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EMPRESA

O Jornal da Marinha Grande, como o nome indica, situa-se na Marinha

Grande. É um órgão de comunicação social local que serve a comunidade do

concelho da Marinha Grande e arredores.

O jornal é distribuído nas papelarias marinhenses todas as quintas feiras

de manhã e esta empresa tem como principal objetivo trazer informações

claras e recentes aos seus leitores, abrangendo os mais variados campos de

actividade, correspondendo às motivações e interesses do público.

Integrada ao Jornal da Marinha está a Rádio Clube Marinhense (RCM 96),

que é a rádio regional do concelho da Marinha Grande.
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FCT

Dia 1 - 28 fevereiro (7 horas) segunda-feira

Hoje, cheguei ao Jornal da Marinha Grande pelas 9:00 da manhã, pude
conhecer a minha orientadora de estágio, Carla Fragoso. Foram-me mostradas
as seções onde poderei vir a trabalhar, como a sala de rádio, a secção da
Marinha TV e o gabinete do diretor, que será onde permanecerei o meu tempo a
escrever e transcrever artigos para o jornal. Neste primeiro dia apenas fiquei a
conhecer o edifício e procurei músicas para a rádio.

Dia 2 - 2 março (7 horas) quarta-feira
Hoje, assim que cheguei foi-me proposto, pela minha orientadora de

estágio, escrever duas peças para o jornal, sendo elas sobre a semana de
igualdade que decorre em Leiria e um apelo da NERLEI a pedir às empresas
auxílio para a oferta de postos de trabalho a ucranianos refugiados. Nesta
mesma manhã, juntamente com outra colega minha que também está a estagiar
no Jornal da Marinha Grande, fui à escola da Calazans Duarte para fotografar e
entrevistar uma campanha realizada pelos alunos para sensibilizar o conflito
decorrente na Ucrânia. Quando chegámos ao local, o evento já havia terminado,
mas pudemos fotografar uma pequena exposição feita pelos alunos sobre o
mesmo tema.

Neste mesmo dia, foi-me proposto a mim e à minha colega criar uma
entrevista para os cidadãos da Marinha, sendo ela sobre o turismo da Marinha
Grande.

Dia 3 - 3 março (7 horas) quinta-feira
Quinta feira, dia 3 de março, apenas aperfeiçoei as perguntas para a

entrevista sobre o turismo na Marinha Grande e procurei músicas para serem
transferidas para a rádio.

Dia 4 - 4 março (7 horas) sexta-feira
Sexta feira, dia 4 de março, escrevi mais dois artigos para o jornal, um

sobre uma colheita de lixo na Praia da Vieira e outro sobre um convite para um
evento que acontecerá na Associação de Casal Galego. Pela tarde, eu fui,
acompanhada com outras duas estagiárias, a Nicole e a Carolina, à ASURPI
entrevistar os responsáveis pela mesma e fotografar o acontecimento que lá
decorria, sendo ele uma palestra sobre o que acontecerá na Universidade Sénior
no 2º semestre.

Dia 5 - 7 março- faltei COVID19 - segunda-feira

Dia 6 - 8 março- faltei COVID19 - terça-feira
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Dia 7 - 9 março (7 horas) quarta-feira
Hoje procurei músicas para a rádio RCM 96.

Dia 8 - 10 março (7 horas) quinta-feira
De manhã, continuei a procurar e a transferir músicas para a rádio, e de

tarde a Carla pediu-me para editar os vídeos das entrevistas da ASURPI.

Dia 9 - 11 março (7 horas) sexta-feira
De manhã, concluí as edições dos vídeos propostos pela Carla. De tarde,

ajeitei os vídeos e os entreguei à Carla.

Dia 10 - 14 março (7 horas) segunda-feira
Hoje, continuei à procura de música e pesquisei as empresas concorrentes

à rádio, como a RFM e a Rádio Comercial.

Dia 11 - 15 março (7 horas) terça-feira
De manhã, a pedido da Carla, transcrevi 3 textos, dois poemas e um

comunicado da Casa Benfica da Moita. Após transcrever, fui à arrecadação dos
jornais buscar uma pasta com jornais antigos, datados de por volta 1983, e
fotografei as páginas de alguns dos jornais. Pela tarde, continuei a fotografar até
a bateria da câmara ter ido abaixo. Após o sucedido, fui editar as imagens que
foram repartidas entre mim e as outras três estagiárias que me acompanhavam.

Dia 12 - 16 março (7 horas) quarta-feira
Pela manhã, tirei fotos a páginas de jornais do ano 1983, para a sua

edição e publicação no site do Jornal da Marinha, e pela tarde editei as imagens
tiradas no photoshop, recortando e metendo em 1200 pixels.

Dia 13 - 17 março (7 horas) quinta-feira
De manhã, tirei mais fotos às páginas dos jornais e editei as fotos. Pela

tarde, continuei a fotografar jornais e a fazer a sua edição, juntamente com as
outras três estagiárias.

Dia 14 - 18 março (7 horas) sexta-feira
Pela manhã, eu mais a Nicole fomos fotografar mais jornais, desta vez

partimos para não ser tão difícil, e fotografámos cerca de dez jornais. Após a
sessão, repartimos os jornais pelas duas e editamos. No início da tarde,
continuamos a sessão fotográfica e desta vez fotografamos cerca de 10 jornais,
ao qual eu editei 7. Após feitas as edições destes jornais, fomos fotografar os
restantes 8, que foram repartidos por mim, a Nicole e a Sthefany (estagiária)
onde eu editei cerca de 3.
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Dia 15 - 21 março (7 horas) segunda-feira
Pela manhã, entreguei a pen com as edições dos jornais feitas sexta à

Carla. De tarde, por volta das 15h fui à Calazans para fotografar e entrevistar
pessoas em relação à campanha que houve de uma colheita de sangue e
potenciais dadores de sangue. Quando cheguei ao jornal, por volta das 17h,
descarreguei os ficheiros das imagens e transferi os áudios do telemóvel para a
pen.

Dia 16 - 22 março (7 horas) terça-feira
De manhã, fiz a transcrição de um poema “Paz à Ucrânia” e comecei a

editar o vídeo da ASURPI que me foi pedido pelo Cláudio para refazer. Pouco
antes da hora de almoço, comecei a escrever um pequeno texto para o jornal
sobre a colheita de sangue à qual eu tirei fotos e fiz algumas perguntas aos seus
coordenadores e dadores. Pela tarde, concluí o texto e continuei a edição do
vídeo. Pesquisei também e transferi músicas para a rádio a pedido do António.

Dia 17 - 23 março (7.30 horas) quarta-feira
De manhã, concluí a edição do vídeo das entrevistas da ASURPI, assim

como fiz uma pequena pesquisa de algumas músicas no TOP RFM e TOP
Comercial. À hora de almoço, saí cerca de 30 minutos mais tarde. Pela tarde,
criei um pequeno diálogo sobre a colheita de sangue que decorreu na Calazans,
como já foi falado acima várias vezes, para transmitir para a rádio RCM 96. Mais
para o final da tarde, acompanhei a Carla ao estúdio de gravação e treinei o
diálogo.

Dia 18 - 24 março (7 horas) quinta-feira
Pela manhã, corrigi melhor o meu texto do diálogo e fotografei cerca de

10 jornais. Logo após ter fotografado, o que levou cerca de uma hora, editei e
recortei as fotos, assim como as passei para PDF e juntei-os. De tarde, continuei
a fotografar jornais, tendo fotografado 10 e editado e fiz uma gravação para a
rádio sobre a tal colheita de sangue na Calazans, que foi ao ar por volta das 18h.

Dia 19 - 25 março (7 horas) sexta-feira
Pela manhã fotografei e editei os 10 jornais que faltavam do dia anterior e

pela tarde fotografei mais três jornais datados dos anos 2010 e 2011 que a Carla
me pediu. De tarde, também procurei quais são os livros de José Saramago que
o Jornal tem e quais faltam.

Dia 20 - 28 março (7 horas) segunda-feira
De manhã, a pedido do diretor António, fui continuar a procurar se o

Jornal tinha mais livros de José Saramago (não encontrei mais nenhum). Após
isso, procurei e transferi cerca de 21 músicas, as quais eu entreguei ao diretor
António e de tarde, calculei o preço total de todos os livros que faltam.
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Dia 21 - 29 março (7 horas) terça-feira
De manhã, editei cerca de 10 jornais antigos e, enquanto não tinha nada

para fazer, estudei para o exame nacional de História A. De tarde, a pedido do
Rui, transcrevi dois textos.

Dia 22 - 30 março (6.30 horas) quarta-feira
De manhã, frequentei a EB 2 3 Guilherme Stephens para fotografar e

entrevistar Francisco Rocha, que divulgou o seu novo livro na Feira do Livro que
decorreu na escola. Acabei por chegar ao Jornal por volta das 12h. De tarde,
acompanhei a Carla a um evento da Pense Indústria, que levou cerca de quase 2
horas e era sobre projetos de empreendedorismo feitos por alunos do
secundário, da escola Pinhal do Rei. Foram apresentados 4 projetos, dos quais
apenas 3 foram aos nacionais. Chegámos ao Jornal por volta das 16.30.

Dia 23 - 31 março (7 horas) quinta-feira
Pela manhã, acompanhei a Carla na distribuição dos jornais, ao qual

percorremos a Marinha quase inteira, como Embra e Marinha Pequena.
Chegámos ao jornal pouco antes das 12.30h.

De tarde, comecei a escrever o texto sobre a BD de Francisco Rocha, cuja
apresentação presenciei no dia anterior. Ajudei também o sr. António a corrigir
um problema que surgiu na encomenda dos livros de Saramago, pois dava-lhe
100€ a mais que aquilo que era previsto, e ajudei-o a fazer a encomenda na
Bertrand, desta vez a um preço mais baixo.

Dia 24 - 1 abril (7 horas) sexta-feira
Neste dia, continuei o excerto sobre a BD do Francisco.

Dia 25 - 4 abril (7 horas) segunda-feira
De manhã, concluí o texto sobre a BD de Francisco Rocha e entreguei à

Carla. De tarde, transcrevi um texto que a Carla me pediu e escrevi outros dois
breves textos, um sobre um concurso de pesca desportiva e outro sobre o
aniversário da transferência do concelho da moita e o dia da liberdade.

Dia 26 - 5 abril (7 horas) terça-feira
Hoje transcrevi alguns textos a pedido do Rui.

Dia 27 - 6 abril (6.30 horas) quarta-feira
De manhã, furei e arquivei num dossiê uns papéis e jornais que o Rui me

pediu, o que gerou cerca de 4 dossiês cheios e de tarde enchi mais um dossiê
que o Rui me entregou. De manhã e de tarde fiz um teste de código.
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Dia 28 - 7 abril (7 horas) quinta-feira
De manhã, por volta das 10h, fui ao Edifício da Resinagem fazer uma foto

reportagem que levou cerca de hora e meia e de tarde acompanhei a Carla ao
centro de saúde da Marinha Grande para fotografar a palestra que lá ocorreu.

Dia 29 - 8 abril (7.30 horas) sexta-feira
De manhã, pouco antes das 10h, fui mais a Carla ao centro empresarial

da Marinha Grande fazer uma reportagem que lá houve sobre o turismo, tendo
fotografado uma palestra e a criação de uma peça em vidro. Chegámos ao jornal
por volta das 13.30h.

De tarde, a Carla pediu-me para escrever um breve texto sobre o plenário
dos trabalhadores.

Dia 30 - 11 abril (7 horas) segunda-feira
Hoje, o diretor António pediu-me para varrer a entrada do Jornal e, como

viu que eu não tinha nada para fazer, a Carla pediu-me para continuar a
fotografar jornais. Fotografei e editei 10 edições. De tarde, continuei a edição
dos jornais e fotografei e editei mais 10. Fiz download de 3 músicas que o
diretor me pediu.

Dia 31 - 12 abril (7 horas) terça-feira
De manhã, fotografei e editei cerca de 10 jornais e de tarde, transcrevi

um anúncio que a Carla me pediu.

Dia 32 - 13 abril (6.30 horas) quarta-feira
De manhã, comecei a escrever a continuação de uns resumos sobre

gestão de marcas que o diretor me pediu. De tarde, acabei os resumos.

Dia 33 - 14 abril (3.30 horas) quinta-feira
De manhã, acompanhei a Carla na distribuição dos jornais e à hora de

almoço fui embora mais cedo pois tinha de presenciar um funeral.

Dia 34 - 18 abril (7 horas) segunda-feira
De manhã, fiz uns exercícios da OLS que me foi pedido por parte do

estágio em Malta, o que levou cerca de 40 minutos a fazer e fotografei e editei 8
jornais que não havia terminado na semana passada. Entre a edição dos jornais,
fiz um teste de código. De tarde, fiz download de músicas que o António me
pediu e escrevi uma breve sobre o 25 de abril a pedido da Carla.

Dia 35 - 19 abril (7 horas) terça-feira
Por volta das 10h, chegaram os novos estagiários, mas ficaram na sala do

lado. De tarde, mostrei-lhes como se faziam as digitalizações dos jornais e as
edições.
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Dia 36 - 20 abril (6.30 horas) quarta-feira
De manhã, continuei as edições que fizemos dos jornais no dia anterior e

de tarde fiz uns pequenos resumos que o diretor António me pediu.
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FOTOS/ANEXOS DO ESTÁGIO

Imagem 1 - Edições de jornais

Imagem 2 - BD de Francisco Rocha

Imagem 3 - Equipa do Centro de Saúde da Marinha Grande

11



Técnic� d� Comunicaçã� - Marketin�, Relaçõe� Pública� � Publicidad�
An� Letiv� 2021/2022

Imagem 4 - Criação de uma peça em vidro

Anexo 1 - screenshot de artigos escritos por mim
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AVALIAÇÃO DA FCT

Achei este estágio muito enriquecedor para o meu futuro, pois aprendi o

que se passa na imprensa. Gostei especialmente do ambiente amigável por

detrás das portas do Jornal, tanto por parte da minha coordenadora Carla

Fragoso, como do diretor António Ferreira e dos funcionários, Rui e Alexandra.

O que mais gostei de fazer foi sair nas quintas feiras de manhã mais a

Carla para distribuir os jornais.

Para quem estiver a pensar seguir jornalismo, aconselho muito estagiar no

Jornal da Marinha Grande.
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BEACON MEDIA GROUP

(Malta)
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EMPRESA

Beacon Media Group é uma empresa de comunicação situada em Floriana,

Malta. É a estação de comunicação da igreja que administra a estação de rádio

103 Malta 's Heart e o portal de notícias Newsbook.

Estando situada num edifício de dois andares, no andar de cima, está a

estação de rádio, que possui duas salas de emissão de rádio, uma pertencendo à

rádio 103 Malta 's Heart e a outra a Newsbook. Existe ainda uma terceira sala

que é onde estão as telecomunicações que permitem o funcionamento da rádio.

O andar debaixo é maioritariamente dedicado a Newsbook, havendo a sala

que administra as redes sociais da empresa, como as páginas de Facebook

(Newsbook e Newsbook Lifestyle), a do Twitter (Newsbook.com.mt) e a página

do Instagram (Newsbook.com.mt).

Na sala onde eu estava colocada faziam-se artigos e edições de

publicações e vídeos; e ainda se editavam e programavam as publicações nas

redes sociais, como quando e onde publicar o artigo.

Imagem 5 - Logo da Beacon Media Group e componentes
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FCT

Dia 1 - 27 abril (7 horas) quarta feira
Fiz comparação de estatísticas nas páginas web da Newsbook com a sua

concorrência, estatísticas das reações e engagings das pessoas, assim como
comparações das páginas de media em inglês com a maltesa.

Dia 2 - 28 abril (7 horas) quinta feira
Continuei o trabalho do dia anterior.

Dia 3 - 29 abril (7 horas) sexta feira
Continuei o trabalho do dia anterior.

Dia 4 - 2 maio (7 horas) segunda feira
Fui mais a Viktoria e a Michela a Valletta assisti-las a realizar um Vox Pop.

Dia 5 - 3 maio (7 horas) terça feira
Fui à estação de rádio, onde a Sarah me acompanhou, mostrou e explicou

como funcionam as coisas. Arranjamos também a base de uma ideia para uma 1
Night Only de um vídeo de Acoustic Sessions.

Dia 6 - 4 maio (7 horas) quarta feira
Hoje continuei a trabalhar na ideia para a Acoustic Session, onde planei o

que se poderia fazer na sessão.

Dia 7 - 5 maio (7 horas) quinta feira
Hoje, assisti a Viktoria a trabalhar no computador, a editar vídeos,

arranjar e alterar edições de publicações e a agendar as mesmas.

Dia 8 - 6 maio (7 horas) sexta feira
Acompanhei a Viktoria a uma palestra dos partidos políticos e do primeiro

ministro de Malta onde vi a Viktoria a trabalhar em terreno, tirando fotos e
fazendo uma pequena entrevista ao primeiro ministro, com a ajuda de mais uma
rapariga.

Dia 9 - 9 maio (7 horas) segunda feira
Hoje, assim que cheguei, comecei um excel a pedido da Maria sobre os

vídeos de 2022 de Andrew Azzopardi, com as suas visualizações, data, tempo e
link do vídeo. Depois, a Viktoria deu-me acesso à conta Flipboard do Newsbook,
onde acrescentei cerca de 40 posts à página.
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Dia 10 - 10 maio (7 horas) terça feira
Hoje observei a Michela, que trabalha na secção das redes sociais, assim

como a Viktoria, onde me explicou e mostrou como se fazem e criam os posts.
Deu-me também alguns artigos para editar, aos quais eu lhe entregava e ela
postava. Depois, flipei mais cerca de 22 artigos para o Flipboard que a Viktoria
me pediu.

Dia 11 - 11 maio (7 horas) quarta feira
Hoje, assim que cheguei, coloquei os artigos mais recentes no Flipboard e,

a pedido da Michela, editei posts de feed e stories para o Instagram.

Dia 12 - 12 maio (5.30 horas) quinta feira
Entrei mais tarde, por volta das 11 e sai por volta das 16.30 porque às 15

assisti a um programa de rádio sobre religião. Quando cheguei, continuei a
adicionar os artigos noticiários no Flipboard.

Dia 13 - 13 maio (7 horas) sexta feira
Hoje continuei a adicionar artigos de notícias no Flipboard.

Dia 14 - 16 maio (7 horas) segunda feira
Fui à sala da newsroom acompanhar a Michela no seu trabalho.

Dia 15 - 17 maio (7 horas) terça feira
Foi me atribuída a mim e à Sarah a criação de um post no Canva sobre a

sessão acústica, ao qual eu fiz com algum apoio da Sarah.

Dia 16 - 18 maio (7 horas) quarta feira
Hoje, continuei o meu trabalho na criação do post no Canva sobre a

Acoustic Session da estação de rádio.

Dia 17 - 19 maio (7 horas) quinta feira
Hoje, continuei o trabalho do dia anterior e adicionei artigos noticiários no

Flipboard.

Dia 18 - 20 maio (7 horas) sexta feira
Hoje tive mais a Viktoria na secretária dela por uma hora enquanto ela

criava um gráfico sobre a varíola de macaco e criava uma tabela dos top 50
artigos de 2022. Depois a Viktoria entrou com a sua conta no dashboard no meu
pc e entregou-me um documento excel onde meti o top 50 de shortlinks com
mais clicks deste ano.
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Dia 19 - 23 maio (7 horas) segunda feira
Assim que cheguei ao trabalho, adicionei os artigos noticiários do fim de

semana ao Flipboard e criei posts do Instagram a pedido da Michela.

Dia 20 - 24 maio (7 horas) terça feira
Hoje continuei o trabalho de ontem.

Dia 21 - 25 maio (7 horas) quarta feira
Hoje, continuei a adicionar artigos no Flipboard e assisti a Viktoria

trabalhar no computador, na edição de publicações e a agendar.

Dia 22 - 26 maio (7 horas) quinta feira
Hoje continuei o trabalho de ontem.

Dia 23 - 27 maio (7 horas) sexta feira
Hoje fui mais a Viktoria a Valletta fotografar uma antestreia de uma caça

ao tesouro do Nickelodeon.

Dia 24 - 30 maio (7 horas) segunda feira
Hj coloquei artigos no Flipboard e fiz uma pesquisa dos ad rates dos sites

que fazem concorrência à empresa, onde tive de colocar os links das páginas da
empresa num documento word.

Dia 25 - 31 maio (7 horas) terça feira
Hoje continuei o trabalho do dia anterior ao, num documento excel,

comparar os preços dos ad rates das empresas. Também coloquei artigos no
Flipboard.

Dia 26 - 1 junho (7 horas) quarta feira
Hoje fui mais a Viktoria e a Michella a uma escola de convento perto do

Beacon Media Group para fazer um Vox Pop aos pais que aguardavam os filhos.
Coloquei artigos no Flipboard

Dia 27 - 2 junho (7 horas) quinta feira
Hoje acompanhei a Miguela a uma escola para tirar fotografias a uma

apresentação feita pelos alunos dessa mesma escola primária.

Dia 28 - 3 junho (7 horas) sexta feira
Hoje, assim que cheguei, coloquei artigos no Flipboard. Por volta das 9.30,

fui até a secretária da Viktoria onde ela me mostrou o que estava a fazer até por

volta das 11.30. Ela editou o vídeo do Vox Pop gravado na quarta, editou umas

imagens para publicar nas páginas da 103 Malta 's Heart no Facebook e algumas

stories do insta da Newsbook.
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Dia 29 - 8 junho (7 horas) quarta feira

Hoje, sendo o último dia, não fiz muito a não ser presenciar uma reunião

mais a Viktoria e a Sarah sobre como decorrerá a Acoustic Session na semana

seguinte à minha volta a Portugal e despedi-me das pessoas com quem me

relacionei no meu tempo aqui a trabalhar.
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FOTOS/ANEXOS DO ESTÁGIO

Imagem 6 - Posts do feed do Instagram

Imagem 7 - posts das stories do Instagram

20



Técnic� d� Comunicaçã� - Marketin�, Relaçõe� Pública� � Publicidad�
An� Letiv� 2021/2022

Imagem 8 - Pré-estreia da caça ao tesouro do Nickelodeon
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AVALIAÇÃO DA FCT

Este estágio foi uma das melhores experiências que vivenciei, tendo

aprendido bastante sobre como gerir as redes sociais das empresas, algo que

acredito será muito útil no futuro.

Mesmo havendo certos dias em que não havia muito a fazer, foi algo

bastante enriquecedor pois pude trabalhar num sítio diferente ao qual eu já

estava habituada, tanto no ambiente da empresa (sendo um ambiente muito

mais amigável que o português) e na linguagem e comunicação.

Pude trabalhar num clima amigável, onde todos me ajudavam quando

precisava, tanto em termos de trabalho como sobre as condições e o que fazer

em Malta.

Acho que foi uma experiência incrível à qual toda a gente devia

experienciar pelo menos uma vez na vida.

O único aspeto negativo que tiro deste estágio foi o facto de haver certos

dias onde não tinha trabalho suficiente que eu pudesse fazer.
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