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Resumo 
 

Serve o presente relatório para descrever as atividades realizadas no estágio na empresa Me-

dia On - Comunicação Social, Lda, localizada em Abrantes, com a duração de 400 horas 

entre os dias 15 de julho e 4 de outubro de 2020.  

O primeiro ponto será a apresentação da empresa, onde será apresentada a história de como 

esta foi fundada e como foi evoluindo ao longo dos anos, referindo também as atividades 

que são realizadas na mesma atualmente. 

O segundo ponto será a apresentação e descrição de todas as atividades que foram realizadas 

ao longo da duração do estágio, estas atividades são a captação e edição de fotografias, de 

áudio e de vídeo de vários eventos que estive presente ao longo do tempo de estágio para 

posteriormente serem utilizadas na publicação de notícias pelos jornalistas. 

Algumas das atividades realizadas foram a criação da abertura para os vídeos do canal, gra-

vação e edição de entrevistas nos estúdios da rádio e captação de registos fotográficos de 

juramentos da bandeira para serem utilizados no jornal e na publicação de notícias online. 

 

Palavras-chave: edição, fotografia, jornal, Media On, vídeo. 
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Abstract 
 

This report serves to describe the activities carried out in the internship at the company Me-

dia On - Comunicação Social, Lda, located in Abrantes, with a duration of 400 hours be-

tween the 15th of July and the 4th of October 2020. 

The first point will be the presentation of the company, where the history of how it was 

founded and how it has evolved over the years will be presented, also referring to the activ-

ities that are carried out in the company today. 

The second point will be the presentation and description of all the activities that were carried 

out during the duration of the internship, these activities are the capture and editing of photos, 

audio and video of various events that I was present throughout the internship, to be poste-

riorly used in the publication of news by journalists. 

Some of the activities carried out were the creation of the opening for the channel's videos, 

recording and editing of interviews in the radio studios and capture of photographic records 

of the flag's oaths to be used in the newspaper and in the publication of the news online. 

 

Keywords: editing, photo, newspaper, Media On, vídeo 
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Glossário de Termos Técnicos 
 

Adobe After Effects - Programa que permite a criação de gráficos com movimento e efeitos 
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Adobe Lightroom - Programa que permite tratar, editar fotografias de forma básica e orga-

nizá-las de forma rápida em pastas. 

Adobe Photoshop - Programa que permite editar imagens bidimensionais e fotografias. 

DaVinci Resolve - Programa que permite a edição de vídeo, áudio e cor. 

Frame - Cada uma das imagens fixas de um produto audiovisual. 

Jingle – Mensagem musical publicitária de curta duração. 

Thumbnail - Versões reduzidas de imagens, usadas para ilustrar algo. 
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Introdução 
 

O estágio curricular é um elemento fundamental de aprendizagem e sendo uma unidade cur-

ricular do curso de licenciatura em Comunicação Multimédia serviu para mim e para muitos 

estudantes como a forma de entrar no mundo do trabalho e colocar em prática os conheci-

mentos que nos foram ensinados durante os três anos na Escola Superior de Educação, Co-

municação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Realizei o meu estágio na empresa 

Media On – Comunicação Social, Lda. e sendo esta empresa proprietária de duas rádios e de 

um jornal, o meu estágio teve um foco na área da fotografia, áudio e vídeo, como apresentado 

no plano de estágio (Anexo I) que foi criado em conjunto com o gerente da empresa, Mestre 

Luís Ablú Dias. 

Este relatório tem como objetivo apresentar e descrever as atividades que foram realizadas 

durante o período do estágio que posteriormente seriam utilizadas nas notícias publicadas 

pela equipa de jornalistas Jerónimo Belo Jorge e Patrícia Seixas no website e nas redes soci-

ais da empresa. Fui acompanhando vários eventos, sendo apresentado para várias pessoas 

como o fotógrafo da empresa e fotografando o que considerasse que fosse transmitir infor-

mações úteis para ser posteriormente acompanhado junto com a notícia e quando era um 

evento importante fotografava e gravava vídeos para posteriormente editar juntamente com 

a voz de um dos jornalistas a transmitir a notícia que seria posteriormente gravada no estúdio 

da rádio. 

Este relatório encontra-se dividido em dois capítulos, sendo que, no primeiro capítulo, irei 

apresentar a história da criação e da evolução desta empresa e, no segundo, irei apresentar 

os trabalhos realizados durante o período que estive a estagiar nesta empresa, junto com os 

detalhes da sua criação.



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
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Neste capítulo será feita a apresentação da empresa Media On – Comunicação Social, Lda., 

contando a história sobre a sua criação e evolução, as empresas que engloba e os conteúdos 

que cria. 

 

A Media On é uma empresa ligada à comunicação social, sendo proprietária de duas rádios 

e um jornal e tendo sido criada pelo Grupo Lena Comunicação em 2001. A história desta 

empresa começa pela primeira empresa que foi adquirida pela mesma, a Rádio Antena Livre, 

anteriormente conhecida por RAL (Media On, 2019). 

 

1 – RAL 
 

A RAL foi das pioneiras das rádios locais em Portugal, tendo sido criada pelos radioamado-

res Carlos Ramos e Manuel Sousa Casimiro em 1981 devido à falta de informação que exis-

tia quando aconteceram as cheias violentas do Rio Tejo que aconteceram em 1979, come-

çando assim a transmitir emissões regulares e ilegais como uma rádio local a partir de Arre-

ciadas no concelho de Abrantes. Em 1989, depois de conquistada a nova lei da rádio, a RAL 

reabriu como uma rádio licenciada, mudando de local para a cidade de Abrantes em 1991 e 

modernizando-se para equipamentos informáticos, fechando em 1997 devido a uma grave 

crise. Em 2001, o Grupo Lena Comunicação adquiriu a RAL, como homenagem mudando 

o seu nome para Antena Livre e criando a Media On – Comunicação Social, Lda., passando 

a fazer transmissões online em 2005. Em 2018, a Media On foi adquirida pelo Engenheiro 

Luís Nuno Ablú Dias que é o atual proprietário da empresa. Atualmente, a Antena Livre faz 

emissões 24 horas por dia, na frequência 89,7Mhz e também online em www.antenalivre.pt 

(Media On, 2019). 

 

2 – Jornal de Abrantes 
 

O Jornal de Abrantes foi criado em maio de 1900, tendo sido adquirido pela empresa Media 

On em 2009 e, atualmente, conta com uma tiragem de 15000 exemplares mensais, totalmente 

a cores e com distribuição gratuita para vários pontos dos concelhos de Abrantes, Sardoal, 
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Mação, Vila de Rei, Constância e Vila Nova da Barquinha. Presentemente, este jornal é o 

único gratuito na região. Sendo um jornal regional contém informações sobre os aconteci-

mentos destas mesmas regiões nas quais é distribuído, sendo que também podem ser publi-

cadas notícias de cidades como Entroncamento, Torres Novas, Ponte de Sor e Sertã, caso 

seja algo que influencia em alguma coisa algum dos concelhos às quais este jornal se destina 

(Media On, 2019). 

 

3 – Rádio Tágide 
 

A Rádio Tágide foi criada em 18 de abril de 1983 por Rui Pimento, Artur Ceia, Fernando 

Pires, José Manana, Delfim Campos e Rogério Ventura com o nome Rádio Tramagalense, 

visto que o estúdio estava localizado na vila de Tramagal no concelho de Abrantes. Esta 

rádio deixou de fazer emissões em 2014. Em 2015, Paulo Delgado e Carlos Aparício, amigos 

e colegas de trabalho na rádio Antena Livre e também ex-colaboradores da Rádio Tágide, 

começaram a desenvolver um novo projeto de rádio online e em homenagem chamaram este 

projeto pelo nome de Rádio Tágide, sendo apadrinhado em 21 de junho de 2019 pela em-

presa Media On – Comunicação Social, Lda. Esta rádio pode ser ouvida em www.radiota-

gide.pt (Media On, 2019). 

 

4 – Localização 
 

Atualmente, a empresa Media On (Figura 1) encontra-se na cidade de Abrantes junto à Es-

cola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes, existindo planos para fazer uma mudança 

de localização para o Centro Histórico de Abrantes em janeiro de 2021, sendo esse o aniver-

sário de 40 anos da Rádio Antena Livre, mas com o atraso nas obras devido ao período de 

confinamento devido à pandemia, talvez estes planos tenham de ser adiados. 
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Figura 1 – Local de Estágio 

Fonte: Própria 

 

Na entrada das instalações existe uma sala de espera e no interior estão três estúdios, uma 

sala de redação, uma sala de reuniões, uma sala da gerência, uma sala com o servidor, duas 

casas de banho e três arrecadações com CDs de músicas, jornais antigos e material antigo. 

Nas figuras 2 a 6 poderá ser visualizado o interior do local. 

  

Figura 2 – Estúdio 1 

Fonte: Própria 
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Figura 3 – Estúdio 2 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 4 – Estúdio 3 

Fonte: Própria 
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Figura 5 – Sala de Redação 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 6 – Arrecadação 

Fonte: Própria 
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5 – Estrutura Organizacional 
 

A estrutura organizacional é, segundo Teixeira (1998, p. 91), “o conjunto de relações formais 

entre os grupos e os indivíduos que constituem a organização. Define as funções de cada 

unidade da organização e os modos de colaboração entre as diversas unidades e é normal-

mente representada num diagrama chamado organigrama (ou organograma).” 

A estrutura organizacional da empresa Media On é constituída por vários elementos, cada 

um tendo a sua área de trabalho e fazendo os trabalhos relativos a esta. Como apresentado 

na Tabela 1, a empresa é gerida por Luís Ablú Dias, sendo o gerente, a parte das funções 

jornalísticas, de redação e de transmissão de notícias na rádio estão entregues aos jornalistas 

Jerónimo Jorge e Patrícia Seixas, a função de gerir as músicas, as publicidades e de outros 

eventos está a cargo de Paulo Delgado, Carlos Aparício está a cargo da parte informática e 

a paginação do jornal está a cargo de João Pereira. Há também vários colaboradores como 

cronistas e pessoas que querem transmitir as suas opiniões sobre certos temas à sua escolha. 

 

 

Tabela 1 - Estrutura Organizacional 

Fonte: Media On 

 

 

Luís Ablú Dias
(Gerência)

Departamento de 
informação/Redação

Patrícia Seixas 
(Diretora)

Jerónimo Jorge

João Pereira 
(Paginação)

Colaboradores

Departamento de 
Programação

Paulo Delgado

Colaboradores

Meios Técnicos e 
Digitais

Carlos Aparício
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6 – Missão, Visão e Valores 
 

A missão, visão e os valores são, segundo Daychouw (2007, p. 35), “as bases para se esta-

belecer uma direção e uma orientação para uma organização, mas para se tornarem realidade 

têm que se traduzir em objetivos e orientações estratégicas”, são “os fundamentos de atuação 

de uma organização e assumi-los com convicção permitirá encontrar os caminhos que a le-

varão aonde ela quer chegar.”.  

 

6.1 – Missão 
 

A missão da Media On é o relato, com rigor, exatidão e de forma imparcial, da realidade dos 

concelhos de Abrantes, Constância, Mação, Sardoal, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei 

e a transmissão de conteúdos musicais, publicitários e informativos nas suas rádios para um 

público alvo adulto. Um dos grandes objetivos é manter a população informada para que esta 

consiga formar as suas próprias opiniões e que consiga fazer uma melhor tomada de decisões 

(Jornal de Abrantes, 2020 e Antena Livre, 2020). 

 

6.2 – Visão 
 

A visão desta empresa é continuar com a transmissão de informações diversificadas na rádio, 

no jornal e através dos meios online, fazendo todo o possível para não deixar desaparecer o 

jornal físico, pretendendo dar voz aos protagonistas das notícias e também aos cidadãos co-

muns e trabalhar em prol do desenvolvimento da região e do bem-estar dos seus habitantes, 

publicando o jornal mensalmente e com a distribuição gratuita (Jornal de Abrantes, 2020 e 

Antena Livre, 2020). 

 

6.3 – Valores 
 

A Media On é uma empresa de comunicação social que se rege pelo cumprimento das dis-

posições do Código Deontológico do Jornalista e em absoluto respeito pelos princípios éticos 
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que norteiam a sua profissão, defendendo a democracia, a Constituição da República Portu-

guesa e dos seus direitos fundamentais. Assume isenção e rigor nos seus trabalhos jornalís-

ticos, confirmando todo o tipo de informações com fontes fidedignas antes de publicar. Na 

prossecução da sua atividade de radiodifusão utiliza a língua portuguesa e defende os seus 

valores (Jornal de Abrantes, 2020 e Antena Livre, 2020). 

 

7 - Comunicação Interna e Externa  
 

A comunicação é muito importante numa empresa para que esta possa transmitir informa-

ções de forma eficaz tanto com os funcionários como os clientes, se não existir uma comu-

nicação correta poderá existir desentendimentos.  

Para Jacomini (2011, p. 50), “A comunicação, tanto interna quanto externa, é uma ferra-

menta de extrema importância para qualquer organização e determinante no que se refere ao 

sucesso, independente do porte e da área de atuação. É uma ferramenta estratégica, pois 

muitos erros podem ser atribuídos às falhas de comunicação.” 

A comunicação interna na Media On é feita através da rede interna para partilhar ficheiros, 

utilizam o email para transmitir informações mais importantes e também comunicam através 

do Facebook Messenger ou chamadas por telemóvel, sendo possível transmitir essa chamada 

em direto na rádio caso necessário. Segundo Marchiori (2011, p. 5), “No que tange as ques-

tões da comunicação interna é fundamental entender a comunicação como um processo que 

efetivamente comunica, envolve, inova, acresce conhecimento, enfim desenvolve pessoas 

no interior das organizações.” 

Acerca da comunicação externa, os meios mais utilizados para comunicar com o público é 

pessoalmente, através de um email ou por uma chamada que posteriormente poderia ser gra-

vada e transmitida na rádio com a autorização prévia da pessoa em questão. Em casos que 

não existe a possibilidade de contatar a pessoa através do email ou uma chamada, é feita a 

comunicação através do Facebook Messenger, perguntando pelo contato da pessoa em ques-

tão e definindo uma data que seja possível entrar em contato.



 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
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Neste capítulo serão apresentados e descritos os trabalhos realizados durante o período de 

estágio na empresa Media On. Os trabalhos foram desenvolvidos em contexto jornalístico 

junto com os jornalistas Jerónimo Jorge e Patrícia Seixas. 

 

1- Plano de Estágio 
 

Depois de uma reunião com o Mestre Luís Ablú Dias, o gerente da empresa, foi criado um 

plano de estágio com as atividades que iria desenvolver durante o estágio. Como apresentado 

no plano de estágio (Anexo I), os objetivos que teria de realizar durante o estágio seriam os 

seguintes: 

 Desenvolver e melhorar competências na edição de vídeo e de áudio; 

 Acompanhar, gravar e editar reportagens; 

 Preparar e editar áudios a ser emitidos pela rádio; 

 Preparar e editar vídeos a ser publicados no website da rádio e do jornal, assim como 

nas redes sociais; 

 Captação e edição de fotografias para jornal, websites, etc… 

 

Dos objetivos apresentados todos foram cumpridos, sendo que devido à pandemia e da falta 

de acessibilidade a certos locais para criar um tema com contexto jornalístico, não foi pos-

sível fazer um projeto muito complexo e que pudesse testar as minhas habilidades na parte 

da edição de áudio, tendo que realizar trabalhos básicos e curtos como cortes em entrevistas, 

sincronização de áudio gravado na rua e pelos microfones da rádio com vídeo e passagem 

de áudio para texto. 
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1.1 – Cronogramas 
 

Segundo Pires (2018), o cronograma é “a ferramenta utilizada para o planejamento, o con-

trole e o gerenciamento de tarefas. Ou seja, é uma descrição completa de tudo que precisa 

ser realizado e o tempo previsto de execução são essenciais para que o projeto ganhe consis-

tência e seja bem-sucedido”. De acordo com Soares (s.d.), esta ferramenta “ajuda no pro-

cesso de planejamento e controle de ações e conteúdos.  A palavra tem origem no idioma 

grego, “khronos” significa “tempo” e “gramma” significação objeto escrito” 

O estágio foi realizado entre os dias 15 de julho e 4 de outubro de 2020, com uma duração 

de 400 horas. Para apresentar as atividades que realizei durante o estágio, criei quatro tabelas, 

uma para cada mês que realizei o estágio.  

 

1.1.1 – Cronograma de Julho 
 

O cronograma do mês de julho (Tabela 2) irá apresentar as atividades realizadas a partir do 

dia 15 de julho, sendo este o dia do início do estágio. Nos primeiros dias houve uma apre-

sentação da equipa e dos espaços, tanto como a sua história, na segunda semana comecei o 

planeamento e a criação da abertura para os vídeos que seriam publicados no canal do You-

tube e posteriormente nas notícias no website e por fim partilhados nas redes sociais. Fui 

também acompanhar, gravar e fotografar vários eventos como o juramento de bandeira no 

RAME em Abrantes, reuniões da câmara de Abrantes, reportagem à campeã nacional de 

hipismo na categoria de juvenis, apresentação de estações náuticas da praia fluvial de Fer-

nandaires, posteriormente realizando o tratamento de algumas das fotografias escolhidas 

para serem utilizadas no jornal ou no website. No final do mês criei no Adobe Photoshop 

uma série de imagens com os avisos climáticos para que possam ser utilizados como thum-

bnail no website do jornal online. 
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Tabela 2 - Cronograma do mês de Julho 

Fonte: Própria 

 

1.1.2 – Cronograma de Agosto 
 

No início do mês de agosto (Tabela 3) foram realizados trabalhos de escolha e tratamento de 

fotografias para o jornal, visto neste mês a edição de julho ter sido lançada uns dias mais 

tarde. Depois de lançado o jornal, continuei com a edição das entrevistas em vídeo gravadas 

no mês de julho, começando por gravar uma outra no dia 7 com o Presidente da ANACOM, 

João Cadete de Matos, que visitou o local da empresa e participou numa entrevista num dos 

estúdios da rádio. Na segunda semana, continuei com a edição desta mesma entrevista com 

o Presidente da ANACOM e devido ao elevado número de incêndios na zona, criei umas 

imagens para serem utilizadas como thumbnail nas notícias do website que simbolizam o 

risco de incêndios. Na terceira semana, acompanhei a reunião da câmara municipal de 

Abrantes, onde realizei uma captação de fotografias. Com a supervisão de Jerónimo Jorge e 

Paulo Delgado visitámos os concelhos de Abrantes, Sardoal, Mação, Constância e Vila de 

Rei com o objetivo de captar fotografias de vários dos pontos de interesse nas regiões e 

guardar as mesmas no arquivo da empresa para posteriormente serem escolhidas e utilizadas 

quando assim for necessário. Na quarta semana, visitámos um juramento de bandeira no 

RAME, onde captei umas fotografias. Todas as atividades realizadas serão apresentadas e 

descritas no tópico 5.  
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Tabela 3 – Cronograma do mês de Agosto 

Fonte: Própria 

 

1.1.3 – Cronograma de Setembro 
 

O mês de setembro (Tabela 4) certamente foi o que teve mais acontecimentos na região, 

neste mês aconteceram vários eventos e tive a possibilidade de realizar várias atividades, 

fazendo uma captação e edição em vídeo de duas entrevistas e de duas reportagens, captando 

fotos destes eventos e criando umas imagens para serem utilizadas como thumbnail. 
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Tabela 4 – Cronograma do mês de Setembro 

Fonte: Própria 

 

1.1.4 – Cronograma de Outubro 
 

No início do mês de outubro (Tabela 5) continuei com a edição de uma das reportagens que 

gravei no mês passado, e no último dia do estágio, sendo o dia do animal, fotografei, seleci-

onei e tratei algumas das fotos de um evento organizado pela empresa no Canil Intermuni-

cipal de Abrantes para serem utilizadas no website do jornal. 

 

Tabela 5 – Cronograma do mês de Outubro 

Fonte: Própria 
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2 - Gravação de vídeo 
 

Para realizar a gravação de um vídeo é necessária uma preparação, ter o material todo pronto, 

preparar a posição e planear o enquadramento e os planos para a gravação. Durante o estágio, 

realizei gravações de entrevistas e de produções de reportagens junto com outros jornalistas.  

“Na construção duma peça jornalística para televisão é na imagem que vai assentar o maior 

poder. Por isso, o jornalista deve ser capaz de compreender as necessidades para recolher 

uma boa imagem e qual o significado de cada imagem” (Simão e Fernandes, 2007, p. 9). 

 

2.1 – Material Utilizado 
 

O material utilizado durante o estágio para a gravação de vídeo foram, na maior parte das 

vezes, a máquina fotográfica da empresa, uma Canon 1300D, um tripé e a minha máquina 

fotográfica pessoal quando esta era necessária, uma Canon 250D. 

 

2.2 – Preparação 
 

Quando chegávamos ao terreno onde seria gravada a entrevista ou reportagem, começava 

por explorar e gravar o que poderia conter interesse e que poderia ser utilizado para quando 

o vídeo estivesse em fase de edição junto com o voz-off que posteriormente seria gravado 

pelo jornalista. Nos eventos em que os locutores estariam sempre na mesma posição e sem-

pre no mesmo sítio, colocava a máquina fotográfica Canon 250D num tripé e colocando esta 

para gravar num plano fixo, enquanto com a outra máquina fotografava o público e o ambi-

ente. Quando era realizada uma entrevista a um convidado em um dos estúdios da empresa, 

colocava ambas as máquinas fotográficas num tripé, enquadrando o entrevistador com uma 

máquina e o entrevistado com outra, ambos em um plano médio de forma a que os microfo-

nes fixos do estúdio não tapassem a sua cara. 
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2.3 – Enquadramento 
 

“O enquadramento é o campo visual capturado pela objetiva da câmara. A esse elemento 

capturado chamamos plano, o qual mediante a disposição dos elementos ganha diferentes 

valores significativos e diferentes tempos de leitura” (Simão e Fernandes, 2007, p. 10). 

 

2.3.1 – Erros de Enquadramento 
 

Segundo Simão e Fernandes (2007), existem vários erros de enquadramento que podem 

acontecer, como por exemplo a Imagem Egípcia (Figura 7), no qual se enquadra a pessoa 

entrevistada de lado, assim omitindo as suas expressões. 

 

Figura 7 – Imagem Egípcia: Forma Errada de Gravação 

Fonte: Simão e Fernandes (2007, p. 18) 

 

A forma de corrigir este erro é muito fácil, basta o jornalista se posicionar ao lado da câmara 

de vídeo (Figura 8), assim o entrevistado ficará bem enquadrado, sendo que ele olhará nos 

olhos do jornalista. 
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Figura 8 – Imagem Egípcia: Forma Correta de Gravação 

Fonte: Simão e Fernandes (2007, p. 18) 

 

Outro erro bastante comum, segundo Simão e Fernandes (2007), é o das Imagens Picadas 

(Figura 9). Acontece quando o entrevistador ou o entrevistado é filmado de cima para baixo 

(Picado) ou de baixo para cima (Contrapicado). Quando é filmado em Picado, transmite-se 

uma sensação de que a pessoa que está enquadrada é alguém inferior, e quando é filmado 

em Contrapicado, transmite-se uma falsa imagem de poder/superioridade. O olhar da pessoa 

deve estar ao nível da objetiva. 

 

Figura 9 – Imagens Picadas 

Fonte: Simão e Fernandes (2007, p. 19) 
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2.3.2 – Planos de Enquadramento 
 

Existem vários planos de enquadramento que podem ser utilizados durante a captação de 

vídeo, sendo que cada um deles tem diferentes significados que quer passar para o especta-

dor. 

Segundo Simão e Fernandes (2007), existem três grupos de planos, os planos de ambiente, 

que servem para mostrar o ambiente, os planos de ação, que servem para demonstrar a ação 

que é executada, e os planos de expressão que servem para fazer com que o espectador ana-

lise as expressões. Dentro destes grupos fazem parte nove planos, sete deles estão apresen-

tados na Figura 10 e os outros dois nas Figuras 11 e 12, sendo que ao adicionar movimento 

na câmara é possível criar outros planos que são dependentes deste movimento.  

 

 

Figura 10 – Planos de Expressão e de Ação 

Fonte: Simão e Fernandes (2007, p. 14) 
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2.3.2.1 – Planos de Expressão 
 

Os planos de expressão apresentados por Simão e Fernandes (2007) são os seguintes: 

 

 Plano Próximo (PP) – Neste plano é privilegiada a expressão facial, sendo que o 

ambiente é algo com interesse, o enquadramento é feito das axilas para cima; 

 Grande Plano (GP) – O mais importante neste plano são as expressões, captado dos 

ombros para cima, retirando assim a ação e o ambiente da imagem; 

 Muito Grande Plano (MGP) – Serve para aumentar a carga emotiva da imagem, fo-

cando somente na cara da pessoa, cortando pelo queixo e pela testa; 

 Plano de Detalhe (PD) – Foca somente em uma parte do corpo, permitindo aumentar 

a carga emotiva da imagem, como por exemplo um sorriso. 

 

2.3.2.2 – Planos de Ação 
 

Os planos de ação são os seguintes: 

 

 Plano Geral Médio (PGM) – Neste plano a pessoa aparece completa, apresentando a 

como o ponto centrar da imagem, equilibrando as suas ações com o ambiente envol-

vente; 

 Plano Americano (PA) – Capta a pessoa das coxas para cima, focando na ação das 

personagens envolvente; 

 Plano Médio (PM) – O foco principal é a ação da parte superior do corpo da pessoa, 

captando a pessoa da cintura para cima, sendo este um plano intermédio entre a ação 

e a expressão. 

 

2.3.2.3 – Planos de Ambiente 
 

Os planos de ambiente segundo os mesmos autores podem ser: 
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 Plano Muito Geral (PMG) – É um plano que não tem limites, capta o máximo possí-

vel, contendo todo o ambiente, por exemplo as filmagens de um drone que podem 

captar uma cidade inteira (Figura 11). 

 

Figura 11 – Plano Muito Geral 

Fonte: Simão e Fernandes (2007, p. 14) 

 

 Plano Geral (PG) – Concentra no ambiente em que decorre a ação, não focando na 

ação em específico, mas sim no ambiente (Figura 12). 

 

Figura 12 – Plano Geral 

Fonte: Simão e Fernandes (2007, p. 14) 

 

 

2.3.2.4 – Planos em Movimento 
 

Os planos em movimento são criados quando é adicionado movimento na câmara, estes pla-

nos são dependentes destes movimentos ou da utilização de um ângulo diferente dado à câ-

mara (Simão e Fernandes, 2007). 
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Os planos apresentados por estes autores são os seguintes: 

 Foca-Desfoca – Plano em que se foca em outro elemento mais próximo, desfocando 

assim do segundo elemento; 

 Zoom – Plano no qual é realizado uma aproximação ou um afastamento de um certo 

objeto, deve ser efetuado de forma equilibrada, não muito rápido nem muito lento; 

 Panorâmicas – É um movimento que pode ser efetuado tanto da direita para a es-

querda como no sentido inverso, de forma equilibrada, realizando o movimento da 

câmara apoiado no eixo do tripé; 

 Tilts – É um movimento parecido com o das panorâmicas, com a diferença deste ser 

realizado de cima para baixo ou de baixo para cima; 

 Travelling – É um plano no qual a câmara efetuar um determinado percurso, normal-

mente utilizado para explicar determinadas situações ou movimento; 

 Tracking – É um movimento no qual se segue uma pessoa ou um objeto que se en-

contra em movimento. 

 

2.3.3 – Regras de Enquadramento 
 

Quando uma pessoa era convidada para os estúdios da rádio, eu realizava a gravação e a 

edição da entrevista. Para preparar a entrevista, colocava as máquinas fotográficas nos tripés 

e posicionava os seguindo a regra dos 180º e a regra dos 30º. 

 

2.3.3.1 – Regra dos 180º 
 

A regra dos 180º (Figura 13) serve para criar uma continuidade visual. Segundo os autores 

Inman e Smith (2006), quando estamos a ligar com um ou mais sujeitos, devemos visualizar 

uma linha entre os dois e mover a câmara somente num dos lados desta linha, mantendo 

assim a continuidade visual. Como apresentado na Figura 14, caso a câmara se mantenha e 

se movimente somente em um dos lados da linha e somente num eixo de 180º, é possível 

perceber que o sujeito apresentado com a letra A está a olhar para a direita, para o sujeito 

apresentado com a letra B, que está a olhar para a esquerda. Caso a câmara ultrapasse a linha, 
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vai quebrar a continuidade visual pois o sujeito A vai olhar para a esquerda, tal como o 

sujeito B, como se estivesse a olhar para si próprio ou os sujeitos tivessem trocado de lugar. 

 

 

Figura 13 - Regra dos 180º 

Fonte: Inman e Smith (2006, p. 79) 

 

2.3.3.2 – Regra dos 30º 

 

De acordo com Inman e Smith (2006), a regra dos 30º (Figura 14) afirma que se o ângulo de 

visão da câmara que está focada numa pessoa ou objeto mudar em 30º ou mais entre dois 

planos diferentes, o plano de fundo vai-se mover o suficiente para que depois na edição os 

planos encaixem sem qualquer descontinuidade visual aparente. O objetivo desta regra é 

tornar cada plano captado visualmente diferente do plano que o antecede, desta forma fa-

zendo com que o ponto de vista do espetador da cena em questão muda de forma natural 

 

 

Figura 14 - Regra dos 30º 

Fonte: Inman e Smith (2006, p. 77) 
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3 – Edição de Vídeo 
 

A edição de vídeo é a etapa final, sendo esta muito importante para que seja possível trans-

mitir a informação necessária com o máximo de qualidade e precisão. A edição de vídeo, 

segundo Ward (2000 apud Canelas 2010), é um processo de seleção e de ordenação de pla-

nos com vista a construir uma sequência de planos que por fim criem uma narrativa lógica e 

coerente. De acordo com Zettl (2006 apud Canelas 2010) é atribuído quatro funções à edição 

de vídeo, estas funções são as seguintes: 

 Combinar – Unir os planos de forma a obter uma sequência adequada com os obje-

tivos para o projeto; 

 Ordenar – Seleção e ordenação de planos captados, rejeitando os planos que não se-

rão utilizados no projeto; 

 Corrigir – Função de corrigir as falhas como a eliminação de planos mal captados ou 

substituição dos mesmos por uns mais adequados; 

 Construir – Fase em que o editor de vídeo pode dar asas à sua criatividade e à sua 

veia artística, é a função que exige mais do editor de vídeo, não em termos técnicos, 

mas em termos estéticos e criativos. 

 

“No trabalho final, a imagem e o texto em voz-off devem ser apenas um elemento com o 

mesmo significado semântico” (Simão e Fernandes, 2006, p. 9). 

 

3.1 – Software Utilizado 
 

O programa utilizado para a edição dos vídeos, tanto como o corte do áudio, criação e posi-

cionamento de oráculos e a colocação da abertura foi o DaVinci Resolve (Figura 15). Para a 

criação da abertura foi utilizado o programa Adobe After Effects. 

Antes de começar a editar os vídeos, é necessário organizar os ficheiros como o logótipo que 

irá ser colocado no canto superior direito do vídeo, as gravações, a abertura e os áudios em 

pastas de forma a poder encontrá-los com facilidade, de seguida começava por importar o 

material para o programa para que este fosse colocado na timeline. Para começar a editar, 
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colocava o material gravado separado entre diferentes faixas na timeline, colocava a abertura 

no início da primeira faixa na timeline, uma faixa para o logótipo, que estendia a sua duração 

até ao final do vídeo, posicionado o mesmo no canto superior direito em todos os vídeos, de 

seguida colocava as gravações numa faixa de vídeo e o áudio gravado pelo microfone do 

jornalista ou o voz-off numa faixa de áudio.  

A principal etapa antes de colocar os vídeos na versão final é ouvir os áudios e o voz-off para 

planear e selecionar as partes da gravação que iria utilizar de forma a criar uma semântica 

entre o vídeo e o áudio.  

 

 

Figura 15 - DaVinci Resolve 

Fonte: Própria 

 

Depois de estar a peça quase completa, faltava colocar os créditos no final e os oráculos com 

o nome das pessoas que apareciam a falar durante a peça, para criar estes oráculos utilizava 

a ferramenta Fusion (Figura 16) no DaVinci Resolve. 
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Figura 16 - Ferramenta Fusion no DaVinci Resolve 

Fonte: Própria 

 

Nesta ferramenta são criados os retângulos com as diferentes cores do logo empresa para 

que nestes possam ser inseridos e posicionados os nomes das pessoas que estão a ser entre-

vistadas. 

 

Por fim, quando a edição está completa, é necessário exportar o vídeo. O vídeo era exportado 

em formato .mp4 ou .mov em 1080p, os vídeos são gravados em 1080p a 25 frames por 

segundo. 

 

4 - Registo e edição de fotografias 
 

A maior parte do meu estágio foi o registo e uma edição básica de fotografias que, posteri-

ormente, seriam utilizadas no jornal e nas notícias online publicadas no website. As fotogra-

fias depois de tratadas e editadas eram colocadas em uma pasta no servidor para depois poder 

ser utilizada pelos jornalistas na publicação de notícias. 
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4.1 - Regras de composição fotográfica 
 

Existem várias regras de composição fotográfica que o fotógrafo deve ter em conta antes de 

pressionar o botão da máquina fotográfica, uma das mais conhecidas é a regra dos terços. 

 

4.1.1 - Regra dos Terços 
 

A regra dos terços (Figura 17) serve como uma base para organizar os elementos de uma 

composição fotográfica, segundo Instituto Português da Fotografia (2018). 

Segundo Oliveira (2007), o último terço da imagem é mais valorizado pelo olhar humano 

que o segundo e o segundo mais que o primeiro pelo facto de que no mundo ocidental a 

leitura é realizada da esquerda para a direita e de cima para baixo, assim o olhar humano 

tende a desviar o olhar para a direita de forma instintiva. 

 

 

Figura 17 - Regra dos Terços 

Fonte: IPF - Regras da Composição Fotográfica (2018) 
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4.2 - Material Utilizado 
 

O material utilizado para o registo de fotografias foram duas máquinas fotográficas, uma 

Canon 1300D, e, por vezes, uma Canon 250D e um tripé. 

 

4.3 - Software Utilizado 
 

Os softwares utilizados para a edição foram o Adobe Photoshop e o Adobe Lightroom. Co-

mecei por organizar e editar as fotografias no Lightroom, aumentando a exposição caso a 

fotografia estivesse demasiado escura, subindo os tons de cores, entre outras funções que o 

software permite tratar as fotografias. Depois do tratamento das fotografias no Lightroom, 

edita-se a fotografia no Photoshop, retirando coisas como sujidade na roupa, caso necessário. 

 

5 – Atividades Realizadas 
 

As atividades seguintes foram realizadas com o acompanhamento dos jornalistas Jerónimo 

Belo Jorge, Patrícia Seixas e do Paulo Delgado. As fotografias relacionadas com as ativida-

des realizadas podem ser encontradas no Apêndice I. 

 

5.1 - Criação da Abertura para o canal 
 

A criação da abertura para o canal foi realizada no programa Adobe After Effects (Figura 

18). A criação da abertura foi realizada a partir da seleção de um dos jingles que me foram 

fornecidos. No jingle escolhido pode ser ouvida a seguinte frase: “AntenaLivre.pt, para qual-

quer parte do planeta”, a partir desta frase comecei a planear e decidi por criar um globo e 

fazer o logótipo da rádio Antena Livre rodar em sentido contrário da rotação do globo. Para 

começar a criação do globo precisei de procurar uma imagem do mapa mundi na internet. 

Ao encontrar a imagem comecei por criar um background para o projeto, de seguida criei 

uma esfera na qual coloquei a imagem do mapa mundi como textura e coloquei a rodar e a 
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fazer zoom out. Depois de criado o globo e colocado os vários movimentos no mesmo, co-

loquei o logótipo da rádio Antena Livre, separado em diversas partes como círculos pretos e 

os números para que estes também possa colocar movimento nestas partes, a rodar no sentido 

inverso da rotação do globo. Ao colocar movimento no logótipo, comecei por aumentar o 

tamanho dos círculos pretos do logótipo da rádio, simbolizando assim as colunas e o movi-

mento que estas fazer ao sair o som. Por fim, depois de realizadas todas estas etapas, coloquei 

movimento na luz que incidia na esfera e no logótipo para se movimentar ao mesmo ritmo 

que o logótipo da rádio, fazendo parecer como se o logótipo fosse o sol que incide no planeta 

e fica de noite onde o logótipo da rádio não incidisse luz. A última etapa foi exportar o vídeo 

de sete segundos para que este possa ser colocado no início de cada reportagem e entrevista 

de vídeo que fui realizando. 

 

Figura 18 - Adobe After Effects 

Fonte: Própria 

 

5.2 - Criação de Imagens 
 

Durante o estágio fui criando umas imagens no programa Adobe Photoshop para serem uti-

lizadas no thumbnail das notícias. Algumas destas imagens foram sobre os vários riscos de 

incêndio na zona, como por exemplo o risco elevado de incêndio (Figura 19), a Informação 

de Última Hora da Antena Livre (Figura 20) e avisos climáticos (Figura 21). 
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Figura 19 - Risco Elevado de Incêndio 

Fonte: Própria (baseado na Proteção Civil) 

 

 

Figura 20 - Informação de Última Hora no Jornal de Abrantes 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 21 - Aviso Meteorológico 

Fonte: Própria 
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5.3 - Reuniões da Câmara Municipal de Abrantes 
 

A primeira vez que fui tirar fotografias neste estágio foi na reunião da Câmara Municipal de 

Abrantes. Nesta reunião podiam estar presentes somente o Presidente da Câmara Municipal 

e os seis vereadores que estavam cada um sentado na sua mesa e que discutiam o que era 

necessário ser feito para melhorar as “coisas” no concelho, as conversas iam desde o funci-

onamento dos autocarros no começo das aulas, desde buracos e linhas nas estradas. A minha 

função nestas reuniões era captar fotos individuais dos vereadores e do presidente, e também 

uma foto geral, não necessitando fazer vídeos pois estas reuniões eram transmitidas em di-

reto no canal do Youtube da Câmara Municipal de Abrantes. 

 

5.4 - Juramentos da bandeira no RAME 
 

A primeira vez que observei o juramento da bandeira no RAME, vinha acompanhado junto 

com a jornalista Patrícia Seixas, não sendo um evento aberto devido à pandemia, era possível 

entrar somente com convite. Foi a primeira vez que se realizou um juramento de bandeira 

de máscara, o que deu para captar uma boa foto para o jornal. Também gravei vídeos do 

juramento e do hino nacional para posteriormente ser editado e publicado online. Na segunda 

vez que visitei o RAME, no dia do juramento da bandeira, acompanhado com o jornalista 

Jerónimo Jorge, já estava mais habituado com o espaço e assim consegui captar fotos me-

lhores. Algumas das imagens deste evento estão apresentadas no Apêndice I. 

 

5.5 - Reportagem sobre a Campeã Nacional de Hipismo na Categoria de 
Juvenis 
 

Esta foi a minha primeira reportagem onde tive de explorar os espaços onde me podia posi-

cionar para tirar fotos e gravar as corridas de cavalos para posteriormente editar para o tra-

balho final. Visitámos o Centro Equestre de Abrantes pela manhã, acompanhado do jorna-

lista Jerónimo Jorge, onde realizei umas gravações de saltos de cavalos, o aparelhamento do 

cavalo e a entrevista à Campeã Nacional de Hipismo na Categoria de Juvenis para depois 
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editar quando voltamos à radio. Também realizei a captação de umas fotos dos saltos de 

cavalo que foram utilizadas como foto de capa do jornal, estas fotos podem ser vistas no 

apêndice II. 

 

5.6 – Visita ao centro de comando das operações de emergência no 
RAME 
 

Visitámos o centro de comando das operações de emergência, onde nos foi explicado como 

são efetuadas algumas dessas operações como os apoios nos incêndios no verão e o apoio 

no combate ao Covid-19 atualmente. Tive a possibilidade de realizar um registo fotográfico 

no centro de comando e também de alguns dos equipamentos como uma cozinha móvel e 

uma máquina de limpeza e filtração de água móvel que podem ser transportados em caso de 

emergência (Apêndice III). 

 

5.7 - Maria do Céu Antunes “Amadrinha” Estações Náuticas do Turismo 
do Centro 
 

Depois de visitar o centro de comando das operações de emergência no RAME, seguimos 

diretamente para a praia fluvial de Fernandaires, no concelho de Vila de Rei. Quando che-

gámos, comecei por posicionar o tripé e a câmara para gravar os discursos. Quando iniciaram 

os discursos, coloquei a máquina a gravar e com a outra máquina captava fotografias da 

praia, do local, do público e das pessoas que discursavam de vários ângulos (Apêndice IV). 

Depois de ter acabado o evento voltamos para a rádio onde procedi com a edição dos vídeos. 

 

5.8 - Entrevista ao João Cadete de Matos, Presidente da ANACOM 
 

No dia da visita do João Cadete de Matos, Presidente da ANACOM à rádio, tivemos a pos-

sibilidade de o conhecer e de realizar uma entrevista em estúdio sobre o algumas das mu-

danças que irão acontecer com a mudança da rede para o 5G no país e na região centro, 
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também perguntando acerca da colocação da fibra na região. Esta foi a primeira entrevista 

em estúdio que gravei, marcando assim os espaços no estúdio onde iria colocar as máquinas 

fotográficas nos tripés, uma no entrevistador, outra no entrevistado, seguindo a regra dos 

180º. O único problema nestas gravações era o material, como as entrevistas em estúdio 

duravam mais de 20 minutos, uma das máquinas fotográfica conseguia gravar um vídeo de 

30 min sem parar, já a outra somente gravava vídeos de 8 ou 12 minutos, depois desligava, 

tendo que estar sempre focado nesta máquina para o caso de ela desligar a gravação do vídeo 

e necessitar de ligar outra vez. Na edição desta entrevista, importava o áudio da entrevista e 

as gravações de ambas as máquinas fotográficas para o programa, onde colocava oráculos e 

realizava cortes, focando na pessoa que está a falar. Eram também captadas fotos do presi-

dente depois das gravações (Apêndice V). 

 

5.9 - Captação de fotografias para arquivo 
 

Durante certos dias da semana, com a companhia do jornalista Jerónimo Jorge ou com o 

Paulo Delgado ou mesmo sozinho, visitámos os diversos concelhos para captar fotografias 

de vários locais para o arquivo da empresa, locais como escolas primárias, bibliotecas mu-

nicipais, câmaras municipais, hospitais, etc… (Apêndice VI). 

 

5.10 - Entrevista aos donos de lojas recém-abertas no centro histórico de 
Abrantes 
 

Com a companhia de uma colega jornalista estagiária visitámos três lojas recém-abertas no 

centro histórico de Abrantes, enquanto a colega realizava as entrevistas, fazendo perguntas 

como o motivo de abrir a loja nestes tempos de pandemia, eu captava fotografias da entre-

vista, das instalações, dos produtos e por fim pedia ao dono ou dona para tirar uma fotografia 

frente à loja. As três lojas eram uma loja de aparelhos auditivos com especialidade e em 

assistência técnica, uma loja de bijuteria e ao lado desta uma loja de produtos que provêm 

de várias regiões da Estrada Nacional 2 (Apêndice VII). 
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5.11 - Arranque do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Abran-
tes de quarta geração gerido pelo CRIA 
 

No primeiro dia do mês de setembro visitámos o Centro de Recuperação e Integração de 

Abrantes para uma apresentação do arranque do contrato local de desenvolvimento social, 

nesta apresentação captei fotografias da equipa responsável, da entrevista ao presidente da 

direção do CRIA e da apresentação (Apêndice VIII). 

 

5.12 - Reunião da Câmara de Sardoal 
 

Durante o estágio efetuei a cobertura de duas reuniões da Câmara de Sardoal, onde realizei 

o registo fotográfico do Presidente da Câmara de Sardoal e dos vereadores presentes. Nos 

dias em que visitávamos a reunião, depois desta acabar registei fotografias da vila para o 

arquivo da empresa. 

 

5.13 – Estrada Nacional 2 
 

Com o 75º aniversário da Estrada Nacional Nº2, percorri com o acompanhamento do jorna-

lista Jerónimo Jorge, vários locais de destaque localizados na mesma entre Vila de Rei e 

Bemposta, entrevistando desde vereadores à donos de café que tiveram os seus negócios 

afetados de forma positiva durante esta polémica. Durante este percurso realizei um registo 

fotográfico de entrevistas aos donos de café e restaurantes, vereadores dos concelhos de Vila 

de Rei, Sardoal, Abrantes responsáveis por tornar esta polémica numa forma de turismo que 

possa afetar de forma positiva os concelhos. Nesta estrada também encontramos os novos 

marcos de localização e vários outros locais que se destacavam (Apêndice IX). 
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5.14 - Chefs de cozinha criam gelado para sobremesa em Abrantes em 
tempos de pandemia 
 

Depois de voltar de uma entrevista a um restaurante em Sardoal, voltámos em Abrantes para 

realizar uma entrevista à chef Margarida Bessa Rego que veio visitar o chef Vitor Felisberto 

no seu restaurante chamado Casa Chef Vitor Felisberto. Neste dia realizei a gravação da 

criação do doce pelos dois chefs, fazendo posteriormente uma edição com voz-off. Também 

captei fotografias da entrevista realizada aos chefs e do doce criado pelos mesmos. Por fim, 

depois de gravado o vídeo e captadas as fotografias, realizámos a degustação do doce (Apên-

dice X). 

 

5.15 - Abertura dos campos de Padel em Abrantes 
 

No mês de setembro foi realizada a inauguração dos campos de Padel em Abrantes. Neste 

dia, foi possível experimentar o desporto, e houve discursos do Presidente da Câmara de 

Abrantes, do Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Padel e do Coordenador Escolar 

da Federação Portuguesa de Padel. Realizei um registo fotográfico dos discursos, das entre-

vistas individuais realizadas pelo jornalista Jerónimo Jorge, da inauguração e do decorrer do 

jogo (Apêndice XI). 

 

5.16 - Receção aos professores no Parque de São Lourenço 
 

Com o arranque do ano letivo, foi organizada uma receção aos professores no Parque de São 

Lourenço, estando presentes vários novos professores, como os diretores dos três agrupa-

mentos de escolas em Abrantes. Neste dia realizei o registo fotográfico dos discursos reali-

zados pelo Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos e o Professor da 

Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto, José Matias Alves 

e das entrevistas realizadas ao Presidente da Câmara e aos diretores dos agrupamentos de 

escolas (Apêndice XII). 
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5.17 - Entrevista ao Rapper Pacífico 
 

Depois de acabar a receção aos professores, voltei com a companhia de Paulo Delgado para 

a rádio, onde realizei a gravação de uma entrevista ao rapper Pacífico, um rapper de Mon-

talvo. Esta entrevista foi realizada por uma equipa de Constância responsável pelo projeto 

“Constância Com Vida”. Depois de gravada a entrevista, realizei a captação de fotografias 

do rapper com a equipa que o entrevistou (Apêndice XIII). 

 

5.18 - 10 anos de Projeto Prove 
 

O projeto PROVE – Promover e Vender, criado em 2010, celebrou em setembro os seus 10 

anos. Este projeto foi criado para promover a agricultura local, juntando vários agricultores 

e vendendo os produtos em cabazes. Para celebrar foi convidado o Presidente da Câmara de 

Abrantes, a coordenadora técnica da TAGUS e alguns dos produtores que fazem parte deste 

projeto para discursar. Realizei um registo fotográfico dos discursos, dos diversos cabazes 

que no final os produtores foram oferecendo e das entrevistas realizadas ao Presidente, à 

coordenadora técnica da TAGUS e a alguns dos produtores (Apêndice XIV). 

 

5.19 - Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da educação, visita Escola Se-
cundária Solano de Abreu no arranque das aulas 
 

Em setembro, Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, visitou a Escola Secundária 

Solano de Abreu, no dia do arranque das aulas. Foram visitadas as instalações da escola, 

tendo o ministro interagido com duas turmas, uma do 5º ano e uma do 11º ano, tendo acabado 

a visita com uma entrevista ao Ministro e ao Presidente da Câmara. Foram realizados registos 

fotográficos de todos os acontecimentos (Apêndice XV). 
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5.20 - CHMT realiza Rastreios Cardiovasculares gratuitos em Abrantes 
para assinalar 41 anos do Serviço Nacional de Saúde 
 

Depois de realizar o registo fotográfico da reunião da Câmara Municipal de Abrantes, acom-

panhado do jornalista Jerónimo Jorge, seguimos para o Centro Histórico de Abrantes, onde 

estavam a ser realizados rastreios cardiovasculares gratuitos para assinalar os 41 anos do 

Serviço Nacional de Saúde. Antes de entrar na tenda, comecei por fazer o registo fotográfico 

da tenda e da entrevista à enfermeira chefe do CHMT. Ao entrarmos na tenda, tirei fotogra-

fias à entrevista com a enfermeira Helena, depois da entrevista realizamos os rastreios, tendo 

também realizado os registos fotográficos dos mesmos (Apêndice XVI). 

 

5.21 - Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, visita Sardoal no 
Dia do Concelho 
 

Numa cerimónia realizada no Centro Cultural Gil Vicente em Sardoal para celebrar o Dia 

do Concelho, foi convidada a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Foi realizado 

o registo fotográfico dos discursos do Presidente da Câmara de Sardoal, da Ministra da Co-

esão Territorial e do Presidente de Assembleia e das entrevistas realizadas aos mesmos 

(Apêndice XVII). 

 

5.22 - Reportagem sobre João Reis, escultor de Montalvo 
 

Com o acompanhamento de um colega jornalista estagiário, visitámos Montalvo para criar 

uma reportagem sobre João Reis, um escultor. Realizámos uma entrevista em vários locais 

entre Montalvo e Constância, gravando e fotografando várias das obras de arte espalhadas 

entre estas zonas (Apêndice XVIII). 
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5.23 - Entrevista à Celeste Simão, Vereadora da Educação na Câmara 
Municipal de Abrantes 
 

Com a visita da Celeste Simão, Vereadora da Educação na Câmara Municipal de Abrantes 

à radio, realizei um registo fotográfico da vereadora nas instalações e gravei a entrevista no 

estúdio (Apêndice XIX), tendo a jornalista Patrícia Seixas como a entrevistadora. No final 

da entrevista, procedi à edição da mesma. 

 

5.24 - Dia aberto no Canil Intermunicipal de Abrantes 
 

No último dia do meu estágio, realizei um registo fotográfico no Canil Intermunicipal de 

Abrantes, onde foram adotados alguns animais e foram entrevistados os responsáveis pelos 

cuidados dos animais (Apêndice XX), o veterinário municipal e as várias pessoas que ado-

taram os animais. Este evento foi criado pela empresa em que estagiei, sendo que as entre-

vistas eram transmitidas em direto na rádio, e também como forma de experimentar um novo 

sistema de transmissão em direto. 
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Reflexão Final 
 

Esta estágio foi uma experiência bastante positiva, apesar de querer realizar o meu estágio 

curricular numa empresa que trabalha com publicidade, não tive outra opção devido a pan-

demia a não ser nesta empresa. 

Pude fazer várias atividades que sempre quis aprimorar como edição de vídeo e fotografia. 

Ao captar fotografias em vários eventos que visitava com os jornalistas que me acompanha-

ram durante todo este estágio, conheci várias pessoas da região, desde políticos a artistas que 

nunca soube que existiam por cá. 

Conheci várias pessoas importantes como o João Cadete de Matos, Presidente da ANACOM, 

o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, e o que mais gostei foi de ser apresentado 

como o fotógrafo da empresa, com os meus colegas a apresentar-me como parte da sua 

equipa. 

Como estava sempre acompanhado de jornalistas, tinha as notícias sempre em dia. Gostei 

bastante de fazer parte desta equipa e espero talvez continuar a fazê-lo por mais nove meses. 

Os conhecimentos adquiridos nas aulas no Instituto Politécnico da Guarda foram suficientes 

para que eu pudesse realizar este estágio sem qualquer problema, mas penso que poderia ter 

sido melhorado a parte prática na área da fotografia, com a falta de material torna-se difícil 

aprender as funções que uma máquina fotográfica oferece. 

Finalizo assim dizendo que este estágio foi bastante produtivo, senti-me bem integrado na 

equipa e apesar de sentir vergonha nas primeiras vezes que tinha de tirar fotografias a um 

público com várias pessoas, os colegas que me acompanhavam sempre me ajudavam, fa-

zendo com que nos próximos eventos que tinha um público grande, já não tivesse vergonha 

e me posicionava em qualquer lugar, mesmo com todas as pessoas a olhar para mim, para 

captar a fotografia perfeita. 
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