um trabalhador da mesma, dando, claro, a benesse de ser novo e estar em 

regime de estágio curricular, no entanto, nunca me tratando com superioridade hierárquica, 

querendo saber sempre como me sentia em relação aos trabalhos. Considero que esta seja 

uma excelente prática que integra o estagiário num ambiente propício ao desenvolvimento 

de um bom trabalho. 

 
3 Regra que se estabelece para facilitar a criação de um trabalho. 
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2.2. Atividades Desenvolvidas 

Estas atividades concentraram-se na produção de vídeo e fotografia.  

Durante todo o estágio, gravei, editei e colori cinco videoclips, recorrendo a técnicas como 

o HDR e o HFR para posterior escolha do aspeto visual e da velocidade da montagem e 

utilização de LUTs para pré visualização de dailies, fiz uma reportagem fotográfica, gravei 

dois episódios de uma série documental, executei um exercício de montagem de luz de três 

pontos, gravei um vídeo de música em estilo vlog, pesquisei e fiz exercícios de astrofotogra-

fia. 

As atividades serão apresentadas, de forma clara e separada por pontos. 

2.2.1. PÉ EM RISTE 

A PÉ EM RISTE é uma label4 portuguesa de música independente em Vila Nova de Foz 

Côa que nasceu em junho de 2020. Sendo esta label um grupo recente e focado em música, 

existiu a necessidade de criar vários videoclips ao vivo de um concerto que iriam dar na 

aldeia de Santo Amaro em Foz Côa, para se darem a conhecer nas futuras redes sociais. 

O grupo tem, neste momento Panktufa, uma banda punk5 e punk rock e Ruca, um artista de 

indie rock português. 

Durante a reunião com os Panktufa e Ruca foram definidas as músicas que iriam tocar e 

gravar, assim como a prioridade de cada uma. Para além disso, foi também discutido que 

estilo dos vídeos que queriam, sendo que estes escolheram uma abordagem mais old school 

6com referências à criação DIY (Do It Yourself) e às fitas de vídeo antigas como as Super 

8mm ou Super 16mm danificadas. A única exceção foi para os videoclips acústicos a solo do 

Ruca, que quis os seus vídeos numa tonalidade mais esbatida e quente pelo seu conteúdo 

musical. 

VLOG: 

O primeiro trabalho que comecei a desenvolver foi no âmbito da criação da label portuguesa 

de música “PÉ EM RISTE” que se alastrou durante o mês de julho. Este é o primeiro episó-

dio de uma série mensal de vídeos estilo vlog que exploram a vida dos membros e a produção 

de música independente em Vila Nova de Foz Côa. 

 
4 Uma editora de música que se especializa, na maior parte das vezes, num estilo musical. 
5 Punk – estilo musical da década de 1970. 
6 Ou vintage, é o estilo com valores de gerações anteriores ou tradicionais. 
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Captei várias imagens dos momentos entre membros e amigos desta label e acompanhei o 

desenvolvimento musical, assim como vários ensaios e discussões. 

Sem um guião estipulado para a cobertura das imagens, a maior dificuldade que senti foi 

encontrar uma forma de as captar nos momentos certos e mais interessantes. Tive de me 

tornar mais atento e observar os movimentos feitos pelas pessoas e prever o que cada uma 

iria fazer, tirando o maior partido dos cenários possível, imaginando-os já montados. No 

entanto, esta falta de diretrizes deixou-me totalmente à vontade para captar e produzir o 

conteúdo que eu entendesse que ficasse melhor tendo em conta o tema, dando-me a oportu-

nidade de mostrar e pôr em prática aquilo que aprendi. Logo, neste contexto, acredito que 

foi muito positivo terem-me deixado à vontade para entender por mim o que pode ou não ser 

interessante para este vídeo explorando conceitos como a DOF e tendo sempre em conta o 

ISO nativo das cameras. Quando tinha alguma dúvida era esclarecida rapidamente. Tentei 

criar interação entre o operador de câmara e os membros da banda, segui-os de forma quase 

individual, quis criar no vídeo uma ideia de bem-estar, misturando a música com o lazer dos 

músicos e envolvendo a cidade como forma de divulgação agregada à produção musical 

independente. 

A câmara utilizada foi uma Panasonic Lumix GH5s com um microfone externo Rode. 

O trabalho em pós-produção, que totalizou cerca de 275GB, ficou ao cargo do realizador e 

até à data deste relatório não se encontrava finalizado. 

Planeamento 

O planeamento deste concerto teve a duração de dois dias, sendo que o evento para a inau-

guração da PÉ EM RISTE foi realizado no 20 de junho de 2020. 

O concerto teve lugar na aldeia de Santo Amaro, em Vila Nova de Foz Côa, num quintal 

com o conceito totalmente personalizado, colorido, livre e barato, sem que esta última im-

plicasse com a qualidade dos vídeos gravados. 

A decoração foi projetada com o objetivo de ser feita a partir de materiais reutilizados tais 

como: 

• canas velhas; 

• madeira de portas partidas; 

• baldes; 

• pigmentos de cor para serem criadas as cores desejadas evitando comprar tinta; 
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• entre outros materiais. 

 

Aproveitou-se o máximo de material possível, gastando o mínimo. A montagem do evento 

foi feita por 6 pessoas, ficando eu responsável pela gravação da montagem do evento para 

visualização posterior. 

O palco foi construído com paletes antigas às quais foram pregados bocados de madeira de 

forma a tornar o palco uniforme e sem buracos, no final colocou-se um tecido vermelho para 

contrastar com os instrumentos musicais. 

Foi discutida uma forma de colocar o nome da PÉ EM RISTE na parede com uma lona antiga 

pintada de roxo, juntando-lhe ripas de madeira. Foi proposto e aceite a pintura da parede 

para dar personalidade ao background e para dar uma maior dimensão do evento nos video-

clips. 

A ideia para a construção do palco começou numa parede limpa, sem quaisquer adereços, 

no final estaria completamente decorada. 

Quando tudo ficou planeado, de forma a materializar a disposição das câmaras, fomos até 

ao local do evento para estudar a disposição do material e antecipar possíveis problemas que 

o local nos causasse. O realizador fez um plano em papel (Figura 3), para todos entenderem 

o que tínhamos de fazer. Considero esta uma prática que exclui quaisquer dúvidas em relação 

ao trabalho e posicionamento de cada câmara. 

As câmaras utilizadas foram uma Canon 700D; uma Panasonic Lumix compacta; uma Pa-

nasonic Lumix GH5s; e uma Canon 5D Mark ii. 

A razão pela qual foi escolhida estas posições estão explanadas abaixo. 

1. Frontal fixa (Panasonic Lumix Compacta) – de modo a garantir um plano seguro 

caso outros planos estivessem desfocados, tremidos ou simplesmente não tão bons. 

Representa uma margem de segurança que pode salvar um vídeo. 

2. Geral com fisheye fixa (Canon EOS 700D) – Representa também uma segurança 

extra caso se encontre, por exemplo, alguém em frente da câmara frontal fixa, caso 

exista algo interessante visto de uma forma geral ou caso a música peça um ângulo 

mais aberto de uma forma conceptual. 
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3. Móvel Pormenores (Panasonic Lumix GH5s) – Uma das câmaras principais na ex-

tremidade direita para pormenores. Esta será mais utilizada. 

4. Móvel Pormenores (Canon EOS 5D Mark ii) – Uma das câmaras principais na 

extremidade esquerda para pormenores. Esta será mais usada. 

O único problema encontrado após a gravação foi o framerate de uma câmara a 50fps en-

quanto que as restantes gravaram a 25fps e todas a uma resolução de 1920x1080. No entanto, 

foi um problema que se resolveu em pós-produção facilmente recorrendo ao tipo de interpo-

lação de quadros utilizado. 

 

 

Decoração do espaço 

Improvisou-se um graffiti com latas de tinta spray, mistura de pigmentos de cor com água e 

inspirações no pintor do séc. XX Jackson Pollock e com referências ao surrealista Salvador 

Dalí para este desenho enorme. 

Ao mesmo tempo preparava-se a placa reciclada de um cartaz antigo que serviu de suporte 

ao nome da label “PÉ EM RISTE” como background do concerto. 

Videoclips 

"Um vídeo musical é uma curta-metragem integrando uma música e imagem, produzido para 

propósitos de promoção ou artística” (Moller, 2011). 

Figura 3 – Plano em papel 

Fonte: Próprio 
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Em 1981, durante a primeira emissão do canal norte americano Mtv7, o primeiro videoclip, 

que começou todo o boom, foi Video Killed the Radio Stars dos The Buggles, realizado por 

Russell Mulcah (The Sydney Morning Herald, 2005). 

Ainda que, anteriormente à década de 80, já fossem criados vídeos promocionais, estes eram 

considerados como tal nessa época, mudando o seu “estatuto” de vídeo promocional para 

videoclip na década de 80 com a chegada da geração Mtv. Não obstante, Mulcahy foi um 

notável realizador destes vídeos para bandas e grupos como The Rolling Stones, Elton John, 

Ultravox ou Duran Duran (The Sydney Morning Herald, 2005). 

Antes de irmos para o local montar as câmaras, verificámos se tínhamos cartões de memória 

e baterias suficientes para garantir todo o evento (que teria uma duração de cerca de 4 horas), 

fizemos uma lista de todo o material necessário para conseguir captar tudo o que tínhamos 

planeado captar. Depois de verificarmos que estávamos prontos, fomos até ao local do con-

certo. 

Montámos as câmaras exatamente como o realizador tinha pedido e eu fiquei encarregue de 

operar a Panasonic Lumix GH5s na extremidade direita do palco para planos de pormenor 

da cara, instrumentos, planos contrapicados e movimentos de câmara para criar maior dina-

mismo. 

Durante a produção do vídeo, mantivemo-nos em contacto câmara com câmara para evitar-

mos possíveis erros. No entanto, como é quase inevitável a existência de erros, um deles foi 

alguma descoordenação em relação à divisão das performances em vídeo, ou seja, devería-

mos de ter gravado todos os clips seguidos, mas duas das câmaras tinham ficheiros separa-

dos, dificultando a coordenação com outros vídeos em pós-produção. 

Organização dos projetos 

Após a gravação, comecei por transferir os ficheiros e organizá-los por pastas para ser de 

fácil acesso e como trabalhei com o realizador dos projetos, caso estes ficheiros passassem 

dele para mim, ambos saberíamos exatamente onde os encontrar e onde deveríamos acres-

centar novas imagens ou efeitos. A organização é extremamente importante no combate da 

“falta de tempo”, pois melhora bastante o fluxo de trabalho, não só para mim, como para o 

realizador ou futuros colegas de profissão que necessitam de olhar para os projetos e pastas, 

 
7 Music Television 
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e entender onde estão os ficheiros que precisam, perdendo o menor tempo possível, agili-

zando o processo de pós-produção. 

Organização no Premiere Pro 

Editei e colori todos os estes trabalhos de vídeo utilizando o software Adobe Premiere Pro 

CC. Ao abrir o Premiere Pro, criei pastas com os nomes das músicas que foram tocadas, 

para saber qual delas estariam os ficheiros que importei (assim como as suas sequências do 

projeto), importei todos os clips relativos às músicas que ia montar e dei os nomes das câ-

maras (“700D”, “GH5s”, “Lumix Bernas” e “5D Mk ii”) aos ficheiros para os conseguir 

identificar rapidamente, visto que cada uma tem as suas características próprias, tais como 

posição, função, ângulo, movimentos entre outras. 

Caso o modelo das câmaras fossem os mesmos, organizar-me-ia sempre dando cores às fai-

xas no programa e montando-as de formas específicas na timeline. 

Neste caso, e para todos os videoclips, coloquei a câmara fixa frontal na primeira pista de 

vídeo com a cor castanha, pois não se destaca tanto na timeline e o propósito é usá-lo, na 

maior parte das vezes, se as outras câmaras não tiverem bons planos, logo, não a utilizei 

muito e não faria sentido ter uma cor mais forte pois não tive necessidade de utiliza-la tanto 

quanto as restantes. 

A fisheye teve direito a uma cor mais berrante para não ser confundida com a frontal fixa na 

pista abaixo, as câmaras móveis tinham ambas cores distintas e bem contrastadas, encon-

trando-se nas pistas mais acima para fácil acesso num projeto maior e mais complexo. As 

cores que escolhi para estas foram o caribbean e tan. 

Foi esta metodologia que apliquei em todos os projetos de vídeo que fiz durante o estágio 

após ter pedido feedback à minha supervisora e ao realizador, e estes terem-me dado o sinal 

positivo. 

FilmConvert 

O FilmConvert é um plug-in desenvolvido para emular o grão e a cor das películas de fitas 

mais populares como as da Kodak e Fuji. Como a ideia inicial das bandas foi dar um ar mais 

oldschool aos vídeos, o FilmConvert foi a forma mais rápida, cómoda e eficaz de obter este 

tipo de imagem em pós-produção. Todos os videoclips tiveram a conversão para a película 

FJ Super X400, com o tamanho do frame de Super 16 mm. Escolhi esta pois a 16 mm parecia 

muito esbatida para estes efeitos. O realizador indicou-me o uso do plug-in para facilitar a 
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sincronização do estilo das diferentes câmaras, pois ao esbater a imagem de, por exemplo, a 

GH5s, como tem uma resolução muito maior que a EOS 700D, a imagem com maior reso-

lução vai ser reduzida e será mais fácil assim corresponder às com resolução menor. Neste 

contexto, como trabalhamos com câmaras de diferentes resoluções é sempre mais fácil “es-

tragar” a imagem do que aumentar a resolução da imagem (FilmConvert.com)8. 

LOUPEDECK + 

Este é uma mesa estilo teclado externa que se liga através de USB (Figura 4) e foi criado 

para otimizar o work flow 9e a velocidade no que toca a colorir imagem em Windows ou 

Machintosh. Foi criado para ser usado em programas como Adobe Lightroom, Adobe Pre-

miere Pro CC, Adobe Photoshop, entre outros. Permite, no caso da edição fotográfica, apli-

car rotações, alterar a exposição, contraste, saturação, entre outros parâmetros na ponta dos 

dedos sem necessitarmos de tirar os olhos do ecrã ou utilizarmos um rato para andar pelos 

menus dos programas. Pode ainda customizar-se e revela-se ser uma ferramenta bastante útil 

(Loupedeck.com)10. 

2.2.1.1 Ruca 

Radiopill 

O palco deu lugar à primeira música de Ruca que foi acompanhado por outros músicos. A 

canção Radiopill abriu o início do evento e foi captada na totalidade. A Radiopill foi também 

a primeira a ser tratada pois era uma prioridade. 

 
8 https://www.filmconvert.com/ 
9 Fluxo de trabalho. 
10 https://loupedeck.com/en/products/loupedeck-plus?skip=true 

Figura 4 – LOUPEDECK+ 

Fonte: https://loupedeck.com/ 
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Esta foi a primeira peça que me foi entregue para editar. Foi-me dada a oportunidade de 

montar os vídeos da forma como quisesse para mostrar o que sabia a nível de montagem. 

Primeiro, como expliquei no ponto anterior, organizei os clips e a timeline, de seguida sin-

cronizei o som com recurso a um som do prato da bateria que fez “picar”11 o som e sincro-

nizei-o com as imagens todas. “Este método de sincronização é o mais fiável, a nível de 

imagens mais complexas” (Susana Milhões, 2020). Tendo eu conhecimento da ferramenta 

de sincronização automática no Premiere Pro CC 2020, decidi tomar esta abordagem pelo 

facto do som captado no local não ser o melhor, pois continha vento, vozes em background 

e muito ruído causado pelas folhas das árvores que interferiram de certeza com o reconheci-

mento dos dois ficheiros de som na timeline do programa, logo, a técnica manual serviu 

melhor as minhas necessidades face ao som e imagem que tinha comigo. 

Comecei por escolher os melhores planos de cada câmara, cortando-os, deixando todo os 

espaços em branco na timeline cobertos pela câmara frontal fixa que foi delineada como uma 

margem de segurança. Após ter o que considerei os melhores planos, editei os vídeos tendo 

em conta o ritmo da canção. 

Após a montagem e aprovação por parte do realizador, ajustei a luminosidade, contraste, 

sombras e o equilíbrio de brancos de todos os vídeos até todos coincidirem nestes parâme-

tros. Para isto utilizei o LOUPEDECK + que agilizou bastante o trabalho. 

De modo a dar o efeito de Super 16 mm, usei o plug-in FilmConvert para emular o grão da 

fita FJ Super X400, adicionei um vídeo de fitas sujas por cima e apliquei o blending mode: 

overlay12 para se fundir com todo o vídeo, simulando a gravação com uma câmara Super 16 

mm. 

 
11 Ou clipping, é causado por um som muito alto ou agudo, destacando-se no gráfico das ondas de som. 
12 Forma de fundir uma imagem em outra no Premiere Pro. 
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Durante todo o vídeo na câmara frontal, dupliquei o clip, apliquei um pequeno delay em 

relação ao primeiro e colori-o unicamente a púrpura. 

Visto que se trata de uma música mais emocional, decidi ter uma abordagem mais artística 

e rítmica com bastante cor, ajudando a criar velocidade ao vídeo com sequências coloridas 

e sincronizadas com o som do piano e da bateria (Figura 5). 

Este jogo de cores permitiu, no climax da música, utilizar efeitos visuais como espelhagem 

e imagens fundidas de forma a ter um aspeto muito mais surreal e fantástico (Figura 6). 

Figura 5 - Frame com multicâmaras coloridas 

Fonte: Próprio 

 

Figura 6 - Print do projeto final em Adobe Premiere 

Fonte: Próprio 
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Para finalizar, deixei o vídeo correr até ao momento em que o baterista diz uma piada, de 

forma a revelar-se o estilo descontraído do grupo. 

Barba 

O ritmo deste vídeo é muito mais lento e com cores mais quentes. A montagem passou pela 

recolha das melhores imagens, foi corrigida a luminosidade, sombras e balanço de brancos. 

Decidi também deixar os pretos da imagem mais esbatidos e com menos contraste com o 

objetivo de transmitir o peso da canção. 

Utilizei também o FilmConvert para dar mais textura ao videoclip, simulando o grão da pe-

lícula Super 16 mm (Figura 7). Para estabilizar a imagem utilizei o warp stabilizer 13do Pre-

meire Pro tornando os movimentos de câmara mais suaves pedidos pela música. 

Saliva 

Durante a captação deste vídeo, notei que a pós-produção iria ser complicada por estarmos 

num horário de fim de tarde onde o sol se põe bastante rápido, sendo que a sua luz muda de 

posição, adicionando o facto de o vento ficar mais forte, fazendo com que as nuvens se 

colocassem à frente da luz solar. 

 
13 Função de estabilização aplicável ao vídeo. 

Figura 7 - Frame do vídeo "Barba" 

Fonte: Próprio 
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Assim que comecei a montagem notei nessas diferenças em relação à luminosidade. Encon-

trei alguma dificuldade ao corrigir a cor e ajustar a luz. Porém, apesar da dificuldade, com 

insistência consegui fazer a correspondência entre todos os vídeos. 

Este videoclip diferencia-se do “Barba” por ter planos de corte com o público. Para tudo 

resultar, selecionei vídeos que foram feitos durante outras canções e coloquei-os neste clip 

final. O frame retirado do videoclip pode ser observado na Figura 8. 

2.2.1.1 Panktufa 

Os Panktufa, sendo da vertente punk, permitiu-me um leque variado de opções a nível visual. 

Decidi, novamente, escolher a cor e grão da FJ Super X400 e foi-me indicado que seria ideal 

manter a textura da Super 16 mm. Mesmo assim, o grupo queria uma proporção diferente. 

Então, coloquei uma borda que simula o tamanho da película de 8 mm, mantendo as carac-

terísticas da Super 16 mm. Pediram também que o público sentisse uma maior envolvência 

no vídeo e mostraram-se bastante recetivos para explorar várias sensações visuais em pós-

produção sem muita estabilização. 

As músicas de Panktufa exigem uma velocidade e dinamismo muito maior, já que são bas-

tante rápidas e curtas. 

Guverno Maldito 

Figura 8 - Frame do vídeo "Saliva" 

Fonte: Próprio 
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Este trabalho está dividido em duas partes, o pré-clima e o pós-climax, onde o primeiro tem 

uma base bem mais longa e de planos contínuos, e o segundo é bastante mais rápido e psi-

cadélico. 

Recorri a vídeos de ensaios e das pinturas da parede que gravei antes do concerto para juntar 

ao próprio videoclip, pois já tinha pensado, como discutido na reunião com as bandas, que 

planos de corte seriam importantes. Para os integrar da melhor forma decidi usar vários blen-

ding modes (Figura 9) para esse efeito sobrepondo até 4 imagens de uma só vez também 

com recurso a slow motion14. 

Eu sou Muita Fixe 

Este foi, dos videoclips, o que me deu mais prazer a fazer, uma vez que fiz uso da multicâ-

mara15 (recurso que não vejo a ser utilizado com frequência). Assim sendo, gravámos um 

dos membros de outra banda a tomar banho em campo aberto, lançando folhas de alface para 

o ar de modo representar a liberdade e inconsciência da juventude. Utilizei também um vídeo 

de fita estragada, aplicando blending modes, em especial o overlay para criar o efeito da 

sujidade das películas, também tive acesso a vídeos de arquivo da própria banda durante a 

criação desta música que surge como um grito que todos queremos dar de forma a descom-

primir das coisas que nos desgastam mais. 

 
14 Ou “câmara lenta”. 
15 Várias imagens de câmaras diferentes são mostradas no mesmo vídeo. 

Figura 9 - Frame com a aplicação do blending mode do vídeo “Guverno Maldito” 

Fonte: Próprio 
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No final do vídeo, o baterista é espelhado e multiplicado, de maneira a ser o centro das 

atenções antes do breakdown16 final. Esta técnica consiste no redimensionamento do frame 

original para ¼ do tamanho, fazendo um dos limites desse frame o centro da imagem, de 

seguida é espelhada na horizontal e duplicadas as duas de baixo, invertendo verticalmente, 

dando este efeito, no fim do processo. O realizador achou melhor que estas também deveriam 

ter um edge feather aplicado, que foi uma opção que se encaixou muito bem (Figura 10). 

Para terminar, utilizei um pequeno vídeo que fiz onde aplico o efeito vertigo (Figura 11) – 

inspirado no filme La Heine de Mathieu Kassovitz - para dar dimensão ao desenho na parede 

que está em segundo plano. Esta técnica consiste em fazer um movimento dolly out e ao 

mesmo tempo zoom in, desta forma, a imagem em background é distorcida pela distância 

física que o objeto está da câmara, neste caso, aumentando o tamanho do que está em se-

gundo plano, sem esquecer que diminui o tamanho da personagem, acrescentando tensão ao 

final do vídeo como uma contemplação ao desenho. Esta técnica teve origem no cinema de 

Hitchcock com o filme Vertigo em 1959. “O exemplo mais óbvio consiste naquela combi-

nação contraditória de zoom para a frente e travelling para trás, uma das mais celebradas 

inovações técnicas de Hitchcock, que produz um efeito de fato vertiginoso (…)”  (Júnior, 

2015, pp. 117-118). Prestando, assim, uma pequena homenagem, dando valor visual ao ví-

deo, tanto como referência cinematográfica, como tecnicamente. 

 
16 Momento em que a música acalma antes de se agitar novamente. 

Figura 10 – Frame da multicamara do vídeo “Eu sou Muita Fixe” 

Fonte: Próprio 
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Reportagem Fotográfica 

A reportagem de música fotográfica, presente na figura 12, foi feita com base no estilo do 

evento, sendo assim justificada a existência de uma interpretação aberta, bem como uma 

representação surrealista, pelo que, enquanto repórter fotográfico, “a autenticidade interroga 

a relação da foto com a cena fotografada. Ela evoca de saída uma possibilidade de manipu-

lação da imagem, uma montagem” (Geslin, 2010, p. 192). 

Propus uma mini reportagem fotográfica da construção do palco e do ambiente pós-evento. 

Para esse efeito, decidi explorar também a múltipla exposição, algo que eu nunca tinha feito 

antes, e que gostei bastante. A múltipla exposição é uma técnica fotográfica que consiste em 

sobrepor dois frames ainda na máquina, tornando-os em apenas um frame. Muitas câmaras 

analógicas já permitiam esta técnica onde o fotografo teria apenas de tirar uma fotografia, 

não passava o rolo e tirava outra fotografia, deste modo o frame da fita ficaria com duas 

imagens sobrepostas, utilizando assim a técnica da dupla exposição. “Em resumo, são duas 

ou mais fotos mescladas numa só” (College Canon)17. Existe ainda a múltipla exposição que 

consiste na mesma técnica que a dupla exposição, a única diferença é que se pode disparar 

 
17 College Canon – Como fotografar em múltipla exposição [in line]: https://college.canon.com.br/di-

cas/como-fotografar-em-multipla-exposicao-84 

Figura 11 - Frame com o efeito Vertigo no vídeo “Eu sou Muita Fixe” 

Fonte: Próprio 
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mais vezes o obturador para obter mais fotos sobrepostas. Como o concerto teve a vertente 

punk e indie rock associada, achei que a melhor forma de conseguir retratar o espírito com 

que se viveu o pequeno evento seria através da saturação de apenas uma cor, neste caso, o 

roxo (Figura 12). Aliado a esta solução, as fotografias tinham demasiadas cores misturadas 

e sem qualquer contraste cromático entre elas, mostrando-se bastante confusas, e algumas 

delas quase invisíveis, o que me levou a escolher uma abordagem mais contrastada, psicadé-

lica e concentrada apenas no roxo, também por esta cor ser associada ao misticismo, à liga-

ção espiritual e à introspeção. 

2.2.2. Desta Terra não me canso 

Esta atividade envolveu a gravação de uma mini série documental que “é, portanto, resultado 

de uma pesquisa extensa feita com o fim de encontrar tanto material já produzido anterior-

mente quanto encontrar lugares, pessoas ou objetos que trazem em si informações relevantes 

sobre o assunto e que possam ser registrados no momento da produção” (Maia, 2018, p. 20). 

Neste contexto, decidiu-se ter uma abordagem mais expositiva, mostrando apenas os depoi-

mentos e intercalando as imagens dos entrevistados com planos de corte do ambiente rural 

da aldeia e o seu despovoamento. 

Figura 12 - Compilação da reportagem fotográfica 

Fonte: Próprio 
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Maia (2018, p. 23) partilha que “pode existir por parte do documentarista, um receio de 

interromper a linha de raciocínio do entrevistado e esse é um motivo relevante para que ele 

não queira interromper a fala do entrevistado”. Não sendo este o caso, o realizador decidiu 

a estética do filme com interação entre ele e os intervenientes de forma a impulsionar e fazer 

fluir a entrevista, dada a idade dos mesmos (Figura 13). 

Esta mini série documental é sobre as vidas da população mais envelhecida da aldeia de 

Santo Amaro, em Vila Nova de Foz Côa, estando dividida em vários episódios, sendo cada 

um deles o de uma pessoa diferente. A cada episódio é partilhada uma história semelhante 

às dos restantes habitantes da aldeia, vista de uma forma única e espontânea. 

O objetivo principal deste projeto foi materializar e, principalmente, gravar as histórias que 

as pessoas contaram, servindo mais tarde como arquivo de memória com um cuidado técnico 

superior e visualmente mais agradável do que um simples arquivo de vídeo. 

Estavam planeadas quatro entrevistas. No entanto, apenas foram realizadas três e participei 

em duas delas, muito pela questão da pandemia que atravessámos. As entrevistas foram fei-

tas com o devido distanciamento físico, desinfeção do material e com o uso de máscara da 

nossa parte, caso contrário, nem nós nem os entrevistados nos sentíamos seguros. 

Para a gravação foram utilizados microfones Rode Wireless Go, uma câmara Panasonic Lu-

mix GH5s e um gravador externo Zoom H4N para som ambiente e um tripé. 

Fiquei encarregue da pós-produção do primeiro episódio e da gravação de sons de fundo tais 

como: passos na terra seca; o chilrear dos pássaros, água, folhas e vento, zumbidos, entre 

outros. Contudo, como me encontrava nas últimas horas de estágio, não a pude concluir. 
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Figura 13 -Frame do primeiro episódio da série “Desta Terra não me canso” 

Fonte: Próprio 

2.2.3. Astrofotografia 

Por estar num distrito com milhares de lugares a céu aberto, onde a poluição luminosa é 

quase inexistente em bastantes sítios sugeri fazer astrofotografia. Nunca tinha praticado este 

género de fotografia e fiquei encarregue de fazer a pesquisa sobre as condições, qual a fase 

da lua e quais as especificações técnicas a ter em conta. 

A astrofotografia é o termo para “fotografia de objetos astronómicos, tais como planetas, 

nébula, galáxias, entre outros”18, efetuando longas exposições com recurso a uma câmara 

fotográfica. Inicialmente, este género de fotografia era utilizado para fins científicos de ob-

servação de constelações, mas, atualmente, já existe uma comunidade de fotógrafos que pra-

ticam este estilo de forma a obter imagens fabulosas do céu (Malin & Cicco, 2009). 

Após a pesquisa, percebi que a fase da lua influência a luz que viaja pelo céu, sendo a ideal 

a Luz Nova. Para verificar onde seriam os locais onde há menos poluição luminosa, utilizei 

o website www.lightpollutionmap.info (Figura 14) que é extremamente minucioso, incluindo 

aldeias no seu mapa. Escolhemos a Freguesia de Casteição para fazer as fotografias durante 

a noite (Figura 15). 

 
18 Apalapse - Astrophotography 101 - What Is Astrophotography? [in line]: 

https://www.youtube.com/watch?v=f5jkzdoHEcQ&ab_channel=Apalapse 

http://www.lightpollutionmap.info/
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As questões técnicas em ter em conta foram os tamanhos dos sensores que tínhamos acesso 

(APS-C, full frame e micro 4/3), que lentes tínhamos disponíveis (14 mm, 18-55mm, entre 

outras) de modo a sabermos de antemão qual vai ser a velocidade de obturação que teremos 

de ter para a fotografia ser bem exposta e sem ter arrastamento. Esta medida serve apenas 

como ponto de partida, a abertura do diafragma deve de ser a maior possível e o ISO deve 

estar entre 1600 e o máximo possível. 

A conta é feita com base nos sensores Canon da seguinte forma: 

Full Frame 

500 / Distância Focal Exata = velocidade de obturação (Bradycabe.com) 

APS-C 

300 / Distância Focal Exata = velocidade de obturação (Bradycabe.com) 

Micro 4/3 

250 / Distância Focal Exata = velocidade de obturação (Dpreview.com) 

Ou seja, caso eu tenha uma full frame a distância focal que a lente marca é a distância focal 

exata (considerando que tem um crop factor de x1). Com uma lente 25 mm, a conta será 

feita desta forma: 

500 / 25 = 20seg de obturação. 

Caso, por exemplo, tenha um sensor APS-C Canon (crop factor de x1.6), primeiro terei de 

fazer a conta 25 x 1.6 = 40. Então, 40 mm será a distância focal exata neste sensor com 

uma lente a 25 mm e finalmente a conta final será: 

Figura 14 - www.lightpollutionmap.info 



31 
 

300 / 40 = 7,5seg de obturação. 

2.2.4. Exercício de Iluminação 

A luz, apesar de deixada para segundo plano por muitos, é um elemento fulcral para a exis-

tência de imagem e ao longo dos tempos tem-se estudado esta com propósitos distintos. 

Primeiramente como estudo científico da luz, mais tarde como um estudo fotográfico da luz 

de forma a conseguir controlá-la. “A iluminação cinematográfica não só permitiu a exposi-

ção, como também aumentou o efeito dramático de filmes de ficção na tela” (Martins, 2004, 

p. 14). Assim sendo, a luz desempenha também, para além de expor os objetos, um elemento 

mutável que cria emoções e sensações (Martins, 2004). 

Foi-me proposto um exercício para aprender mais sobre montagem de luz e como a luz fun-

ciona num cenário. 

Em primeiro lugar, deram-me um documento com vários tipos de luzes e os seus propósi-

tos, assim como os usar. Após analisar o documento, deram-me a escolhe uma das técni-

cas, escolhi o conceito “iluminação de três pontos” que requer, como o nome indica, três 

fontes de luz com funções diferentes. 

1. luz principal - fonte mais intensa de luz 

2. contraluz - ilumina as costas do objeto 

3. luz de preenchimento - preenche o resto do objeto com uma luz menos intensa, não 

deve de criar sombras e utiliza-se para diminuir as sombras criadas pela luz princi-

pal). 

Figura 15 - Astrofotografia (Casteição, Guarda) 

Fonte: Próprio 
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Foi-me dado novamente um desenho do local que visitámos para discutir o que teria de ser 

feito durante a gravação, assim como onde posicionar a câmara e os focos (Figura 16).  

Criámos uma narrativa simples onde a personagem entra dentro de casa, acende a luz, senta-

se na cadeira em frente a um livro e quando a mesma se envolve neste, acende um cigarro 

enquanto se prepara para retomar a leitura. Quando termina o cigarro, apaga-o. 

Os focos de luz utilizados foram os Aputure LS Mini 20D e Aputure LS Mini 20C (Figura 

17) que são bastante convenientes, pequenos e práticos, conseguindo atingir uma grande 

intensidade de luz. Estas são luzes fresnel e apenas dá para alterar os valores kelvins19 da 

Aputure LS Mini 20C, sendo que o primeiro modelo tem uma intensidade de luz muito su-

perior (Aputure.com). 

Durante a gravação foi encontrado um problema em utilizar o foco contraluz, pois o plano 

que queríamos fazer não nos permitia a utilização desta. Então, acabámos por fazer apenas 

com duas luzes frontais e a luz solar. A principal emitia uma luz mais dura20 para criar um 

ambiente dramático, a luz de preenchimento, por sua vez, emitia uma luz menos dura para 

suavizar a sombra feita pela luz principal. 

 
19 Temperatura da luz. 
20 Emite sombras com contornos mais nítidos  

Figura 16 - Desenho do plano 

Fonte: Próprio 
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Todos os planos onde a personagem se encontra sentada foram gravados de forma sequen-

cial, já que, com o poder da edição, podemos alterar a disposição das cenas como bem en-

tendermos, também porque ao mudarmos para outro plano e voltarmos a este, vamos gastar 

muito mais tempo na montagem do tripé, luzes, câmara e nos seus ajustes que nunca ficarão 

iguais. Todas estas questões foram tratadas antes de montarmos as luzes, fazendo uso da 

técnica de decoupage21. “Entende-se o termo decupagem como uma etapa técnica da prepa-

ração de um diretor para filmar, seu planejamento sobre onde colocar a câmara” (Barcinski, 

2015, p. 11). Barcinski (2015) avisa que existe ainda uma distinção entre a decoupage e a 

edição, sendo que a primeira significa separar e analisar uma ação inteira em planos diferen-

tes, enquanto a segunda refere-se à ação posterior à decoupage, já em fase de pós-produção. 

Sugeriram-me exercitar a perceção de como o vídeo com o som tratado e outro com o som 

direto da câmara, sem qualquer tratamento, afeta o produto final, de modo a entender a im-

portância que o som tem na criação de um ambiente em vídeo. Na verdade, o som é uma 

ferramenta fantástica que dita o sentido do vídeo, a forma como percecionamos a imagem é 

diretamente influenciada pelo som – ou falta dele. “Se o objectivo é transmitir significado 

com som, então o conhecimento desse processo percetual que transforma som em signifi-

cado, é crucial” (Nunes, 2018, p. 9). O som, tal como a luz, transmite emoções e a fusão 

consciente da imagem e o som podem resultar num ambiente audiovisual único e rico num 

 
21 Forma de planear e escolher como montar o filme. 

Figura 17 – Montagem dos focos de luz 

Fonte: Próprio 
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contexto profissional e artístico. Tal como filmes do notável realizador russo Andrei Tarko-

vsky que isola sons específicos que representam as emoções que as imagens pretendem trans-

mitir. (ex.: chuva, batimentos cardíacos, fogo, entre outros). 

Neste exercício, a utilização de uma simples música fez toda a diferença, tendo criado um 

ambiente muito mais dinâmico e dramático (Figura 18).  

Infelizmente, não houve oportunidade de fazer a correção de cor deste exercício por me en-

contrar nos últimos dias de estágio. A Figura 19 é um dos frames do vídeo.

Figura 19 - Frame do exercício 

Fonte: Próprio 

Figura 18 – Timeline do exercício 

Fonte: Próprio 
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Reflexão Final 

Concluídos três meses de estágio curricular, inserido na Licenciatura de Comunicação Mul-

timédia, sinto que para além de desenvolver o meu conhecimento técnico, evoluí na forma 

como abordo os projetos que me são dados, assim como a responsabilidade sobre os mesmos. 

Tendo em conta o contexto de pandemia que atravessamos, as primeiras semanas não foram 

fáceis pela diferença e tempo de habituação. No entanto, mantiveram-me sempre informado 

sobre as medidas de segurança que tiveram de tomar, conciliando perfeitamente com o plano 

de trabalho. 

Sendo a FragMnesis uma produtora de pequenas dimensões consegui-me destacar mais, 

tendo também responsabilidade e espectativas acrescidas, que segundo a minha supervisora, 

foram ambas alcançadas (Anexo II). 

Apesar da sua dimensão, disponibilizou-me sempre o material necessário para a realização 

dos trabalhos, assim como apoio total na criação dos projetos. Esta situação transmitiu-me 

confiança, que foi a chave para me manter motivado, empenhado e dedicado durante todo o 

estágio. 

Na FragMnesis, senti-me realmente parte de uma equipa que constrói elementos visuais que 

transmitam maior liberdade para a materialização da ideia, estimulando o pensamento artís-

tico e crítico do meu próprio trabalho enquanto profissional e consumidor. 
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