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palavras-chave 

resumo O presente trabalho consiste no relatório do estágio curricular na 

editora Trinta Por Uma Linha, realizado no âmbito do Mestrado 

em Estudos Editoriais entre os meses de fevereiro de 2019 e julho 

de 2019. Numa primeira parte, apresenta-se a editora, a sua 

composição e o seu propósito. De seguida, define-se a revista A 

Casa do João, projeto que deu aso à estruturação e realização das 

tarefas inerentes ao estágio. Nos dias que correm, a edição vai 

muito para além do papel ou dos livros, pelo que serão explorados 

os vários campos nos quais a edição é uma ferramenta essencial, 

aplicando essa contextualização, num momento posterior, ao 

objetivo e às considerações finais deste relatório. 

Estudos Editoriais, Trinta Por Uma Linha, A Casa do João, 

Edição Digital, Conteúdo 

This essay documents a curricular internship in the publishing 

house Trinta Por Uma Linha, as part of the masters in Editorial 

Studies, that happened between february 2019 and july 2019. In 

the beginning, both the publishing house, its composition and its 

purpose will be presented. Following this, the concept of A Casa 

do João – the magazine for which most of the activities were 

created – will be defined. Nowadays edition is an important asset 

across multiple fields, and it goes beyond literature. These areas 

will be explored and contextualized, being directly related with 

the objectives and final considerations of this essay.    

Editorial Studies, Trinta Por Uma Linha, A Casa do João, Digital 

Edition, Content 

keywords 

abstract 
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Introdução 

 

Este relatório tem como objetivo apresentar, descrever e analisar as atividades por 

mim realizadas ao longo do estágio curricular na editora Trinta Por Uma Linha, mas 

especificamente, no âmbito do projeto A Casa do João, como se explicará mais adiante. 

O estágio decorreu entre fevereiro e junho do ano de 2019 e foi realizado no âmbito do 

Mestrado em Estudos Editoriais da Universidade de Aveiro. Este estágio foi bastante 

enriquecedor ao nível pessoal e profissional, já que me permitiu ter um primeiro contacto 

com aquilo que é a edição em contexto literário e desenvolver noções claras relativamente 

à sua aplicação nas vertentes impressa e digital.  

Conforme será possível comprovar mais à frente, A Casa do João é uma revista 

que tem chancela da editora Trinta Por Uma Linha e que se produz graças à total 

dedicação e dinamismo de João Manuel Ribeiro. Trata-se de uma revista de Literatura 

Infantil e Juvenil (LIJ) que destina a um vasto público leitor, que inclui as crianças, os 

pais e entidades ligadas ao ensino, de entre as quais se destacam os professores e os 

educadores. Inserida na categoria da LIJ, a publicação procura a partilha e a difusão de 

conteúdos lúdicos através de textos, imagens e design gráfico, na sua versão impressa, e 

de componentes em formato de áudio e de vídeo, na sua versão digital. Esta vertente 

digital do projeto A Casa do João tem por base o seu website, e é por ele que passam 

todos os conteúdos pertencentes à revista. Para além disto, o website dispõe ainda de 

conteúdos e programas exclusivos, fruto do trabalho dos seus colunistas ou da voz dos 

seus locutores. A revista impressa é produzida trimestralmente, ao passo que a sua 

plataforma digital conta com novos temas diariamente, pelo que se faz valer deste meio 

para se difundir junto dos seus leitores. Para isto, conta também com uma presença muito 

significativa ao nível das redes sociais, utilizando estes canais como ferramentas de 

partilha com a finalidade de alcançar um maior número de pessoas de forma rápida e 

eficaz. Esta pluralidade na disponibilização dos conteúdos foi um dos primeiros aspetos 

que revelaram que a edição é necessária a vários níveis e acontece em várias plataformas. 

As publicações impressas requerem uma edição distinta do formato digital que, por sua 

vez, deve ser adaptado consoante a plataforma (website versus redes sociais) onde se 

insere.  
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O estágio contemplou a captura, a criação e a edição de imagens e de texto que 

funcionariam, posteriormente, como formas de potencialização do crescimento da 

estratégia comunicacional da revista. Foi ponto assente desde a abordagem inicial que 

este seria um estágio muito dinâmico na sua forma e no seu propósito, algo patente na 

natureza remota do mesmo. Conforme me foi transmitido numa primeira conversa, eu 

não estaria presente nas instalações da editora, mas uma das minhas principais funções, 

enquanto estagiário da revista A Casa do João, seria a de representar a instituição para a 

qual iria trabalhar durante o período de estágio. A sugestão de João Manuel Ribeiro era 

que a revista focasse a riqueza cultural no território aveirense e que a sua presença se 

notasse além do distrito do Porto – onde a editora está sedeada. Neste sentido, todos os 

trabalhos efetuados para A Casa do João passaram não só pela visita aos principais pontos 

de interesse e de cultura do concelho de Ílhavo, mas também por outras organizações 

exteriores ao concelho que, na opinião do responsável da editora, justificavam um 

apontamento digital pela sua temática e propósito.  

Segundo opiniões recolhidas junto de outros mestrandos que realizaram os seus 

estágios curriculares noutras editoras ou instituições, as suas tarefas eram muito mais 

direcionadas para o livro impresso, pelo que a maioria do seu tempo era ocupada a rever, 

a paginar ou a formatar manuscritos e, de quando em quando, a estabelecer a comunicação 

entre editora e autor. A Filipa, que fez o seu estágio na Sana Editora – uma entidade 

editorial sedeada em Aveiro que atua na concretização, distribuição e promoção do livro 

– frisou, numa conversa na qual as atividades desenvolvidas em estágio estavam a ser 

debatidas, que a experiência “prática de seis meses valeu por cinco anos de teoria” e que 

apesar de ter vivenciado “apenas uma amostra do que realmente é trabalhar numa editora 

(…) [teve a] oportunidade de trabalhar um bocado em cada campo, o que tornou a 

experiência mais enriquecedora do que se tivesse dedicado apenas a um dos ramos 

editoriais”, esclarecendo ainda que as suas atividades se basearam na “revisão de texto de 

um livro e paginação de um outro”. Desta forma, o formato deste estágio n’A Casa do 

João pode ser considerado como inovador dentro do que é mais comum acontecer no 

mestrado em Estudos Editoriais, já que contemplou duas diretrizes muito próprias: uma 

total liberdade editorial na criação dos conteúdos e uma aposta muito direcionada naquilo 

que é o marketing digital, algo que se encontra em crescimento exponencial nos dias que 

correm.  
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O presente relatório é constituído por três partes distintas. Em primeiro lugar, é 

apresentada a história e o conceito da editora Trinta Por Uma Linha, bem como o 

propósito que levou à criação do projeto ou revista A Casa do João. De seguida, será 

possível ler uma exposição descritiva da evolução do papel do editor e como a presença 

desta entidade foi assumindo um lugar de relevo no campo do marketing digital, 

funcionando como um enquadramento teórico relativo às atividades realizadas e ao seu 

propósito – uma ponte ou um elo de ligação entre a edição mais tradicional e as 

plataformas digitais ou de multimédia. Por fim, serão apresentadas e explicadas as 

atividades e os projetos levados a cabo durante todo o período do estágio – os trabalhos 

efetuados terão uma descrição detalhada onde são apresentados os seus objetivos, o 

modus operandi da criação dos conteúdos e as tomadas de decisão relativamente a opções 

editoriais.  
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1. A editora 

1.1. Trinta Por Uma Linha 

A editora Trinta Por Uma Linha surgiu em janeiro de 2008 pelas mãos de João 

Manel Ribeiro. O escritor, que também é editor, poeta e investigador, publicou já mais de 

quatro dezenas de livros inseridos na categoria da Literatura Infantojuvenil, repartidos 

entre poesia e narrativa. Doutorado em Ciências da Educação pela Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, João Manuel Ribeiro 

tem mostrado uma enorme dedicação à escrita para crianças, dinamizando a forma como 

esta faixa etária encara a literatura através de ações junto de escolas básicas do 1.º ciclo e 

colégios.  

A Kalandraka apresenta-se como uma entidade especializada na edição de 

literatura infantojuvenil, pensada originalmente para “preencher um vazio existente no 

género dentro do território ibérico” (Fernandes, 2014, p. 21). Esta editora consolidou a 

sua posição dominante no mercado editorial e conquistou o reconhecimento do seu 

público leitor porque “uma vez confrontados com os livros que publicam, somos 

instantaneamente presenteados com a qualidade estética e literária inerente a cada uma 

destas obras — livros que fazem a delícia não só dos pequenos leitores como também do 

público adulto (…) [sendo] esta qualidade excecional uma das caraterísticas que a 

distingue de muitas editoras na mesma área” (Fernandes, 2014, p. 22). Inicialmente 

sedeada em Lisboa, acabaria por mudar as suas operações para o norte de Portugal, 

estabelecendo-se em Matosinhos, baseando a sua atividade editorial em três pilares: “a 

adaptação de contos tradicionais, a publicação de clássicos da literatura infantil e a 

produção própria, sendo esta última abordagem menos frequente, apesar de contar já com 

algumas publicações — principalmente através de colaborações com ilustradores 

portugueses” (Fernandes, 2014, p. 31). 

A exposição anterior poderia facilmente pertencer à Trinta Por Uma Linha, 

principalmente pela adaptação de contos tradicionais e pela produção própria. No entanto, 

a descrição mencionada acima é referente à editora espanhola Kalandraka, que marca 

presença em território português desde 2002 e com a qual a Trinta Por Uma Linha partilha 

semelhanças que se revelarão por demais evidentes, desde logo o posicionamento no 

mercado editorial. 
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Refletindo sobre o panorama editorial português, nomeadamente no que toca à 

publicação de obras direcionadas ao público infantil, é possível lembrar editoras “que de 

imediato surgem no nosso pensamento por ocuparem um lugar importante nas estantes 

das livrarias e pelo foco de protagonismo a que têm estado sujeitas devido aos prémios 

arrecadados nos últimos anos” (Dias, 2014, p. 41). Entre estas, encontram-se duas com 

sede em território espanhol: a Kalandraka, que, conforme mencionado anteriormente, 

publica em Portugal há quase vinte anos e a OQO editora, que “aposta no conteúdo 

artístico, com o objetivo de possibilitar um novo olhar às crianças sobre o mundo que as 

rodeia estimulando a sua imaginação” (ibidem). Há também a destacar as editoras 

portuguesas de referência, como o são a Planeta Tangerina ou a Gato na Lua. Esta última 

“surgiu em 2011 e é especializada em álbuns ilustrados para um público entre os 3 e os 

10 anos de idade” (Dias, 2014, p. 42), pela mão de Paulo Monteiro. O seu objetivo passa 

por “criar livros divertidos sem deixarem de ser também educativos (…) [centrando-se] 

essencialmente no trabalho de autores premiados ou reconhecidos internacionalmente e 

considera isso uma mais-valia, pois aposta na multiculturalidade dos autores que, 

consequentemente, possuem uma diversidade imensa de perspetivas culturais” (ibidem). 

Já a Planeta Tangerina, que dispensa apresentações em solo português, foi reconhecida, 

em 2013, “como a melhor editora europeia num prémio atribuído pela Feira do Livro 

Infantil de Bolonha” (ibidem). Para Isabel Minhós Martins, uma das fundadoras da 

editora, “uma das principais preocupações na publicação das suas obras é que o texto e a 

imagem entrem em consonância e não se sobreponham ao nível da importância que cada 

um ocupa e que se harmonizem entre os dois” (ibidem).  

O mercado editorial em Portugal encontra-se dominado pelos grandes grupos 

editorias, como o são o grupo Porto Editora e o Grupo Leya. Não enumerando de forma 

exaustiva os constituintes de cada um dos grupos mencionados, destacam-se a Areal, a 

Raiz, a Sextante, a Wook e todo o Bertrand Círculo como membros da Porto Editora e a 

ASA, a Caminho, a D. Quixote, a Lua de Papel e a Texto como membros da Leya. Em 

adição, importa “salientar que ambos os grupos possuem gráficas especializadas na 

elaboração de livros e distribuidoras próprias, estando esse negócio todo canalizado 

dentro do mesmo grupo, não precisando de recorrer a serviços exteriores nem a 

outsourcing“ (Dias, 2014, p. 27). A vasta panóplia de chancelas editoriais que os grupos 

possuem faz com que ambos possam apresentar uma oferta editorial rica em variedade e 
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em quantidade, deixando muito pouco espaço para que pequenas editoras consigam ser 

sustentáveis e independentes. 

A decisão de optar pela criação da Trinta Por Uma Linha e, assim, autoeditar e 

publicar ao seu próprio ritmo, resultou da dificuldade do autor em lançar obras suas em 

outras editoras, fruto do contexto editorial vivido na altura. Aspetos relacionados com a 

distribuição dos livros ou o justo tratamento dos direitos de autor também contribuíram 

para esta sua iniciativa empreendedora. Segundo o seu website pessoal, o autor publica 

no mínimo um título por ano desde 2008. Numa década de trabalho, contabilizaram-se 

cinquenta e seis lançamentos de obras dedicadas ao público infantojuvenil, um registo 

que faz de João Manuel Ribeiro um dos autores contemporâneos mais prolíferos deste 

subsistema literário.  

Segundo a política editorial da Trinta Por Uma Linha, a editora tem por base “um 

projeto editorial especialmente (mas não exclusivamente) direcionado para a literatura 

infantojuvenil”. Tal como comprovam as suas ações educativas junto de escolas básicas 

e de colégios, João Manuel Ribeiro defende que a literatura para a infância e para a 

juventude pode servir como um complemento essencial à evolução cognitiva, afetiva e 

criativa do seu leitor enquanto aluno e ser humano. Este incentivo à leitura encontra-se 

patente na criação e edição das obras da Trinta Por Uma Linha, cuja oferta literária é 

reforçada ano após ano, de forma a chegar a um maior número de pequenos leitores. Para 

isto contribui o facto de se editarem novos autores e autores já consagrados e de se optar 

por ilustrações de elevada qualidade, com a finalidade de criar conteúdos que diminuam 

a iliteracia e a abstinência da leitura nesta faixa etária. A sensibilidade editorial de João 

Manuel Ribeiro é uma peça-chave em todo o processo de criação, na medida em que o 

autor reconhece o que agrega o público mais jovem em torno de um livro e possui a arte 

e o engenho que lhe permitem captar a atenção do leitor. Assim, grande parte das obras 

publicadas são poesia, conto ou recriação da tradição oral – géneros que, quando aliados 

à ilustração, apelam ao imaginário de quem lê e observa.  

Atendendo ao mercado editorial em Portugal, a Trinta Por Uma Linha é, 

claramente, uma editora de literatura infantojuvenil cujas publicações procuram ir ao 

encontro das necessidades de um segmento que contempla as crianças em idade pré-

escolar e os adolescentes (dos 6 aos 16 anos) e as entidades responsáveis pela sua 

educação, como é o caso de pais e professores. Não sendo uma grande editora – em termos 

de representatividade e de infraestruturas -, é, no entanto, uma casa editorial especializada 
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que cuida de todo o processo de criação de um livro. Deste processo fazem parte todas as 

etapas inerentes à publicação de uma obra literária: 

• Receção e avaliação de um manuscrito; 

• Revisão e edição textual; 

• Paginação e ilustração; 

• Distribuição; 

• Lançamento e apresentação do livro. 

Apesar de, à data, a editora contar apenas com dois colaboradores em regime de 

full-time, o processo de criação do livro não perde fluidez ou qualidade, uma vez que João 

Manuel Ribeiro recorre regularmente a entidades externas, como, por exemplo, 

ilustradores, revisores ou designers. Acrescente-se que a Trinta Por Uma Linha trata da 

distribuição das suas obras de forma própria, quer pela disponibilização online dos seus 

produtos, quer pelo contacto direto com os consumidores em sessões de lançamento e em 

oficinas ou ateliers de leitura. A publicitação dos livros, o rastreio dos vários lançamentos 

literários e o acesso ao catálogo da editora pode ser feito online, uma vez que a presença 

digital da editora se estende ao seu website, ao website pessoal de João Manuel Ribeiro e 

às suas redes sociais. Esta pegada extensível às mais variadas plataformas digitais facilita 

o contacto com os leitores e com os seus encarregados de educação, justificando uma 

comunidade bilateral: presencial e digital. Conforme foi referido anteriormente, a 

comunhão física entre a editora (e as suas obras) e os seus leitores acontece sob a forma 

de eventos realizados no escritório da Trinta Por Uma Linha, nas escolas e centros 

educativos, em bibliotecas ou em feiras do livro. Estes eventos procuram a consolidação 

do laço entre autores e leitores, algo que resulta na conquista e na manutenção da 

preferência do público-alvo para com a editora.  

Uma análise ao catálogo editorial da editora, cuja listagem se encontra disponível 

no anexo 1, evidencia que a Trinta Por Uma Linha procedeu à criação de diversas 

coleções, com a finalidade de cumprir as expectativas ao nível do seu público leitor. De 

entre as coletâneas idealizadas, destacam-se a coleção “Ditos (Im)Populares” – que 

contém as obras que visam recriar vastas tradições populares; a coleção “Os 

Tesouropatas” – que acolhe obras literárias de aventuras; a coleção “O Barulho dos 

Segredos” – que aglomera diversos contos escritos por João Manuel Ribeiro; a coleção 

“Pim Pam Pum” – destinada às crianças na idade pré-escolar, uma vez que são obras mais 
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ricas em imagens e grafismos; e a coleção “Oito Por Um Cordel” – destinada ao público 

mais crescido. A oferta literária da Trinta Por Uma Linha é ainda enriquecida pela 

Tropelias e Companhia, uma chancela low cost com a qual produz obras em parceria. Do 

catálogo indexado à Tropelias e Companhia, há a destacar a coleção “Percursos da LIJ” 

– que inclui estudos no âmbito da literatura infantojuvenil; a coleção “Poesia Juvenil” – 

que explora a comunhão entre imagens e texto poético; e a coleção “Vozes e Rostos da 

LIJ Portuguesa” – um arquivo dos trabalhos efetuados no âmbito dos vários Simpósios 

de Literatura Infantojuvenil Portuguesa que o editor tem coorganizado ao longo dos anos.  

É possível constatar que, das sessenta e cinco obras publicadas com a chancela da 

Trinta Por Uma Linha, não só vinte e seis integram o Plano Nacional de Leitura, como 

seis contam já com segundas edições. A obra A Casa Grande encontra-se mesmo 

indexada a ambas as considerações referidas anteriormente, já que integra o Plano 

Nacional de Leitura e conta com uma segunda edição. João Manuel Ribeiro conta ainda 

com obras publicadas no estrangeiro, transportando a sua arte além-fronteiras à boleia de 

Rondel de Rimas para Meninos e Meninas e de Poemas para Brincalhar, publicados na 

Colômbia, de A Casa Grande e de O Senhor Péssimo é o Máximo, publicados em 

Espanha, e de Meu Avô, Rei de Coisa Pouca, publicado em Espanha, em Itália e na 

Eslovénia. O destaque desta presença fora de portas vai para o livro Mi Abuelo, Rey de 

las Pequeñas Cosas, como é intitulado em espanhol, que foi uma das obras finalistas do 

Premio Fundación Cuatrogatos em 2019. Este prémio, criado em 2014, visa “a leitura, a 

análise e a discussão de uma vasta panóplia de obras inseridas na literatura infantojuvenil, 

publicadas em espanhol por pequenas e grande editoras na Ibero-América e nos Estados 

Unidos” (“Premio”, 2014) e conta com a opinião de especialistas das áreas “da filologia, 

da educação, do jornalismo, da sociologia, do teatro e das artes plásticas” (ibidem) para 

procurar obras com “qualidade, propostas inteligentes que divirtam, que comovam, que 

inquietem e que façam pensar: livros que gostariam que outras pessoas conhecessem e 

lessem” (ibidem). Ora, a versão em espanhol do Meu Avô, Rei de Coisa Pouca, 

originalmente de João Manuel Ribeiro e da Trinta Por Uma Linha, entrou nesse grupo 

restrito de obras pela sua qualidade literária, gráfica e editorial:  

Resaltamos un grupo de títulos que resultaron finalistas en el proceso de selección de las 

obras ganadoras del Premio Fundación Cuatrogatos 2019. Estos libros (…) fueron muy 

valorados por su calidad literaria, plástica y editorial durante las sesiones de trabajo del 

jurado y estuvieron optando por un puesto entre los 20 galardonados hasta la última ronda 

de eliminaciones. Los finalistas son libros con significativos méritos, cuya lectura 

también se recomienda con entusiasmo (“Destaque”, 2017) 



18 

 

Este é um sinal claro de que o trabalho e a dedicação de quem gere e dá a cara 

pela editora é valorizado e tem importância no panorama literário a nível nacional e a 

nível internacional.  
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1.2. O projeto da revista A Casa do João 

Plural, democrática e independente, de caráter informativo e abrangente – assim se 

apresenta A Casa do João – Revista de Literatura Infantil e Juvenil, uma revista que se 

espera esclarecedora e atrativa no contacto com o público (“Revista”, 2017) 

 É desta forma que a revista é apresentada. A primeira edição impressa da revista 

data de outubro de 2017 e, no seu primeiro editorial, João Manuel Ribeiro fez questão de 

confessar que o lançamento deste projeto correspondia à concretização de um sonho que 

acalentava há já algum tempo. Segundo o próprio, a revista contaria com a sua impressão 

digital e tinha como objetivo basilar “contribuir para a formação de cidadãos informados, 

conscientes e participativos, bem como estimular a leitura e fomentar o gosto pelos livros 

no público infantil” (Ribeiro, 2017, p. 3). Para além de uma periodicidade trimestral, A 

Casa do João seria editada pela chancela Tropelias e Companhia, numa parceria com o 

Centro Cultural de Amarante e o Centro Unesco de Amarante. Acerca das componentes 

da revista, é referido que “aborda temáticas diversificadas, aposta numa forte componente 

gráfica e visual, já que está também disponível em formato online, e oferece jogos 

didáticos e passatempos (“Revista”, 2017). O pontapé de saída de um projeto que agora 

conta já com dois anos seria cimentado com o expressar do desejo de João Manuel 

Ribeiro, diretor da revista, que almejava chegar “de uma forma comprometida, mas alegre 

e despojada, ao coração e à inteligência de muitos educadores, professores, pais e, 

sobretudo, crianças” (Ribeiro, 2017, p. 3).  

Para além da vertente física, em formato de papel, A Casa do João também possui 

uma assinalável vertente digital, já que conta não só com o seu site ou blogue, mas 

também com páginas nas mais variadas redes sociais, entre as quais o Facebook e o 

Instagram. Esta presença ao nível das variadas plataformas digitais facilita o contacto e a 

proximidade com o seu público, uma vez que elas funcionam como autênticos motores 

na proliferação de notícias, novidades, artigos ou eventos relacionados com a revista. A 

título de exemplo, a página d’A Casa do João no Facebook dispõe de uma comunidade 

de cerca de seis mil e duzentos seguidores. Se a este número adicionarmos o público da 

página da revista no Instagram, que acrescenta cerca de dois mil seguidores, obtemos uma 

audiência digital a rondar os oito mil utilizadores divididos entre as referidas plataformas 

de social media. Este número representa o alcance da impressão digital do projeto 

enquanto presença online que João Manuel Ribeiro referira aquando do lançamento da 

revista. Apesar do estabelecimento desta presença digital ser, à partida, um dos grandes 

objetivos d’A Casa do João, é possível observar que o sucesso alcançado até agora 
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comprova a mudança de paradigma que ocorreu ao nível das publicações impressas – a 

força e a audiência de um jornal, de uma revista ou de um qualquer órgão de comunicação 

dependem diretamente da sua presença nas variadas plataformas de multimédia: 

Specifically, firms should seek to develop digital relationships using promotional 

strategies that emphasize the co-creation of content and meaning. (…) Of course, firms 

have always talked to their customers; the critical difference between past and present in 

this regard is that now, online communication tools allow customers to respond to firms 

(Mangold & Faulds, 2009: falta a página) 

A importância da proximidade entre empresa e cliente no que ao digital diz 

respeito é facilmente aplicável a qualquer área da nossa sociedade, nomeadamente a 

indústria editorial. A ideia supracitada data do ano de 2009, mas a sua contemporaneidade 

é por demais evidente. No espaço de uma década, nada se alterou quanto à veracidade do 

que é dito. Na verdade, intensificaram-se as estratégias de comunicação e reforçaram-se 

os canais através dos quais ela pode ser feita.  

 O projeto A Casa do João manteve-se fiel à visão e ao dinamismo de João Manuel 

Ribeiro e, dois anos volvidos, apresenta-se como uma plataforma multimodal que, para 

além de revista, inclui conteúdos em formato de vídeo e de som. Para isto, contribuíram 

os projetos que surgiram de forma adjacente: A Casa do João TV e a telefonia d’A Casa 

do João (ou a rádio d’A Casa do João).  

A Casa do João TV, que surgiu no início do ano de 2018, é o espaço que acolhe e 

divulga os conteúdos em formato de vídeo assinados e produzidos pela revista. Abrange 

uma panóplia enorme de temas, pelo que é possível estar a observar a visita da revista a 

um determinado espaço ou a um evento específico e, a seguir, estar a visualizar um 

momento de convívio ou uma conversa sobre literatura realizada no escritório da Trinta 

Por Uma Linha. Uma vez mais, as semelhanças com a Kalandraka são patentes, já que a 

editora espanhola também dispõe de um canal de multimédia – a Kalandraka TV.  

En este canal de televisión digital será posible descubrir a quienes crean los libros, 

adentrarnos en sus obras y en sus procesos de trabajo. Además, este espacio permitirá 

descubrir los lugares donde habitan los libros y servirá también como punto de 

información de novedades editoriales, recomendaciones y últimas actividades alrededor 

del libro y de la lectura (“Conocenos”, 2020) 

Tal como na Kalandraka TV, também A Casa do João TV serve de veículo à 

descoberta e cobertura de espaços ou eventos onde a literatura infantojuvenil seja o tema 

central. Este projeto assume particular importância, na medida em procura dar voz e 

protagonismo às iniciativas e às entidades envolvidas na cultura infantojuvenil, dando 

visibilidade às conversas com autores, à cobertura dos lançamentos literários e das visitas 
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às bibliotecas com espaço dedicado ao incentivo à leitura na idade infantil, como, por 

exemplo, os clubes de leitura.  

Já a rádio d’A Casa do João, que se estreou no início do ano de 2019, veio atuar 

como um suplemento à revista e ao canal de vídeo, completando, desta forma, as restantes 

plataformas já existentes. Esta webrádio, como é descrita, foi criada a pensar 

(especialmente, mas não exclusivamente) no público infantojuvenil e “apresenta uma 

programação diversificada, preferencialmente de índole cultural e lúdica, cuja estrutura é 

definida pelo Conselho Editorial” (“Estatuto Editorial”, 2020). A sua equipa é formada 

por adultos e crianças, um facto que enriquece a sua grelha de podcasts, mas que não 

impede que o João Pé no Chão, o João Pestana, o João Campeão ou o Ler com (C)Alma 

tenham a mesma voz e se rejam pelo mesmo objetivo: entreter e conquistar não só os mais 

novos, como também os mais velhos.  

A Casa do João, para além de ser um projeto revista, funciona como um “guarda-

chuva” para vários formatos em termos de conteúdo, distinguindo-se sempre pela 

criatividade editorial e permitindo a liberdade de expressão e de ideias. No fundo, pode 

ser encarada como uma extensão da editora Trinta Por Uma Linha, já que partilha os 

mesmos valores e as mesmas motivações. Esta comunhão de ideais comuns à editora e à 

revista pode ser justificada com o rosto por trás de ambas: João Manuel Ribeiro. Para ele, 

o fundamental são as crianças e a sua intenção “é dar mais visibilidade à literatura para 

crianças, porque ainda é considerada menor, e sobretudo dar visibilidade junto dos 

adultos, porque são os mediadores” (Lusa, 2017). É para o público infantojuvenil que 

trabalha e é por causa do público infantojuvenil que se reinventa, pessoalmente e 

profissionalmente, já que, segundo o próprio, “o combate da [sua] vida é disseminar a 

poesia” (ibidem). 
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2. A edição 

2.1 O papel do editor 

O processo de criação de um livro contém em si etapas que podem passar 

despercebidas ao público em geral. Um consumidor menos atento tende a achar que uma 

determinada obra foi escrita, impressa e publicada para venda – um exercício mental que 

tem tanto de comum como de errado. Quem conhece e faz parte da indústria editorial sabe 

que, desde o processo de criação de um livro à sua disponibilização ao público, são 

inúmeros os agentes que formam a cadeia referente à criação da obra enquanto um bem 

palpável.  

Atente-se no caso de um diamante. Na sua origem, no momento da sua extração, 

este objeto terá o seu valor bruto. Antes de ser posto à venda ou utilizado em peças de 

joalharia, o diamante será devidamente lapidado e moldado, por forma a fazer subir o seu 

valor e a sua apresentação. Ora, com um livro acontece precisamente o mesmo. Neste 

caso, a sua forma inicial é o manuscrito apresentado pelo autor e será a editora a conferir-

lhe forma e a acrescentar-lhe valor antes de ser colocado à venda. Mas se o processo do 

diamante parece simples e direto, a criação de um livro contempla um maior número de 

etapas e, por conseguinte, de intervenientes. Se considerarmos uma pequena editora, a 

obra passará por entidades como autor, editor, paginador, ilustrador (em alguns casos), 

designer gráfico, impressora e distribuidora – podendo ainda passar pela agência literária 

do seu autor. No caso das grandes editoras, a produção do livro contempla todas as 

entidades mencionadas anteriormente, podendo o desenvolvimento da obra passar ainda 

pelo diretor artístico, por exemplo, e, caso se trate de uma sequela, pelo coordenador de 

coleção.   

Das várias entidades referidas anteriormente, atente-se nas funções do editor. 

Relativamente à sua definição, o editor1 é “a person who corrects or changes pieces of 

text or films before they are printed or shown, or a person who is in charge of a newspaper 

or magazine” (Cambridge Dictionary) ou seja, alguém inteiramente responsável pela 

formatação dos diversos conteúdos próprios de um jornal, de uma revista ou de um livro. 

Mas será esta uma forma demasiado estreita de enumerar as funções de um editor? 

 
1 Cf. para informações completas e detalhadas Peter Ginna (ed), 2017, What editors do – the art, craft and 

business of book editing, Chicago and London, Chicago Press 
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Antonio Houaiss propõe uma visão mais alargada relativamente ao papel do editor, já que 

o seu significado ficará  

restrito ao seu sentido usual de pessoa sob cuja responsabilidade, geralmente comercial, 

corre o lançamento, distribuição e venda em grosso do livro, ou de instituição, oficial ou 

não, que, com objetivos comerciais ou sem eles, arca com responsabilidade do 

lançamento, distribuição e, eventualmente, venda do livro (Houaiss, 1983, p.3) 

 Quer se atente no papel do editor como sendo alguém simplesmente responsável 

pela correta ordenação e formatação de um qualquer artigo escrito ou como sendo alguém 

do qual dependem ações preponderantes à proliferação de um livro, há uma certeza que 

é comum a ambas as visões: o editor é peça-chave na relação entre autor e leitor, não 

podendo ser substituído ou retirado dessa cadeia relacional.  

 Historicamente, é possível compreender que a segunda definição parte da 

evolução da primeira, ou seja, o editor começou por ser, de facto, alguém exclusivamente 

dedicado à formatação, coordenação e supervisão do processo de criação textual, tendo 

desenvolvido capacidades e competências que o levaram a ser eficaz na comunicação, 

distribuição e comercialização de uma obra escrita, fruto do crescimento da indústria 

editorial e da crescente competição nesse mercado. A técnica de Gutenberg, apesar de 

inovadora e futurista para o século XV, não permitia ao editor voltar atrás e alterar uma 

letra ou uma pontuação. Ao invés, para que o pudesse fazer, essa correção significaria a 

produção e a impressão de uma nova página. E porque nem todos os editores puderam 

lidar com génios de caneta em punho, permita-se o seguinte testemunho de John Heminge 

e de Henry Condell em relação a alguém cuja “mente e sua mão caminhavam juntas. E 

ao pensar ele produzia com tal facilidade que seus papéis nos chegaram quase [sempre] 

sem rasuras” (Chartier apud Shakespeare, 2009, p. 17). 

 Se é verdade que a prensa de Gutenberg chama a si os primeiros sinais no que à 

edição diz respeito, não é menos verdade que esta mesma ferramenta mecânica tenha 

marcado uma mudança na produção de texto impresso. A partir de meados do século XV 

passou a ser possível produzir mais e mais rápido, algo que viria a contribuir de 

sobremaneira para o crescimento do mercado livreiro. Pense-se no que acontecia no 

período pré-Gutenberg a um determinado manuscrito: seria ainda necessário corrigir erros 

de ortografia, de pontuação e de composição. Assim que a sua revisão estivesse concluída, 

o manuscrito retificado seria então entregue aos escribas para que fosse replicado, num 

processo que duraria tanto quanto maior fosse o número de páginas a replicar. A prensa 

veio agilizar este processo de replicação. No período pós-Gutenberg, o editor recebia e 
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corrigia o manuscrito, mas a sua multiplicação já contemplava aspetos como composição, 

caligrafia e tamanho dos caracteres impressos. E a função dos escribas não era mais 

replicar à mão, mas sim à máquina: 

Tornar a Bíblia diretamente acessível a [um] grande número de leitores, não só em latim 

como em vernáculo, fornecer aos estudantes e professores nas universidades os grandes 

tratados do tradicional arsenal escolásticos, multiplicar acima de tudo os livros comuns, 

breviários e livros de horas, necessários para a prática de cerimónias litúrgicas e orações 

quotidianas, as obras dos escritores místicos e os livros de piedade popular, tornar, acima 

de tudo, a leitura dessas obras de acesso mais fácil a um publico muito grande, tal foi uma 

das principais tarefas da tipografia nos seus primórdios. (Fevbre e Martin apud McLuhan, 

1972, p. 179)  

 O crescimento exponencial do circuito livreiro transforma também a imagem do 

livro enquanto objeto, até então um pertence quase exclusivo dos estratos sociais mais 

elitistas. A palavra escrita passa a estar acessível a um público mais generalizado e o 

consumo cultural acompanha a tendência crescente no que toca à impressão. A evolução 

no processo de criação de um objeto escrito e o consequente desenvolvimento do mercado 

a ele associado desencadeiam o aparecimento de uma nova classe profissional que se 

fixara entre editor e leitor. Assiste-se à formação de  

grandes organizações editoriais, com representações em várias cidades da Europa. O 

comércio era feito (…) através de vendedores ambulantes que percorriam as cidades em 

busca de clientes. Ainda na segunda metade do século XV (…) começam a surgir os 

livreiros (Weise, 1929, p. 118).  

São realizadas as primeiras feiras do livro, de entre as quais se destaca a de 

Frankfurt, que ainda hoje é uma das mais conceituadas ao nível mundial. A indústria 

livreira cresce enquanto negócio, o que obriga a uma constante readaptação do papel do 

editor. E se, até então, a abordagem passava por publicar obras de autores já extintos, a 

evolução do mercado livreiro levou a que os editores dessem oportunidade a novos 

escritores: 

Com o desenvolvimento dos negócios, os editores começaram a publicar mais originais 

de autores vivos, que eram por estes cedidos perpetuamente. Em troca, os escritores 

recebiam apenas alguns exemplares dos livros impressos. (…) Quando existia pagamento 

as somas envolvidas eram muito baixas (Chartier, 1998, p. 61).   

 O século XVIII traz alguma preponderância e poder a quem escreve, uma vez que 

é a partir desta data que o autor passa a conseguir assegurar propriedade e crédito sobre 

as suas obras. O lucro já não representa dinheiro em caixa apenas para o editor e a 

propriedade intelectual sobre uma determinada obra passa a ser objeto de negociação 

entre as duas entidades: 

[Inglaterra é o primeiro país que] passa a reconhecer ao autor a propriedade sobre seus 

textos e o direito sobre sua reprodução (o copyright). A partir daí, os editores ingleses 
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teriam de negociar com os autores a permissão para publicar seus originais. Até ao final 

do século XVIII outros países irão reconhecer esses direitos (Bragança, 2005, p.230) 

 Vemos, pois, que as funções de um editor vão sofrendo mutações com o 

desenvolver do mercado livreiro e impresso. Se, inicialmente, o editor era alguém 

responsável pela revisão e supervisão da impressão de um manuscrito, em pleno século 

XVIII, o editor tem já de acumular, em adição, traços de gestor e de negociador. O 

aparecimento de bibliotecas, bem como o estabelecimento de diversos públicos-alvo 

enquanto grupos ávidos pela leitura de muitas e boas obras, coincidem com a necessidade 

de desenvolver o aspeto estético de uma publicação. Assim, testemunha-se a criação de 

“novos tipos de caracteres, e os aperfeiçoamentos no prelo e no fabrico de papel já 

antecipam a grande revolução mecânica que irá transformar o mundo da edição no início 

do século XIX” (Febvre, Martin apud Bragança, 2005, p.231) 

  A revolução mecânica mencionada anteriormente é sustentada pelo aparecimento 

de novos engenhos elétricos. Para além do telégrafo, o passar dos anos traz o telefone e a 

rádio. A comunicação oral funde-se com a escrita e, juntas, preparam o lapidar de uma 

cultura informativa que já não constará apenas nos livros, mas também nos jornais 

impressos e nos programas de rádio. Aliás, o início da segunda metade do século XIX 

assiste ao nascimento da agência Reuters e do jornal The New York Times, duas 

conceituadas entidades na cobertura de notícias e de informação. Com isto, o papel do 

editor terá de ser novamente remodelado, uma vez que um livro e um jornal requerem 

ritmos de edição diferentes.  

 A evolução nas tarefas do editor também acompanhou o desenvolvimento 

tecnológico, uma vez que se tornou necessário adaptar qualquer formato de comunicação 

ao ambiente digital no qual se vive hoje em dia. A invenção e popularização do 

computador e o consequente aparecimento da internet vieram moldar não só a forma de 

consumir conteúdos, mas também a forma de produzir esses mesmos conteúdos. As 

plataformas digitais servem agora de motor à disseminação de notícias, de ideias e de 

produtos. Basta atentar no comportamento de várias entidades ligadas à comunicação para 

perceber que o meio digital é, de momento, tão ou mais preponderante do que o meio 

físico. Qualquer escritor tem o seu espaço digital, uma ferramenta que lhe permite chegar 

ao seu leitor de uma forma mais rápida e de uma forma mais próxima. O método é 

replicado por editoras, jornais, canais de notícias e outros agentes dos media.  
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 As diferentes plataformas da atualidade promoveram o aparecimento de novos 

tipos de editor, por exemplo, o editor de vídeo, o editor de conteúdo e o editor de redes 

sociais. Na sua base, as funções do editor de vídeo prendem-se com o audiovisual e com 

a necessidade de contar uma história ou transmitir uma ideia através da articulação, do 

tratamento e da conjugação de imagens e sons. O editor de conteúdo está mais ligado à 

estrutura e à visualização de um determinado website, seja na sua versão em desktop ou 

em mobile, sendo ele que decide a apresentação da informação de modo a contribuir para 

o sucesso de uma página web. Por outro lado, o editor de redes sociais encontra-se 

encarregado da mensagem a transmitir ao público nas diversas aplicações tecnológicas – 

desde as páginas mais tradicionais, como o Facebook, o Instagram e o LinkedIn, às 

páginas mais recentes como o Twitter, o Snapchat e o Tik Tok. Não é por acidente que 

grandes grupos empresariais recrutam editores de redes sociais, já que a presença digital 

das organizações e instituições assume hoje um relevo tão significativo quanto a presença 

mais tradicional. Longe vão os tempos em que a relação entre o leitor e o The New York 

Times ou a relação entre o consumidor e a Coca-Cola eram estritamente comerciais. Hoje 

em dia existe uma ligação muito mais emocional, alimentada pela proximidade que as 

redes sociais permitem e fomentam. Entidade comercial (página) e cliente (seguidor) 

estão agora à distância de uma publicação, na qual a mensagem associada não é publicada 

de forma aleatória.  

 O texto que se segue foi a forma escolhida para Jonathan Landman, à data deputy 

managing editor da redação do jornal The New York Times, justificar a aposta numa 

entidade responsável pela edição ao nível das redes sociais: 

Jennifer will work closely with editors, reporters, bloggers and others to use social tools 

to find sources, track trends, and break news as well as to gather it. She will help us get 

comfortable with the techniques, share best practices and guide us on how to more 

effectively engage a larger share of the audience on sites like Twitter, Facebook, Youtube, 

Flickr, Digg, and beyond. (Landman, 2009)  

 Corria o ano de 2009 e a adoção desta estratégia mostrava-se vanguardista. No 

decorrer da década subsequente, a consolidação da necessidade de um(a) editor(a) de 

redes sociais acompanhou a evolução da importância das próprias redes sociais.  

 Como é possível observar, a história comprova que o papel do editor foi sendo 

alvo de mutações e adaptações, fruto da evolução do meio onde se insere: num primeiro 

momento com o aparecimento da prensa de Gutenberg, depois com a industrialização do 

mercado literário e, mais recentemente, com a crescente digitalização das relações entre 
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as diversas entidades e o seu público. No entanto, existe um outro dado subjacente a toda 

esta transformação que merece igual relevância: o editor, o seu papel e as suas funções 

não foram nunca descartadas ou subvalorizadas. Pesando todos os reajustes que o editor 

foi convidado a realizar na sua metodologia de trabalho e reconhecendo o sucesso na sua 

adaptação, é seguro afirmar que o papel do editor é, de certa forma, indispensável a um 

elevadíssimo volume de entidades – da literatura aos media, passando por empresas 

comerciais ligadas a inúmeros setores.  
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2.2 O panorama da edição 

2.2.1 A edição nas várias plataformas 

 Como foi possível observar anteriormente, o papel do editor sofreu mutações que 

acompanharam e moldaram o desenvolvimento das suas funções e o seu contexto 

histórico. Se, no passado, o editor aplicava as suas ideias e o seu conhecimento através 

de um sistema mecânico como a prensa, hoje em dia, o editor emprega as suas valências 

através de um sistema digital que, na sua essência, depende de duas coisas para que possa 

existir: rede (ou internet) e máquina (computador, tablet ou telemóvel). Se, no passado, o 

resultado do trabalho do editor se traduzia em algo palpável e passível de folhear, hoje 

em dia, grande parte do resultado do seu trabalho são representações gráficas através das 

quais é possível fazer scroll. O panorama da edição mudou e o papel do editor 

acompanhou essa evolução.  

 As novas plataformas de reprodução gráfica requerem atenções diferentes e, com 

isto, conhecimentos distintos. Uma entidade capaz de editar um livro, seja na sua forma 

física ou digital, terá valências distintas de uma outra entidade responsável por editar uma 

série de notícias prontas a fazer parte de um determinado website ou blogue. Além disso, 

alguém responsável pela comunicação nas redes sociais irá ser possuidor de valências 

distintas quando comparado com as duas entidades referidas anteriormente. No entanto, 

não será plausível afirmar que as três não se possam revezar alternadamente. Um editor 

literário pode ser capaz de aplicar o seu processo ao texto informativo e um editor de 

notícias pode, igualmente, ser capaz de aplicar o seu ritmo às constantes mutações no seio 

da media social. Pelo vasto conhecimento do meio e pelas  competências editoriais 

adquiridas na produção de conteúdo, o editor responsável pela voz digital de uma 

determinada entidade poderá ter uma versatilidade que lhe permite cobrir notícias em 

tempo real e uma peça textual a médio-longo prazo.  

 O formato ideal do livro, enquanto objeto cultural, viu-se, a certa altura da sua 

história mais recente, debatido entre o público. Tendo em consideração o vasto leque de 

leitores, é possível apontar os extremos que delinearam esta discussão: o mais 

conservador e tradicionalista, adepto da textura da capa e das páginas e do cheiro a papel 

impresso; e o mais revolucionário e futurista, ávido consumidor de tecnologia e de novos 
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formatos de leitura. Para satisfação deste último, surge o ebook2. Uma forma de 

disponibilizar, na sua totalidade, uma determinada obra em formato digital, cujo processo 

de leitura se desenrolava com o passar de um dedo no ecrã, ao invés do habitual folhear 

de página após página:  

E-book, in full electronic book, digital file containing a body of text and images suitable 

for distributing electronically and displaying on-screen in a manner similar to a printed 

book. E-books can be created by converting a printer’s source files to formats optimized 

for easy downloading and on-screen reading (Encyclopedia Britannica) 

 Conforme é possível observar através da definição anterior, a maior diferença 

entre uma obra original e o seu formato digital reside na sua reprodução e na forma como 

é apresentada ao seu leitor. Mas será mesmo assim? Há cerca de duas décadas atrás, Roger 

Chartier afirmava que  

O universo de textos eletrónicos significará, necessariamente, um distanciamento em 

relação às representações mentais e às operações intelectuais especificamente ligadas às 

formas que teve o livro no Ocidente há dezassete ou dezoito séculos. (Chartier, 1994, p. 

106) 

  Este distanciamento pode ser tido como ponto de partida da revolução digital que 

o novo milénio viu acontecer. O livro, o jornal e a revista, enquanto objetos físicos e não 

tecnológicos, não permitiriam, em si, o aparecimento de websites, de blogs e de redes 

sociais. O seu conteúdo, por outro lado, pode ser visto como o combustível que alimentou 

o surgimento das referidas plataformas digitais. Se a isto se adicionarem as constantes 

descobertas e evoluções tecnológicas ao nível de gadgets e aparelhos eletrónicos, obtém-

se a receita base daquela que pode ser vista como a combustão de um processo que, a um 

olhar menos atento, poderá parecer natural. Na mesma medida, este distanciamento 

referido pelo historiador francês vinca a existência dos dois públicos literários referidos 

mais acima: o vanguardista embarca nesta jornada digital, consumindo-a e justificando a 

sua existência; o tradicional assiste à queda da publicação impressa, temendo-a e 

procurando formas de se reinventar: 

In the 1990s, in a digital media landscape dominated by the growing World Wide Web 

and bulky, desktop-based computers, the debate on the mortality of print books revolved 

around the alleged superiority of the hypertext and its non-linearity, rather than directly 

on the physical properties of paper. The resolution of computer screens was deemed too 

low to be even comparable to paper, and e-ink was considered only as a promising but 

yet unrealized possibility (Nunberg, 1996). In contrast, the commercial success of e-

reader technologies in the late 2000s moved the discussion from the textual organisation 

of the text to a focus on the delivery 6 technology. If the codex is not going to die, the 

 
2 Cf. para informações detalhadas sobre ebook em Portugal Pedro Miguel Oliveira Carvalho, 2012, A 

Importância do eBook no Mercado Livreiro em Portugal, projeto de mestrado em Gestão, Lisboa, ISCTE  
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print book might be the next sacrificial victim of digital media (Ballatore & Natale, 2015, 

p. 5)   

 Atentando no desenrolar temporal, é possível considerar que as novas plataformas 

representam apenas uma pequena porção da história da reprodução textual e audiovisual. 

Num passado já longínquo, e marcando o início de todo o desenvolvimento, encontra-se 

o texto impresso. Séculos depois, o aparecimento da rádio – um autêntico salto na 

comunicação e proliferação da palavra – seguido pela criação da televisão – a primeira 

vez que foi possível aliar texto, imagem e som na mesma plataforma. Tal como acontece 

na televisão, qualquer uma das plataformas mais contemporâneas permite, de igual forma, 

o tratamento de texto, imagem e som. A diferença reside na reprodução, no acesso e na 

liberdade criativa de quem cria, de quem edita e de quem publica.  

 O ebook não constituiu, ainda assim, o início do aparecimento das diversas 

plataformas digitais. Quando muito, é possível afirmar que o ebook foi um dos frutos das 

mesmas. Antes de se compreender a cronologia associada ao meio digital, é necessário 

ter presente que toda a evolução aconteceu graças a um elemento fundamental: a internet. 

O aparecimento da world wide web pode mesmo ser visto como o big bang do meio 

digital, na medida em que qualquer vislumbre de um website, de um blog ou de uma rede 

social apenas passou a ser real após este acontecimento. Aliás, é nesta world wide web 

que habitam todas a plataformas referidas anteriormente.  

 Importa atentar nas motivações que transportaram a edição para o meio digital, e 

estas encontram-se divididas em duas categorias distintas (mas não dissociáveis): a 

evolução cultural e cognitiva do ser humano e o desenvolvimento tecnológico. A primeira 

retrata a evolução histórica do Homem, à boleia do desenvolvimento natural de uma 

sociedade. Este desenvolvimento, gradual durante largos séculos e exponencial nas 

últimas décadas, foi moldando os aspetos sociais, culturais e comerciais da população. 

No mesmo sentido, o aparecimento de novos produtos tecnológicos foi servindo de 

alimento às várias fases de evolução da sociedade humana. A criação do telemóvel, por 

exemplo, não teria significado nada se o ser humano não moldasse o seu comportamento 

social tendo em conta a sua existência. Hoje em dia, o telemóvel (ou smartphone, 

atendendo às especificidades contemporâneas do aparelho) é uma extensão de qualquer 

pessoa, em qualquer faixa etária.  

 As plataformas digitais tornaram-se no maior meio de comunicação, de difusão e 

de comércio porque o público permitiu e patrocinou esta transformação. A facilidade de 
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acesso e a comodidade de utilização serviram de argumentos à crescente dependência 

tecnológica. A perda na cultura escrita e impressa transformou-se, subitamente, no ganho 

da informação e da venda em formato digital:  

[ao marcar presença no meio digital] as empresas encontram-se no centro da economia 

da informação e algumas são líderes mundiais no seu setor; os seus movimentos 

estratégicos no negócio da edição eletrónica são parte de planos mais largos para reforçar 

as suas posições dominantes nas infraestruturas de distribuição de conteúdos digitais à 

escala global (Hillesund, 2001)  

 Passaram-se cerca de duas décadas desde a ideia que é referida acima e, atentando 

ao que acontece atualmente, é possível observar o poder premonitório de tais palavras. 

De facto, o meio digital produziu e cimentou líderes mundiais no que toca à informação 

e ao conteúdo. Para além do mais, as duas décadas subsequentes à afirmação de Terje 

Hillesund serviram para aprofundar o fosso existente entre a predominância do texto 

digital e a decrescente presença do texto impresso. No espaço de vinte anos, as editoras 

passam a integrar ebooks nos seus catálogos, as grandes agências de notícias migram as 

suas operações para o meio digital e as redes sociais vão aparecendo e reunindo 

utilizadores. Os princípios base da edição são reajustados e passam a coabitar com termos 

como o marketing, o trending, o nicho e a partilha. E tudo isto porque o meio digital, 

ainda que ofereça uma panóplia de oportunidades, é um meio ambiente voraz que 

engrandece e beneficia quem é primeiro: primeiro a postar, primeiro a partilhar, primeiro 

na pole do trending e primeiro nas escolhas do público no seu nicho.  

Depressa e bem, há pouco quem – ou, pelo menos, era assim antes da era digital 

na qual a sociedade atual se encontra. Hoje em dia, os termos depressa e bem marcam o 

ritmo e a popularidade de uma qualquer entidade. E este princípio aplica-se às agências 

de notícias, aos criadores de opinião, às marcas e aos utilizadores de redes sociais em 

geral. No entanto, a linha que separa o sucesso do fracasso, tendo por base este princípio, 

é muito ténue. Se o depressa e bem de uma entidade se revelar algo que foi feito depressa 

e mal, o julgamento será imediato. Este caso tornar-se-á, rapidamente, num depressa e 

bem de outra entidade e, consequentemente, o crescendo de popularidade de quem acertou 

contrastará com a diminuição de popularidade de quem errou. Uma gralha no meio digital 

é amplamente prejudicial quando comparada com uma gralha num livro. Ainda assim, 

este facto parece não beliscar as diferentes ambições e estratégias que existem no meio 

digital, um meio que não é mais espelho, mas concorrente daquilo que é a realidade. 
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Num período em que a notoriedade e a presença digital são fatores determinantes 

no sucesso de uma organização, a edição de conteúdos passou a caminhar de mão dada 

com o marketing – e com todos os conceitos, processos e estratégias que ele engloba. 

Apesar de associadas, estas áreas representam propósitos diferentes. A edição encontra-

se encarregada, pela sua natureza, de dar forma a uma ideia ou a um projeto. O marketing 

é responsável por definir de que forma essa ideia ou esse projeto será apresentado ao seu 

público, identificando-o. A edição nas várias plataformas é, assim, uma peça fundamental 

na criação e difusão da imagem e de conteúdos de uma entidade. No entanto, o marketing 

digital assume igual preponderância, já que serve de catalisador ao processo editorial. 

Juntos, funcionam como um propulsor que garante a navegação e aumenta a ascensão no 

meio digital. Juntos, aproximam o seu utilizador do sucesso, quando utilizados de forma 

consciente e eficaz. 
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2.2.2 A importância do Marketing Digital 

Para que haja um entendimento claro daquilo que é o marketing digital, é 

necessário ter presente que a estrutura fundamental deste conceito tem a sua edificação 

no marketing normal, ou seja, qualquer prática inerente ao marketing digital será, 

necessariamente, uma adaptação proveniente do marketing aplicado ao negócio. Na sua 

definição, marketing representa  

the sum of activities involved in directing the flow of goods and services from producers 

to consumers. Marketing’s principal function is to promote and facilitate exchange. 

Through marketing, individuals and groups obtain what they need and want by 

exchanging products and services with other parties. Such a process can occur only when 

there are at least two parties, each of whom has something to offer (Encyclopedia 

Britannica).  

Como é possível observar, o marketing é uma ferramenta usada quando se 

pretende construir uma relação de proximidade entre duas entidades, desde que haja uma 

moeda de troca. No seio empresarial, estas relações podem ser b2b (business-to-business) 

ou b2c (business-to-client) – a primeira representa uma forma de ligação entre duas 

empresas, que podem beneficiar dos seus produtos entre si e, assim, potenciar a vertente 

negocial mutuamente; a segunda representa uma forma de ligação entre uma entidade 

empresarial e o seu cliente. Se é claro que a empresa terá, a priori, um produto para 

oferecer ao seu cliente, o que poderá este último fornecer para que se estabeleça a troca 

de bens mencionada na definição de marketing? A resposta engloba os seguintes termos: 

dinheiro, fidelidade e/ou publicidade. E é precisamente por isto que as empresas iniciaram 

uma forte aposta nas estratégias de marketing a adotar para melhor chegar ao seu público-

alvo. Muitas abdicaram mesmo de spots publicitários em formato televisivo porque 

perceberam, a dada altura, que a construção da sua carteira de clientes poderia ser feita, e 

era feita, pelos próprios clientes. Um cliente satisfeito garante os três conceitos 

mencionados (dinheiro, fidelidade e publicidade) e representa o sucesso de uma estratégia 

de marketing. 

O marketing digital3, na sua essência, é a aplicação de tudo o que é explicado 

acima em ambiente digital – nas várias plataformas, desde os típicos websites às mais 

recentes redes sociais. Neste caso, o objetivo primordial de uma qualquer entidade é 

construir uma audiência crescente mediante o seu público-alvo. Tal não significa, ainda 

 
3 Cf. para informações completas e detalhadas Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F., 2016, Digital Marketing: 

strategy, implementation and practice, 6th 
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assim, que este público não se possa transformar numa carteira de clientes, mas esta 

situação estará sempre dependente daquilo que é e daquilo que faz uma qualquer entidade:  

[digital marketing] has a similar meaning to electronic marketing – both describe the 

management and execution of marketing using electronic media such has the web, e-mail 

(…) and wireless media in conjunction with digital data about costumers’ characteristics 

and behaviour (Chaffey et al, 2009) 

A internet desempenha um papel fundamental na implementação do marketing 

digital. Aliás, sem o aparecimento das redes sociais na internet, o marketing seria ainda 

uma ferramenta estritamente empresarial, e as suas boas práticas comerciais serviriam 

apenas para distinguir os grandes grupos empresariais. A sua transição para o meio digital 

veio generalizar a utilização do marketing, na medida em que passou a estar ao alcance 

de um maior leque de negócios, sejam eles de natureza pessoal ou coletiva. Para além 

deste facto, se no marketing normal são as receitas a ditar a sua efetividade (ou falta dela), 

no marketing digital dá-se maior importância à opinião - ou feedback - do público. A 

implementação de uma determinada estratégia de marketing no seio digital é feita com o 

objetivo de aproximar uma qualquer entidade e o seu público-alvo, procurando catalisar 

opiniões positivas entre a audiência e, assim, fazer crescer o seu following ou exponenciar 

as suas vendas (no caso das entidades com finalidade comercial). Certo é que, seja qual 

for o principal objetivo, a presença de uma entidade no meio digital é fundamental para a 

sua sobrevivência, fruto da realidade tecnológica que engloba e interliga a humanidade 

nos dias que correm. Desta forma, “the key question is not whether to deploy Internet 

technology – companies have no choice if they want to stay competitive – but how to 

deploy it” (Porter, 2001). 

Neste sentido, a presença em ambiente digital, por si só, é já um passo em direção 

à construção e manutenção de um público, mas não representa qualquer garantia no que 

toca a esse objetivo. Esta presença não pode ser estática. Tem de ser uma presença 

dinâmica, cujo objetivo deve ser alcançar o seu público de formas diferentes. A título de 

exemplo, um website é uma forma eficaz de estar presente no seio das plataformas 

digitais. Mas será eficiente quando não conjugado com outros canais de difusão digital? 

A resposta mais evidente parece ser não, uma vez que depender apenas de um website 

seria prescindir de quaisquer vantagens que outros canais de comunicação pudessem 

oferecer.  
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Uma das estratégias mais eficazes hoje em dia é a de utilizar as redes sociais como 

meio de transmissão de uma mensagem e, desta forma, atrair um determinado público e 

direcioná-lo para a página principal – que poderá, ou não, ser o website. Grandes marcas 

de vestuário e apparel, como, por exemplo a Nike ou a Adidas, e conceituados agentes 

de media mundiais, como o The New York Times ou o The Guardian, utilizam as redes 

sociais como meio de cativar afluência aos seus websites – de modo a tornar possível, 

assim, aumentar as vendas ou liderar a difusão de notícias. Atente-se ao esquema 

representado pela figura 1: 

A partir da organização esquemática presente na figura 1, é possível comprovar 

como podem as redes sociais servir de boost no que toca ao tráfego inerente a um qualquer 

website. A página de web, cujo principal propósito é personificar a presença de uma 

entidade no meio digital, serve como âncora às suas ramificações sociais – neste caso 

concreto, as páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram e de LinkedIn agem como 

pontes entre os diferentes públicos – ou followers – e o website. Um aumento na afluência 

de público no website poderá transformar-se num aumento de receitas provenientes do 

negócio em curso ou refletir-se num aumento de visibilidade quando comparado com 

entidades concorrentes. Na prática, o sucesso desta cadeia de ligações estará diretamente 

dependente de uma estratégia de marketing digital que prime pela comunicação nos 

diferentes canais e pela gestão dos diferentes públicos. Desta forma, convém ter presente 

Figura 1 - As redes sociais e o seu público 

Elaborada pelo autor 
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que “marketing planning is simply a logical sequence and series of activities leading to 

the setting of marketing objectives and the formulation of plans for achieving them” 

(McDonald, 2003).  

A comunicação através dos diversos canais será o combustível necessário para 

manter funcional e proveitoso o esquema acima mencionado. A mesma comunicação 

deve ser munida de uma sequência de pequenas incisões, ao invés de se revelar estática. 

Ou seja, transpondo para a realidade das redes sociais, uma comunicação dividida em 

vários momentos do dia, através de vários posts, será mais eficiente junto do seu público. 

Assim, a estratégia de marketing digital a adotar deve privilegiar uma comunicação que 

se molde aos diferentes públicos e que surja consoante as oportunidades criadas. Uma 

voz que seja surpresa, e não garantida, com intervenções capazes de entreter e de fazer 

crescer a sua audiência.  

A edição é parte integrante desta comunicação, o que faz dela um dos alicerces do 

marketing digital. Desde a produção de vídeo, passando pela composição de imagem e 

ainda pela criação de texto, a edição encontra-se presente em cada uma vertentes 

anteriores. Não é possível dissociar o papel do editor do marketing digital, uma vez que 

é sobre esta entidade que recaem as decisões quanto ao formato e à edição do conteúdo a 

ser disponibilizado ao público leitor. Reconhecer a importância do marketing digital e a 

preponderância que uma comunicação ativa nas várias plataformas digitais pode ter, é o 

primeiro passo em direção ao crescimento enquanto organização e negócio. A partir 

daqui, a conjugação de palavras com imagens e a comunhão entre vídeos e ideias formam 

a base de uma comunicação que almeja tocar cada indivíduo de uma audiência. 

Esta necessidade de comunicação com vista a cimentar e a aumentar um 

determinado público leva as entidades responsáveis a marcarem presença nas várias 

plataformas digitais, desde os websites às redes sociais. O processo de alcance e de 

conquista de um público crescente em número e em interação será tão bem-sucedido quão 

melhor desenvolvida for a estratégia comunicativa delineada.    

 

Corria o mês de janeiro do ano de 2019 quando João Manuel Ribeiro exprimiu, 

pela primeira vez, uma vontade pessoal em apostar numa estratégia de comunicação mais 

ampla, que chegasse a vários públicos e que representasse a voz do projeto d’A Casa do 

João. O caminho a percorrer seguia o trilho do marketing digital e o objetivo passava por 
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aproximar os Estudos Editoriais e as plataformas de multimédia. A proposta assentava 

num estágio que englobasse atividades consideradas “fora da caixa” do universo mais 

tradicional da edição e que fugisse, de certa forma, ao convencional estágio feito pelos 

mestrandos do curso em questão. Seria concedida liberdade editorial em toda a linha, e a 

única contrapartida era que o conteúdo criado estivesse em sintonia com o projeto d’A 

Casa do João. Na perspetiva do editor, acontecera uma espécie de metamorfose 

relativamente ao conceito de edição – esta deixara de estar confinada à revisão de livros 

e passara a estar presente em diferentes plataformas, incluindo as digitais. O desafio 

passava por mostrar que um editor recém-formado, para além de saber aplicar as valências 

que lhe são ensinadas no decorrer da formação académica, seria alguém capaz de 

desenvolver projetos de edição complementares à sua função. De uma forma mais 

simples, João Manuel Ribeiro acreditava que o papel do editor se tinha ramificado às 

várias componentes de multimédia e que o formato do estágio proposto, se concluído com 

sucesso, poderia comprovar isso mesmo.  

No próximo segmento serão expostos os objetivos e o planeamento do estágio, 

bem como as tarefas realizadas ao longo de cerca de seis meses. Isto porque, felizmente, 

a abertura de uma nova janela de comunicação por parte d’A Casa do João deu aso a um 

convite irrecusável por parte de João Manuel Ribeiro. Pertencer ao quadro editorial e 

criativo da revista A Casa do João e, suplementarmente, desenvolver projetos de revisão 

textual no seio da editora Trinta Por Uma Linha, o que se revelou uma experiência que 

vai ao encontro de tudo o que foi escrito acima: o papel do editor foi sofrendo alterações 

ao longo do tempo, tendo sido capaz de se adaptar às diferentes exigências provocadas 

pelo ambiente – neste caso, tecnológico – que o rodeia. O editor desempenha um papel 

fundamental nas organizações onde se encontra inserido, mostrando-se capaz de moldar 

a comunicação que elas realizam e, assim, integrar as várias estratégias de marketing 

digital que visam o seu crescimento. A forma como A Casa do João foi recebida nos 

vários sítios visitados, na pessoa de um editor estagiário dedicado, é prova de que a arte 

da edição tem engenho para se fazer cumprir. 
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O estágio 

Objetivos e Planeamento 

 Conforme foi referido anteriormente, foi a janeiro de 2019 que João Manuel 

Ribeiro fez saber, através da Professora Cristina Carrington, que se encontrava na 

disposição de receber um estagiário na editora Trinta Por Uma Linha. As indicações na 

primeira abordagem faziam antever o que mais tarde se tornou uma realidade: um estágio 

mais direcionado para as componentes de multimédia, mais virado para o marketing 

digital, porque também há muito de edição nesse campo, palavras do responsável da 

chancela editorial em questão. À data, as atividades da Trinta Por Uma Linha estendiam-

se ao projeto-revista A Casa do João, feito a pensar no público mais novo. Para além da 

revista impressa trimestralmente, A Casa do João encontrava-se já disponível nas várias 

plataformas digitais em formato de website e, adicionalmente, contava já com presença 

nas redes sociais. A produção de conteúdo afeto à publicação era dirigida por João Manuel 

Ribeiro e uma grande percentagem das publicações lidava com assuntos, acontecimentos 

ou contextos ligados ao distrito do Porto. O objetivo do responsável era estender a 

cobertura da revista a novos lugares de interesse e a distintos acontecimentos que 

enriquecessem os traços editoriais da publicação.  

 A primeira reunião entre mim e responsável aconteceu na Biblioteca Municipal 

de Ílhavo, no distrito de Aveiro. Eu passara a noite anterior a rever conceitos de edição e 

de marketing, porque ingressar num estágio que fosse diferenciado dos demais parecia 

uma ideia bastante tentadora e uma aprendizagem que se poderia revelar muito 

importante. A meio de uma tarde solarenga, cumprimentámo-nos e sentámo-nos de modo 

a iniciar aquela que seria a entrevista – pensava eu – para um estágio sob a sua supervisão. 

A entrevista agendada deu lugar a uma conversa informal entre uma pessoa com um 

enorme conhecimento literário e editorial, com uma personalidade muito afável e com 

muitos projetos idealizados, e uma pessoa com muita vontade de aprender e de justificar 

um voto de confiança. Foi decidido que o estágio iria incorporar duas tarefas principais: 

a revisão textual, à boleia das obras com o carimbo da Trinta Por Uma Linha; e a criação 

e edição de artigos de multimédia, no âmbito projeto mais alargado associado à 

plataforma A Casa do João. As atividades a desenvolver iriam cruzar as funções de um 

editor tradicional com os afazeres de um editor contemporâneo. Lembro-me que João 

Manuel Ribeiro insistia no uso do termo vídeo, o que me levou a pensar que talvez eu não 
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fosse a pessoa indicada para realizar o trabalho pretendido. A dada altura, perguntou-me 

se eu estava familiarizado com a criação e edição de vídeo. Hesitei, respondendo que o 

curso de Estudos Editoriais – seja na forma de licenciatura ou na forma de mestrado – 

não nos prepara exatamente para essa realidade. Depois destas palavras, que não fugiam 

à verdade, senti que estava fora do estágio. Na realidade, eu tinha já desenvolvido um 

projeto pessoal que estava ligado à criação e edição de vídeo, mas sentia, de alguma 

forma, que essa competência prévia poderia não ser suficiente para o que era agora 

pretendido, uma vez que não me encontrava munido de quaisquer conceitos teóricos 

relativamente a esse campo. Arrisquei, afirmando que gostaria de tentar e que me 

esforçaria para corresponder, mesmo não tendo noções claras de edição de vídeo. Apesar 

de tudo, estava decidido a arregaçar as mangas e a ir em frente. Estava novamente 

alinhado com o propósito do estágio, faltando apenas demonstrar que o pouco que sabia 

fazer poderia, de facto, ser útil. Para perceber o que poderia, ou não, oferecer à Casa do 

João, foi-me pedido que realizasse um apontamento sobre a Fábrica da Ciência da 

Universidade de Aveiro. Depois de avaliado, ser-me-ia comunicado se passaria a integrar 

o estágio ou se seria melhor procurar outra alternativa. Comprometi-me a fazê-lo na 

semana seguinte. Gostava mesmo de contar contigo para este estágio. Se um João sozinho 

consegue fazer a diferença, do que serão capazes dois Joões?, foi o comentário de João 

Manuel Ribeiro no final da nossa conversa.  

 Na segunda-feira subsequente à nossa conversa, entrei em contacto com o 

departamento da Universidade de Aveiro encarregado da gestão da Fábrica da Ciência. 

Expliquei que gostaria de reunir algumas informações sobre o espaço e de capturar 

imagens em formato de vídeo e de fotografia, a fim de poder apresentar uma proposta de 

estágio na revista A Casa do João. Fui chamado a reunir com o responsável pela Fábrica 

e providenciei as informações necessárias em relação à revista e ao projeto. Autorizaram 

a que reunisse o conteúdo necessário, mediante algumas restrições, como por exemplo a 

(não) captura de imagens de rostos de pessoas que não fossem afetas à Fábrica, com o 

propósito de salvaguardar os direitos de imagem e as políticas de privacidade vigentes. 

Tomei nota deste aspeto, pois sabia que precisaria de o cumprir quando estivesse presente 

em outras instituições ou eventos. Foi disponibilizada uma guia, que conduziria uma 

visita às várias salas da Fábrica. Aqui ficam alguns recortes do vídeo relativo à Fábrica 

da Ciência: 
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 A confirmação de que integraria o estágio sob a supervisão de João Manuel 

Ribeiro chegou poucos minutos depois de lhe enviar o vídeo. A satisfação e o entusiasmo 

pelo que estaria pela frente juntaram-se ao sentimento de responsabilidade que, a partir 

daquele momento, passara a existir. No mesmo dia, ficou agendada uma visita ao 

escritório onde A Casa do João é produzida, com a finalidade de preparar um plano para 

as atividades a desenvolver e de conhecer a casa à qual iria pertencer durante o período 

de estágio. Entretanto, ficaria também responsável por pensar e colocar em papel algumas 

ideias que gostasse de desenvolver, uma vez que iriam ser tidas em conta aquando da 

discussão do plano e dos objetivos desta experiência.  

 Bastou chegar ao exterior d’A Casa do João para perceber que a minha inclusão 

no projeto estaria destinada a acontecer – o escritório é vizinho do estádio do Bessa, casa 

do Boavista, que mesmo não sendo o meu clube do coração pertence a uma indústria pela 

qual sou um apaixonado incurável. Estar junto a um elemento do futebol foi entendido 

como um sinal de que o que estaria para vir teria tudo para correr bem. Mas, para isso, 

seria preciso trabalhar e cumprir as expectativas criadas. E, no fundo, tinha sido a isso 

que me tinha predisposto.  

 Uma vez reunidos, o responsável expôs o que gostaria que fosse feito durante o 

estágio: visitar vários pontos de interesse do distrito de Aveiro que providenciassem a 

criação de conteúdos apelativos ao público d’A Casa do João. Estender a cobertura da 

revista ao distrito de Aveiro e, em particular, ao concelho de Ílhavo. Desta forma, 

averiguaram-se as atividades culturais e lúdicas a acontecer no período temporal relativo 

à duração do estágio e filtraram-se os sítios e os lugares que suscitavam a curiosidade de 

uma visita. Importava manter presente que o principal destinatário da revista era (e 

continua a ser) o público infantojuvenil, pelo que o meu papel, enquanto criador e editor 

de conteúdo, seria levar o leitor a visitar locais e a ver variadíssimas coisas de interesse 

Figura 10 Figura 11 
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através do seu ecrã. Munido do material de captura de imagem e de som, cabia-me a mim 

a missão de ser os olhos do público. E foi assim que ficou definido que realizaria 

reportagens no Museu do Brinquedo, em Vagos, no Museu Marítimo e no Museu da Vista 

Alegre, em Ílhavo, na Casa Museu Egas Moniz e no Festival de Cinema, em Avanca, e 

no Simpósio de Literatura Infantojuvenil e na Livraria Gigões e Anantes, em Aveiro. Em 

comum, estas instituições ou iniciativas tinham a ligação a várias dimensões da atividade 

cultural, sendo merecedoras de uma visita por parte dos mais novos, pelo encanto, pelo 

ensinamento e pela experiência. 
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Tarefas Desenvolvidas 

 Clubes de Leitura 

Apesar do plano traçado e dos sítios a visitar estarem já definidos, foram feitos 

pequenos apontamentos sobre outros assuntos ou objetos de interesse. Um exemplo disso 

mesmo é o primeiro artigo criado no âmbito do estágio. O material recolhido e o artigo 

criado destacam a importância dos clubes de leitura. O espaço escolhido para a realização 

desta primeira e experimental ação enquanto editor estagiário d’A Casa do João foi a 

Biblioteca Municipal de Ílhavo.  

 

 

 

 

 

 

 

 Para além da captação de imagens no interior da biblioteca, a reportagem 

contemplou ainda um artigo escrito que explorava o tema dos hábitos de leitura da 

sociedade atual e como os clubes de leitura são espaços importantes para que haja um 

crescente interesse pela vertente literária. Aqui fica um breve excerto: 

(…) Felizmente, há ainda quem sinta um enorme apreço pelo livro e pela 

leitura. Tanto eu como o/a leitor/a, que o sentimos, devemos ser capazes 

Figura 12 Figura 13 

Figura 14 
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de realizar um juízo acerca de nós próprios. Esta reflexão deverá servir 

para responder a duas questões fundamentais: lemos o suficiente? Se sim, 

incentivamos os que nos são próximos a fazê-lo?  

Convém desconstruir ambas as questões. Não há qualquer indicativo que 

nos diga quantos livros devemos ler numa semana, num mês ou num ano. 

Este conceito de suficiente deverá ser um equilíbrio consciente e interno 

através do qual consigamos alcançar dois objetivos: satisfazer o nosso 

gosto pela leitura e obter conhecimento. Há quem consiga o que é referido 

anteriormente lendo compulsivamente e aproveitando qualquer minuto 

para o fazer e há também quem o faça tendo por hábito ler apenas em 

pontuais momentos de lazer. O importante, reitero, é que todos sejamos 

capazes de ler, pelo menos, aquilo que achamos ser o suficiente. E que o 

que achamos ser suficiente hoje o passe a não ser amanhã. Devemos ser 

capazes de nos desafiar e de querer conhecer sempre mais. Explorar 

sempre mais. E podemos fazê-lo através da leitura, cientes de que ler um 

livro é percorrer uma história através do olhar e dos sentimentos do seu 

autor. É igualmente da nossa responsabilidade incentivar e incutir o hábito 

pela leitura aos que nos são próximos. É ideia geral que devemos motivar 

as crianças a ler, isto porque esta atividade os ajudará no seu 

desenvolvimento cognitivo e académico. Não obstante, esta motivação 

deve abranger qualquer faixa etária e não apenas os mais pequenos. É 

fundamental que a leitura seja uma atividade presente na vida de qualquer 

pessoa, pondo de lado fatores como a idade, ocupação ou realidade 

económica. (…)4 

 O trabalho efetuado foi devidamente revisto, editado e difundido no website d’A 

Casa do João.  

 

 

 

 

 

 

 

 
4 O artigo escrito poderá ser encontrado, na sua totalidade, no anexo número 2. 
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 Museu do Brincar 

 O primeiro projeto envolvendo fotografia, texto e vídeo foi feito no Museu do 

Brincar, situado no município de Vagos, sendo este espaço um repositório de brinquedos, 

jogos e objetos que transportam o seu visitante para o passado. O objetivo deste trabalho 

passava por mostrar aos mais novos como eram e quais eram os brinquedos de 

antigamente e, ao mesmo tempo, fazer com que os mais velhos voltassem, por momentos, 

às suas infâncias. O material recolhido iria ser, posteriormente, editado e trabalhado de 

modo a ser difundido nas várias plataformas digitais d’A Casa do João, e a intenção 

passava por despertar curiosidade no público e apelar a que eles mesmos realizassem uma 

visita ao Museu. 

  

Figura 15 Figura 16 

Figura 17 Figura 18 

Figura 19 Figura 20 
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As imagens anteriores são recortes do vídeo trabalhado para o website d’A Casa 

do João. A sua produção envolveu a recolha de imagens no exterior e no interior do Museu 

do Brincar, a seleção e edição das imagens selecionadas em software de vídeo – a 

ferramenta utilizada em todos os projetos deste estágio foi o programa Wondershare 

Filmora, uma plataforma de criação, edição e produção de vídeo – e a consequente 

produção do vídeo, juntando as componentes áudio e visual. A escolha musical recaiu 

sobre a faixa intitulada Hide, uma música de Instrumental Folk acústico e livre de direitos 

de autor – como anteriormente, todas as músicas utilizadas nos projetos deste estágio 

estavam libertas de direito de autor e foram selecionadas da Audio Library – Music For 

Content Creators, uma biblioteca de áudio royalty free para criadores de conteúdo 

multimédia. A música foi selecionada mediante a sensação de alegria e de regresso ao 

passado que os vários instrumentos de cordas proporcionavam, indo ao encontro das 

sensações transmitidas pelas várias salas do Museu do Brincar. Quanto à gradação de 

cores das imagens utilizadas, foi usada uma paleta de cores viva e de caracter rústico, 

pelo que as tonalidades mais observadas variam entre o encarnado, o laranja e o castanho. 

De notar, em adição, a presença do logótipo d’A Casa do João no canto inferior direito 

da tela. A decisão editorial por trás desta introdução salvaguardava o direito de autoria 

Figura 21 Figura 22 

Figura 23 Figura 24 
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caso a difusão do vídeo fosse levada a cabo por outros órgãos de comunicação ou outros 

canais de media. 

 Este projeto envolveu ainda a criação de uma notícia para as redes sociais e a 

elaboração de um artigo escrito para a revista. O artigo procura descrever as várias salas 

do Museu do Brincar, ao mesmo tempo que tenta uma contextualização dos objetos no 

espaço e no tempo.  

Quantas vezes desejamos regressar atrás no tempo? Desejamos, por 

exemplo, voltar a reviver um dia da nossa juventude que nos foi especial 

ou uma altura da nossa infância da qual nos sentimos nostálgicos. Porque 

todos fomos e soubemos ser crianças e, de alguma forma, perdemos essa 

nossa capacidade por entre responsabilidades e afazeres. (…)  

Antes de iniciar a viagem pelas diversas salas do museu, a Bilheteira ou 

Loja dá-nos a conhecer o Bisquinho, a mascote e imagem de marca do 

museu. Este dachshund – vulgo cão salsicha – acompanhar-nos-á durante 

toda a visita e será presença constante nos expositores, nos quadros e nas 

ilustrações presentes ao longo do trajeto. Começamos a nossa descoberta 

com a Galeria dos Jogos Óticos. Aqui, estão dispostas inúmeras 

armadilhas à visão humana, ou não fossem as variadas ilusões de ótica 

presentes em casa recanto da sala. Em cima, a frase Era uma vez… 

Pequenos & Grandes desperta a fantasia e a curiosidade para o que se 

poderá encontrar mais adiante. (…)  

O Museu do Brincar recorda-nos de experiências e vivências da nossa 

infância e permite que voltemos a ser a criança que já fomos. Lembra-nos 

que infância e felicidade caminham de mãos dadas.5 

 O trabalho efetuado foi devidamente revisto, editado e difundido no website d’A 

Casa do João.  

 

 

 

 

 

 

 
5 O artigo escrito poderá ser encontrado, na sua totalidade, no anexo número 3. 
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Museu Marítimo de Ílhavo 

O projeto seguinte levou a Casa do João ao Museu Marítimo de Ílhavo. Esta 

infraestrutura, sedeada no concelho de Ílhavo, recria e promove o conhecimento sobre a 

história que marcou as terras e as gentes ilhavenses, juntando arquitetura e cultura no 

mesmo espaço. O museu é constituído por várias componentes, com destaque para a Sala 

da Faina/Capitão Francisco Marques, a Sala dos Mares e o Aquário. Na primeira, há a 

destacar a presença do Faina Maior – um barco utilizado na pesca à linha, à escala real, 

no qual é possível visitar a proa, o leme ou a ré e observar os mais diversos utensílios 

necessários às atividades piscatórias. A Sala dos Mares disponibiliza a contemplação de 

diversas embarcações náuticas, manufacturadas e à escala, numa perspetiva 360º. Mas a 

principal atração do Museu Marítimo é mesmo o seu Aquário – uma infraestrutura 

inaugurada em 2013 que serve de habitat simulado a cerca de duas dezenas de bacalhaus, 

um dos símbolos culturais do município de Ílhavo.  

 

  

 

Figura 25 Figura 26 
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Uma vez mais, as imagens anteriores foram retiradas do vídeo produzido e 

posteriormente difundido no website d’A Casa do João. Há a destacar o tom mais 

escurecido das imagens, fruto do azul e do cinza que dominavam a paleta de cores, numa 

clara alusão aos rios e aos mares (dois dos protagonistas do museu). A escolha musical 

recaiu na música Tomorrow, pertencente ao reportório de Bensound. A faixa apresenta 

uma sonoridade muito calma e é, de certo modo, nostálgica, pelo que justificou a opção 

por tudo o que representa a profissão de pescador (marcada pela ausência) e as águas a 

ela associadas.  

A história de Portugal enquanto nação e o mar que banha a sua orla costeira 

encerram um laço com centenas de anos de existência. Assim se justificam 

as descobertas das rotas marítimas para a Índia, através de Vasco da Gama 

em 1498, e para o Brasil, pela mão de Pedro Álvares Cabral em 1500. Estes 

feitos extraordinários contribuíram para que um país tão pequeno em 

termos de dimensão territorial se engrandecesse ao nível de nações como 

Inglaterra, França ou Espanha e deixasse a sua assinatura naquela que foi 

a Era dos Descobrimentos. (…)  

O Museu Marítimo de Ílhavo é um repositório de memórias e de artefactos 

relativos a esta arte, ao mesmo tempo que homenageia as construções e 

todos aqueles que estiveram, ou estão ainda, ligados à atividade piscatória. 

Para além de uma sala inteiramente dedicada a uma embarcação que servia 

Figura 29 Figura 30 
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o propósito da captura de pescado à linha, tem ainda uma sala inteiramente 

dedicada às diversas fainas agromarítimas pertencentes à ria de Aveiro. 

(…) 

 Um misterioso corredor com questões como “Fiel amigo?! De onde vem 

esta expressão?”, “Quem é, afinal, o «nosso bacalhau»?” ou “O bacalhau 

pode estar em vias de extinção?” aguçam a curiosidade para o que poderá 

estar mais adiante. Um texto presente numa das paredes responde a uma 

das questões anteriores e apresenta-nos o «nosso bacalhau». Trata-se do 

gadus morhua, vulgo bacalhau-do-atlântico, e o seu tamanho em adulto 

pode variar entre os 100 e os 200 centímetros de comprimento. É um peixe 

bastante aclamado por nós, portugueses, e está há séculos presente nas 

nossas mesas de natal. (…)6 

O artigo, escrito para descrição do espaço e anotação de todo o ambiente 

envolvente, foi posteriormente difundido no website d’A Casa do João. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 O artigo escrito poderá ser encontrado, na sua totalidade, no anexo número 4. 
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Museu da Vista Alegre 

 O mês de março levou A Casa do João a conhecer o Museu da Vista Alegre, uma 

marca histórica fabricante de porcelanas e um símbolo do concelho de Ílhavo. A criação 

da fábrica Vista Alegre data de 1824, uma iniciativa de José Ferreira Pinto Basto. Para 

além da Fábrica da Vista Alegre, onde se produzem derivados da porcelana, da cerâmica 

e do vidro, a área circundante inclui ainda um Museu, uma Igreja, um Infantário, um 

Atelier e um complexo habitacional pensado para os colaboradores da Fábrica. A Casa 

do João foi guiada aos vários pontos de interesse do complexo Vista Alegre e pôde 

retratar a visita ao detalhe, numa mini-série de três “episódios”. 

 Parte I – A História 

  

Figura 33 Figura 34 
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 Parte II – A Escultura e a Pintura 

 

Parte III – O Serviço Educativo  

Figura 39 Figura 40 

Figura 41 Figura 42 

Figura 43 Figura 44 
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 Analisando as imagens acima disponibilizadas, é possível comprovar a presença 

uma paleta de cores que varia entre o bege, o laranja e o castanho, numa alusão à cor 

creme da cerâmica e ao branco da porcelana. Dada a extensão da visita e a quantidade de 

espaços e objetos observados, a redação de um artigo foi colocada de parte. Estes vídeos 

foram acompanhados individualmente pela redação de uma notícia para as diversas redes 

sociais e plataformas digitais da revista. Estas notícias foram criadas e trabalhadas de 

modo a resumir, de forma sucinta, o conteúdo do vídeo em questão, contextualizando o 

leitor/espectador7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 As três sinopses estarão disponíveis para leitura no anexo número 5. 
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 Simpósio de Jovens Investigadores em Literatura para a Infância e Juventude 

 Após uma primeira edição no ano de 2018, a Universidade de Aveiro voltou a 

acolher o Simpósio de Jovens Investigadores para a LIJ. Desta forma, no dia 10 de abril 

de 2019, A Casa do João marcou presença no evento realizado no auditório do 

Departamento de Línguas e Culturas, juntando-se, assim, a autores, investigadores e 

professores que tinham como objetivo aprofundar a ligação entre a LIJ e a Ilustração. 

 

A Casa do João obteve acesso a este conjunto de apresentações orais e 

assistiu à realização de duas Mesas Redondas. Aqui, as convidadas tiveram 

a oportunidade de expor os temas que estão a desenvolver no âmbito das 

suas teses de doutoramento e, desta forma, contribuir para o enriquecer dos 

tópicos abrangidos por este colóquio. (…) 

Inserida na Mesa cujo propósito era falar sobre a LIJ e outras artes, Inês 

Costa (Universidade de Aveiro) trouxe-nos Livros que os adultos ouvem, 

músicas que as crianças leem e procurou apresentar poemas que tivessem 

sido musicados e preferencialmente direcionados, numa primeira fase, a 

adultos, sendo posteriormente adaptados a livro para crianças. (…) 

Ana Albuquerque e Aguilar (Universidade de Coimbra) apresentou-nos 

Literatura infantil e juvenil digital: a multimodalidade na criação de um 

ecossistema literário e tentou mostrar os benefícios da LIJ digital. (…) 

A segunda Mesa Redonda desta tarde, dedicada à tertúlia literária e à 

exposição e comunhão de ideias e conceitos ligados ao setor editorial, teve 

como tema central a LIJ e ilustração: livro-álbum, livro de imagem e livro-

brinquedo. Inserida neste propósito, Júlia Andrade (Universidade de 

Coimbra) convidou-nos para ver o tempo: relações entre recursos visuais 

e materiais na representação da temporalidade nos livros de imagens e, 

desta forma, atentar como as imagens conseguem dar uma noção de tempo, 

Figura 49 Figura 50 
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fugindo ao princípio de que uma imagem é muito mais sinónima de espaço 

do que de tempo. (…) 

Diana Martins (Universidade do Minho), a última conferencista deste 

simpósio, mencionou as Recriações esquecidas em livro-brinquedo do 

conto intemporal A Gata Borralheira numa clara alusão ao livro-

brinquedo. (…) 

Não foi produzido qualquer apontamento de vídeo relativamente a este simpósio. 

Em alternativa, foi redigido um artigo descritivo do evento8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 O artigo escrito poderá ser encontrado, na sua totalidade, no anexo número 6. 
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Casa Museu Egas Moniz 

 O mês de abril levou A Casa do João a fazer uma visita à Casa Museu Egas Moniz. 

Localizada em Avanca, no concelho de Estarreja, em Aveiro, a mansão pertencera a Egas 

Moniz, também ele natural da freguesia. António Caetano de Abreu Freire, mais 

conhecido por Egas Moniz, foi um conceituado médico, professor, investigador e político 

do século XX e fica na história de Portugal como o único português até ao momento a 

conquistar o Prémio Nobel da Medicina, distinção atribuída em 1949.  

 A Casa do João foi autorizada a percorrer todos os espaços do palacete, tendo 

encontrado cada divisão devidamente preservada e com a disposição original. Esta 

realidade transporta o visitante para a primeira metade do século XX, sendo possível 

observar espaços tão característicos da altura como a sala de chá para as senhoras, a sala 

de jogo para os cavalheiros, a biblioteca e a galeria de arte.  

  

As imagens anteriores fazem parte do vídeo produzido para distribuição no 

website e nas redes socais d’A Casa do João. A mansão não possui muita luz natural, pelo 

que a edição das imagens procurou aumentar claridade e a consequente diminuição das 

sombras, algo conseguido pela mistura dos tons creme e acastanhado ao longo de toda a 
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película. A música utilizada relembra as várias melodias produzidas por uma orquestra, 

um estilo musical adequado ao espaço.  

 Na linha de conteúdos previamente produzidos, este vídeo foi acompanhado pela 

criação de um artigo escrito, também ele para partilha no website d’A Casa do João. 

Egas Moniz (António Caetano de Abreu Freire) nasceu a 29 de novembro 

de 1874 em Avanca, concelho de Estarreja, na Casa do Marinheiro. Esta 

deslumbrante e imponente moradia pertencera já aos seus antepassados, 

tendo sido aqui que o conceituado médico e professor passara e vivera toda 

a sua infância. (…) 

Aos 29 anos de idade, eram-lhe já reconhecidas aptidões e funções pouco 

características da sua faixa etária, fruto do seu vasto e rico conhecimento 

e da sua dedicação ao bem medicinal. Oito anos volvidos, seria convidado 

a ocupar a cadeira de Neurologia em Lisboa, cuja criação havia sido feita 

pela República e cujo ensino representava uma estreia entre os objetos de 

estudo disponibilizados em território nacional. (…) 

A obra de Egas Moniz fica fortemente ligado ao desenvolvimento da 

Angiografia e à descoberta da Leucotomia Pré-Frontal, em 1935, enquanto 

dedicava o seu empenho ao estudo das doenças mentais. (…) 

 A Casa Museu Egas Moniz representa a celebração da sua vida enquanto 

professor e médico e a conservação das suas memórias enquanto homem. 

Nos vários recantos da casa, Egas Moniz ainda se encontra bem vivo. E 

assim continuará, enquanto se abrirem as portas do seu legado.            

 O excerto transcrito acima integra o artigo relativo à Casa Museu Egas Moniz e 

foi posteriormente difundido no website d’A Casa do João9. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 O artigo escrito poderá ser encontrado, na sua totalidade, no anexo número 7. 
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A Casa do João na Livraria Gigões e Anantes, na Rota das Padeiras e no Festival 

de Cinema de Avanca 

 O estágio não terminaria sem A Casa do João visitar um local e dois eventos 

considerados importantes no panorama cultural do distrito de Aveiro e dos concelhos de 

Ílhavo e Estarreja. O primeiro é uma livraria situada no centro da cidade, a Gigões e 

Anantes. Começou por ser um espaço de dimensões mais reduzidas, duas ruas acima da 

localização atual. Através da dedicação de Francisco Vaz da Silva, o rosto da direção que 

gere a livraria, o conceito da Gigões e Anantes cresceu e a transição para um local de 

maior dimensão acabou por ser inevitável.  

 Quem passeia de forma distraída pela movimentada Rua Dr. Nascimento Leitão 

pode não se aperceber que existe, por ali, uma livraria. No entanto, quem tomar atenção 

aos detalhes verá que há por ali uma livraria por descobrir, e não resistirá a fazê-lo assim 

que avaliar a montra do exterior. A entrada da Gigões e Anantes é discreta, mas serve 

como ponto de acesso a um espaço que respira cultura, criatividade e literatura. Uma vez 

no seu interior, qualquer pessoa se sentirá livre para explorar as várias prateleiras, os 

vários títulos e as várias secções da livraria. Num espaço que conta com dois andares, as 

possibilidades são muitas. Em baixo, o visitante pode saltitar de título para título, 

contemplar as várias ilustrações nas paredes ou escolher uma obra e acomodar-se numa 

das cadeiras disponíveis, folheando página após página. No piso de cima está organizado 

todo o catálogo literário da Gigões e Anantes. São mesas, balcões e estantes repletas de 

livros para todos os gostos e, não menos importante, para todas as idades.  

 A Casa do João sentou-se à conversa com Francisco Vaz da Silva, numa entrevista 

que pretendia dar a conhecer o projeto, as atividades e os objetivos da Gigões e Anantes. 

O resultado foi uma mini-produção de duas partes que condensa a experiência, a visão e 

os conhecimentos de alguém para quem a literatura representa um bem maior. 

Figura 55 Figura 56 
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 A Rota das Padeiras é um evento inserido no calendário cultural do município de 

Ílhavo e pretende celebrar a memória das criadoras de um dos bens mais conhecidos de 

Vale de Ílhavo – a pada, um pão com um sabor e com um formato bem diferenciado. A 

Associação Cultural e Recreativa Os Baldas, localizada precisamente em Vale de Ílhavo, 

acolheu o evento em 2019 e, para além de atividades relacionadas com a história e 

confeção da pada, contou com um espetáculo de teatro para entreter os visitantes e fazer 

as delícias dos mais jovens.  

 A peça teatral apresentada foi um mamulengo em que as personagens fictícias 

eram representadas por fantoches e foram muitos os olhares presos ao que acontecia num 

Figura 57 Figura 58 

Figura 59 Figura 60 

Figura 61 Figura 62 
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ambão improvisado em pleno palco. A Casa do João marcou presença como membro de 

imprensa e teve a possibilidade de captar a peça em formato de vídeo para, mais tarde, 

partilhar nas suas plataformas digitais.  

       

 

Os dias 19 e 24 a 28 de julho de 2019 levaram a festa do cinema à freguesia de 

Avanca e coloriram vários pontos do concelho de Estarreja. O Festival de Cinema de 

Avanca é um dos mais conceituados e conta com cinematógrafos nacionais e 

internacionais. A exibição de películas cinematográficas durante os vários dias de festival 

está dependente de uma avaliação prévia, realizada por um painel de júris que atribuirá 

uma classificação a cada filme e decidirá, ou não, a sua exibição.  

O Festival de Cinema de Avanca prima pela multiculturalidade e as suas edições 

contam com exibições de curtas e longas metragens, sobre qualquer tema, desde que a 

realização dos filmes cumpra os requisitos de qualidade exigidos por um evento de 

renome e que conta com inscrições provenientes dos quatro cantos do mundo.  

Figura 63 Figura 64 

Figura 65 Figura 66 
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Todos os vídeos referentes às atividades realizadas estarão disponíveis para 

consulta online aqui.  

 

 

 

 

  

 

Figura 67 Figura 68 

Figura 69 Figura 70 

Figura 71 Figura 72 

https://drive.google.com/drive/folders/1idSfygHPaJvhT4TJTkepRgsJXfgqLW8v?usp=sharing
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Obras revistas 

 O estágio realizado sob a coordenação de João Manuel Ribeiro contemplou ainda 

a revisão de duas obras publicadas com a chancela da Trinta Por Uma Linha. A revisão 

textual destas obras permitiu que fossem aplicados conceitos aprendidos ou consolidados 

durante um percurso académico ligado aos Estudos Editoriais e que culminou numa 

participação ativa para a publicação de dois títulos.  

  

 Pelo Rio Correm Histórias 

 Com autoria de Maria da Conceição Vicente e ilustração de Rui Castro, Pelo Rio 

Correm Histórias integra três narrativas. A primeira fala de dez princesas que disputavam 

a atenção de um príncipe, das quais nove se encantaram em pedras do rio e continuam a 

entoar músicas em busca do amor do mesmo príncipe, que fugiu e casou com uma das 

dez pretendentes. A segunda transporta o leitor para um solstício de verão, a única altura 

do ano em que uma jovem com quem casou um rapaz, fugindo à sua família, aparece nas 

margens do rio. A terceira retrata uma história de amizade entre um cão e as árvores de 

uma floresta encantada que o salvam de ser devorado por um lobo que se faz passar por 

seu amigo.  

 Todo o texto das trinta e duas páginas que compõem esta obra produzida a pensar 

no público infantil foi revisto e as correções devidamente submetidas para aprovação.     

Figura 74 Figura 75 



65 

 

 

 A obra foi publicada em julho de 2019 e faz parte da coleção Oito por Um 

Cordel da editora Trinta Por Uma Linha.  

 

 

 

A Estrela do Lapedo 

O amor dos pais pelos seus filhos é algo tão intenso como intemporal. Esta é a 

lição mais importante a retirar de A Estrela do Lapedo, volume escrito por Ana Luísa 

Pleno Rajão, naquela que foi a sua estreia na literatura infantojuvenil.  

Em plena idade pré-histórica, o amor profundo que um pai sente pela sua filha 

será o tema central de uma história que toca ainda temas tão atuais como o respeito pela 

diferença humana, pela igualdade de género e pelos vários elementos da natureza. O leitor 

é convidado a realizar uma viagem ao passado e a revisitar o tempo em que a vida se 

desenrolava em cavernas e em trilhos montanhosos, e como as circunstâncias moldavam 

as vivências de uma comunidade. Tudo isto com um toque de magia e de fantasia, 

características que acrescentam à obra um valor muito próprio. 

Como já havia acontecido em Pelo Rio Correm Histórias, a revisão de A Estrela 

do Lapedo foi feita ao longo das suas 94 páginas e os resultados submetidos para uma 

posterior validação.  

Figura 76 Figura 77 
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A obra foi igualmente publicada em julho de 2019, fazendo parte da coleção 

Kids Pocket Books da editora Trinta Por Uma Linha. 

 

Figura 78 Figura 79 

Figura 80 Figura 81 
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Conclusão 

O presente relatório é espelho de um percurso extremamente enriquecedor ao 

nível pessoal e profissional. Os desafios, as atividades e as tarefas desenvolvidas 

resultaram na consolidação de conhecimentos previamente adquiridos e no cumprimento 

das expectativas delineadas para este período de estágio no seio da Trinta Por Uma Linha. 

Em janeiro de 2019 eu não imaginaria que um estágio em Estudos Editoriais pudesse aliar 

a revisão textual em contexto literário à criação, edição e divulgação de conteúdos de 

multimédia. Em julho de 2019 era alguém que, para além de ter comprovado que isso era 

possível, estava equipado para continuar a realização de ambos. Nesta perspetiva, o 

estágio realizado superou qualquer cenário imaginado. 

A forma como os conhecimentos aprendidos durante o mestrado em Estudos 

Editoriais foram aplicados em contexto de trabalho encontra-se patente nas experiências 

descritas neste relatório. Outras competências, como a edição de vídeo, foram adquiridas 

posteriormente, fruto da minha constante busca por novas aprendizagens para, com isto, 

manter o meu desenvolvimento pessoal. Este foco foi particularmente importante, uma 

vez que o estágio se realizou de forma remota, o que exigia uma boa capacidade de 

organização e de superação dos vários desafios encontrados. Creio ser possível afirmar 

que os mesmos foram ultrapassados, tendo em conta o sucesso das atividades levadas a 

cabo.  

Em jeito de conclusão, e não menos importante do que o estágio propriamente 

dito, foi a postura de João Manuel Ribeiro, a quem agradeço o voto de confiança. A sua 

constante valorização das minhas ideias e a forma dedicada com que me encorajava a 

tomar decisões foram o melhor combustível para me manter motivado durante os quase 

cinco meses de ligação efetiva a este projeto editorial. Esta ligação, além disso, 

prolongou-se para lá do final do estágio, uma vez que, por convite de João Manuel 

Ribeiro, passei a dar voz ao João Campeão, um segmento desportivo que integra, aos 

sábados de manhã, os conteúdos da rádio d’A Casa do João.  

A passagem pela Trinta Por Uma Linha será para mim sempre um sinónimo de 

aprendizagem e gratidão, pelo que só há uma palavra possível para fechar este capítulo, 

a qual endereço à editora e à revista, na pessoa de João Manuel Ribeiro: obrigado. 
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Anexos 

Anexo 1 – Catálogo da editora Trinta Por Uma Linha 

 

Trinta Por Uma Linha 

• Coleção Kids Pocket Books 

o Provérbios Escondidos com o Rabo de Fora 

o A Estrela do Lapedo 

o Diálogos com Ciência 

• Coleção Poesia Infantil e Juvenil 

o Roda que Roda 

o As Coisas Que Faz o Mar 

o Pó-Pó-Pó Tiroliroliroló (Plano Nacional de Leitura) 

o Poemas da Bicharada 

o E Para o Poeta Outro Modo de Olhar (Plano Nacional de Leitura) 

o Palavras-Chave (Plano Nacional de Leitura) 

o Amo-te, Poemas para Gritar ao Coração (2ª edição bilingue) 

o A Casa do João (Plano Nacional de Leitura) 

o Rondel de Rimas para Meninos e Meninas (Plano Nacional de 

Leitura) 

o A Casa dos Feitiços 

o Animais no Sótão (Plano Nacional de Leitura) 

o Versos de Não Sei Quê (Plano Nacional de Leitura) 

• Coleção Oito Por Um Cordel 

o Pelo Rio Correm Histórias 

o Roubar ao Mar 

o O Rododendro de Diana 

o Amar 

o Rufus 

o Há Incêndio na Floresta 

o Dar Corda às Palavras 

o Beatriz, a Árvore Feliz 

o O País do Faz-de-Conta 

o Simão e a Caixa de Pensar 

o O Morcego Bibliotecário (Plano Nacional de Leitura) 

o O Bicho de Sete Cabeças (Plano Nacional de Leitura) 

o O Rapaz sem Orelhas de Burro (Plano Nacional de Leitura) 

o A Casa Grande (Plano Nacional de Leitura) (2ª edição) 

o A Menina das Rosas  

o Gémeos 

o O Segredo da Moura 

o O Manto Encantado da Moura (Plano Nacional de Leitura) 
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o O Mosteiro de Santa Maria de Salzedas (Plano Nacional de 

Leitura) 

o A História de Frei João da Esperança (Plano Nacional de Leitura) 

o O Anjo do Pintor 

• Coleção Pequenos Álbuns 

o Os Pequenos Seres da Floresta (Plano Nacional de Leitura) 

o Desapalavrada (Plano Nacional de Leitura) 

o O Rapaz que Queria Agarrar o Sol  

o O Gato e o Macaco 

o O Semáforo Chorão (Plano Nacional de Leitura) 

o O Moleiro e as Três Árvores 

o O Lavrador e o Lobo 

o A Bicha Moira (Plano Nacional de Leitura) 

o O Diabo do Alfusqueiro  

• Coleção Narrativas 

o O Caçador de Madrugadas  

o Dédalo, o Maior Inventor do Mundo (Plano Nacional de Leitura) 

o Pequenas Histórias da Mitologia (Plano Nacional de Leitura) 

o O Senhor Péssimo é o Máximo (Plano Nacional de Leitura) 

o Memórias de Uma Casa de Noz 

o Os Contos já não são de Reis 

o Segredos do Jardim da Casa Grande (Plano Nacional de Leitura) 

o Episódios da Vida de Um Jovem Gato (Plano Nacional de Leitura) 

o Meu Avô, Rei de Coisa Pouca 

o O Rapaz da Bicicleta de Vento 

o Eu Fui o Menino Jesus (Plano Nacional de Leitura) 

o Histórias Assim e a Sério 

• Coleção Os Tesouropratas  

o O Mistério do Sótão (2ª edição) 

o O Mo(n)strengo da Biblioteca (2ª edição) 

• Coleção Literacia Financeira 

o História da Formiga e da Cigarra (Plano Nacional de Leitura) 

o Do Querer ao Ter Há Muita Conta a Fazer (Plano Nacional de 

Leitura) 

• Coleção Ditos (Im)Populares 

o Provérbios de Pernas para o Ar 

o 365 Adivinhas sem Espinhas (2ª edição) 

o Encrava-Línguas (2ª edição) 

Tropelias e Companhia 

• Percursos da LIJ 

o Edições 1 a 19 – coletânea que tem como objetivo dar voz à 

educação e à crítica literária na vertente infantojuvenil 
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• Estudos 

o Diversos – coletânea que reúne estudos, pesquisas e considerações 

sobre a literatura infantojuvenil 

• Vozes e Rostos da LIJ Portuguesa 

o Vários autores – coletânea que agrega todas as participações dos 

oradores nos Simpósios realizados 
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Anexo 2 – A importância dos Clubes de Leitura 

 

A importância dos Clubes de Leitura 

Por João Caçador 

 

 Uma análise atenta ao panorama geral no que toca à leitura poderá resultar na 

penosa conclusão de que cada vez se lê menos. Esta conjetura tem as suas variáveis, mas 

é fácil perceber que o ser humano tem desenvolvido uma tendência pelo mundo do digital 

e pelas suas aplicações, abdicando de um bem cultural com valor incalculável como o é 

o livro. Ler pelo simples prazer de o fazer é cada vez menos habitual, pelo que o comprar 

um livro deu lugar à aquisição de um smartphone ou de um tablet e o folhear de um livro 

deu lugar a um scroll por uma qualquer rede social. Ler é, hoje em dia, uma atividade 

desempenhada por diferentes motivos: lemos porque temos de estudar uma obra literária 

para um teste escolar, lemos porque determinado livro nos ajudará a desempenhar melhor 

a nossa profissão ou lemos porque um amigo nos sugeriu um romance, um policial ou 

uma obra filosófica que poderá mudar a forma como encaramos as nossas vidas. 

Independentemente do motivo pelo qual o façamos, o processo de leitura deveria ser 

encarado como um caminho de descobertas e aprendizagens que nos trará um bem 

inqualificável: o conhecimento. Convém lembrar que, não há muito tempo atrás, era 

através do livro que se herdavam fórmulas e conceitos relacionados com áreas 

importantes para a nossa sociedade, como por exemplo a ciência ou a filosofia. 

Felizmente, há ainda quem sinta um enorme apreço pelo livro e pela leitura. Tanto eu 

como o/a leitor/a, que o sentimos, devemos ser capazes de realizar um juízo acerca de nós 

próprios. Esta reflexão deverá servir para responder a duas questões fundamentais: lemos 

o suficiente? Se sim, incentivamos os que nos são próximos a fazê-lo?  

Convém desconstruir ambas as questões. Não há qualquer indicativo que nos diga 

quantos livros devemos ler numa semana, num mês ou num ano. Este conceito de 

suficiente deverá ser um equilíbrio consciente e interno através do qual consigamos 

alcançar dois objetivos: satisfazer o nosso gosto pela leitura e obter conhecimento. Há 

quem consiga o que é referido anteriormente lendo compulsivamente e aproveitando 

qualquer minuto para o fazer e há também quem o faça tendo por hábito ler apenas em 

pontuais momentos de lazer. O importante, reitero, é que todos sejamos capazes de ler, 
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pelo menos, aquilo que achamos ser o suficiente. E que o que achamos ser suficiente hoje 

o passe a não ser amanhã. Devemos ser capazes de nos desafiar e de querer conhecer 

sempre mais. Explorar sempre mais. E podemos fazê-lo através da leitura, cientes de que 

ler um livro é percorrer uma história através do olhar e dos sentimentos do seu autor. É 

igualmente da nossa responsabilidade incentivar e incutir o hábito pela leitura aos que 

nos são próximos. É ideia geral que devemos motivar as crianças a ler, isto porque esta 

atividade os ajudará no seu desenvolvimento cognitivo e académico. Não obstante, esta 

motivação deve abranger qualquer faixa etária e não apenas os mais pequenos. É 

fundamental que a leitura seja uma atividade presente na vida de qualquer pessoa, pondo 

de lado fatores como a idade, ocupação ou realidade económica. Ler permite que viajemos 

à boleia da escrita de um determinado autor, tudo sem sair do nosso lugar. É através da 

leitura que exercitamos, estimulamos e alimentamos o nosso cérebro, algo que devemos 

fazer seja com dez, vinte, trinta ou oitenta anos.  

O incentivo à leitura e à partilha de opiniões relativas à literatura tornou-se mais 

acessível com a criação dos Clubes de Leitura. Ao percorrermos o mapa do nosso país 

são vários os clubes já existentes de norte a sul do mesmo, pelo que experimentar um 

destes espaços não deve depender de um onde, mas sim de um quando. Qualquer 

momento é ideal para comparecer a um Clube de Leitura. Neste, irá encontrar outras 

pessoas para quem ler é mais do que uma simples atividade e, assim, poderá observar um 

crescimento a nível pessoal e a nível cultural. Os Clubes de Leitura adaptam-se ao seu 

público e, de certa forma, são o que este pretender que seja. Por exemplo, há Clubes de 

Leitura dedicados exclusivamente ao publico infantojuvenil onde se procede à leitura de 

contos e fábulas que o possa transportar para o seu imaginário. Ou Clubes de Leitura onde 

o publico mais adulto se reúne e discute as ideias e as conclusões relativas a um 

determinado autor ou uma determinada obra. Estes projetos de cariz sociocultural e 

educativo são maioritariamente municipais, pelo que deverão ser apostas de uma 

biblioteca perto de si. Experimente e leve as suas crianças, um familiar ou um amigo. Está 

ao nosso alcance fazer com que um objeto que nos é tão querido reconquiste, cada dia um 

pouco mais, a importância que lhe é merecida. Ao participarmos nestes Clubes de Leitura, 

exultamos o livro e tudo o que lhe é acessório. Aceitemos o desafio de diminuir o que nos 

é suficiente e, assim, aumentar o nosso hábito pela leitura. Deixemo-nos contagiar pelo 

mote dos Clubes de Leitura e façamos com que o seu propósito conquiste adeptos dia 

após dia. Página após página. Livro após livro. 
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Anexo 3 – Museu do Brincar 

 

A Casa do João no Museu do Brincar 

Por João Caçador 

 

Quantas vezes desejamos regressar atrás no tempo? Desejamos, por exemplo, 

voltar a reviver um dia da nossa juventude que nos foi especial ou uma altura da nossa 

infância da qual nos sentimos nostálgicos. Porque todos fomos e soubemos ser crianças 

e, de alguma forma, perdemos essa nossa capacidade por entre responsabilidades e 

afazeres. Mas quando foi que deixámos de poder brincar? Onde ficaram as crianças que 

outrora fomos e já não somos? A minha, deixei-a ali quando vim ser quem sou. Estas 

palavras pertencem a Fernando Pessoa. Mas são tanto dele quanto minhas e, 

possivelmente, suas também.  

O Museu do Brincar oferece a possibilidade de se voltar atrás no tempo e reviver 

brincadeiras, costumes e espaços próprios do antigamente. Mais do que apresentar às 

crianças de hoje em dia um retrato fiel de como era o passado no tempo dos seus pais e 

avós, permite ainda que o adulto retorne à sua infância e, ainda que por algumas horas, 

dê por si rodeado de brinquedos que certamente o farão recordar as mais diversas 

memórias e vivências.  

Tudo o que é relativo ao museu, desde o espaço à sua decoração, parece estar num 

total estado de simbiose que cativa e deslumbra quem o visita. Este museu, que se situa 

em Vagos, na região de Aveiro, ocupa o Palacete Visconde de Valdemouro, uma obra 

que por si só representaria na perfeição as construções de antigamente – portas esguias, 

tetos ornamentados, corredores misteriosos e soalho em madeira.  

Antes de iniciar a viagem pelas diversas salas do museu, a Bilheteira ou Loja dá-

nos a conhecer o Bisquinho, a mascote e imagem de marca do museu. Este dachshund – 

vulgo cão salsicha – acompanhar-nos-á durante toda a visita e será presença constante 

nos expositores, nos quadros e nas ilustrações presentes ao longo do trajeto. Começamos 

a nossa descoberta com a Galeria dos Jogos Óticos. Aqui, estão dispostas inúmeras 

armadilhas à visão humana, ou não fossem as variadas ilusões de ótica presentes em casa 

recanto da sala. Em cima, a frase Era uma vez… Pequenos & Grandes desperta a fantasia 
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e a curiosidade para o que se poderá encontrar mais adiante. Alguns passos dados e 

estamos já na Galeria das Histórias, um espaço dedicado à literatura infantojuvenil e ao 

teatro com marionetas. Expostas ao longo desta sala, encontram-se originais de obras que 

marcaram o panorama da literatura e que ainda hoje fazem as delícias dos mais novos, 

como é o caso do Pinóquio, do Capuchinho Vermelho, do Principezinho ou do Noddy. 

Ao fundo da sala, um cenário preto serve como palco à encenação de pequenas peças 

teatrais com marionetas e pequenas figuras, espaço onde todos são convidados a dar asas 

à sua criatividade.  

Entramos então naquela que é a representação de uma Sala de Aula durante o 

Estado Novo. Saltam à vista os retratos de Salazar, o quadro de giz, a secretária da 

professora repleta de objetos inerentes à função e a bandeira de Portugal. Ao meio, um 

armário exibe os acessórios utilizados no contexto escolar e uma bata branca, 

representativa da profissão de professor. Atrás, é possível observar alguns brinquedos 

tradicionais como a trotineta ou o carrinho de rolamentos, ambos em madeira e 

manufaturados. Antes de seguirmos em frente, damos por nós a contemplar um misto de 

peões, fisgas e outros brinquedos que tais. Tudo pertencente ao mesmo meio. Tudo 

representativo de um dia na escola há algumas décadas atrás. Ao continuarmos o nosso 

percurso por entre as divisões do Museu do Brincar, encontramos um mural com quadros 

referentes ao brinquedo, ao brincar e a outras instituições que abrigam estas recordações. 

É feita uma homenagem aos museus que dedicam os seus projetos à criança e ao brincar, 

desde Seia a Galiza (Espanha) ou de Praga (República Checa) a Brighton (Inglaterra). À 

direita deste mural, uma singela referência à importância que o mar teve na nossa cultura 

e nos nossos costumes. Passo a passo, chegamos à Zona do Comboio. Uma peça 

arquitetónica concebida para deliciar os mais novos e maravilhar os mais velhos com as 

várias perspetivas sobre a plataforma. Os sons próprios de uma estação ferroviária são 

constantes e conferem ao espaço um toque de realidade único.  

Seguimos por um corredor encantado que quase nos transporta para um qualquer 

filme da Disney. O seu aspeto tem tanto de belo como de misterioso. Que segredos 

poderão encerrar as várias portas ao longo do seu comprimento? Já lá vamos. Antes disso, 

somos convidados a visitar a Sala do Riso e a ver o nosso reflexo em espelhos que 

assumem variadas formas. Não importa se nos colocamos em frente ao espelho côncavo 

ou em frente ao espelho convexo, pois não deixamos nunca de soltar um rasgo de alegria 

e divertimento ao vermos a nossa figura.  
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Começamos então a descobrir o que se encontra no interior das diversas divisões 

que compõem o corredor. A primeira surpresa: uma Casa Vitoriana. Literalmente uma 

casa, com fachada, paredes, rés do chão e primeiro andar. No seu interior, em baixo, a 

representação daquela que seria uma sala e uma cozinha próprias da época, onde as 

crianças são livres de brincar com as louças e os artigos que as compõem. Em cima, um 

quarto com uma cama, um berço, um espaço para banhos e vista sobre o rio Boco. Tudo 

isto em ponto pequeno. Tudo isto admirável. A próxima porta dá acesso à Sala dos Índios, 

uma divisão onde se encontram retratados alguns dos traços desta cultura. Duas mesas 

dispostas ao longo da sala permitem que as crianças se sentem e aprendam algumas 

palavras pertencentes ao vocabulário das tribos, enquanto apreciam as duas tendas 

montadas em parelha e um recanto onde se podem vestir e mascarar de acordo com a 

temática. Os djambes dispostos pelo espaço e a decoração campestre faz-nos sentir, de 

facto, nas encostas das enormes montanhas representadas numa das paredes da divisão.  

O Atelier é logo ali ao lado. Nele, tanto pequenos como graúdos, sejam familiares 

ou desconhecidos, podem sentar-se à mesa e partilhar canetas, tesouras, folhas, conversas 

e histórias intermináveis. Esta divisão incentiva o convívio entre todos e faz com que 

pintar ou recortar sejam bem mais que os próprios conceitos. Voltamos a caminhar pelo 

misterioso corredor e vemos que, ao fundo, se aproxima uma floresta de tiras entrançadas 

e luzes. Porém, antes de lá chegarmos, há mais uma porta que se abre e revela um pequeno 

Auditório utilizado para espetáculos de todo o tipo. Com capacidade para sessenta a 

setenta pessoas confortavelmente sentadas, esta sala dispõe de uma vista formidável para 

o Rio Boco e para o jardim do Palacete, embelezado por algumas árvores de raízes e 

troncos imponentes e já centenárias.  

Agora sim, deparamo-nos com a anteriormente referida floresta de tiras e luzes, 

que disfarça na sua escuridão um Castelo Medieval. Antes de entrarmos nos portões do 

castelo, passamos pelo estábulo e pelos aposentos dos cavaleiros, sendo possível observar 

o seu estandarte, as suas vestes e as suas armas. Uma vez no interior do espaço, um trono 

para o rei e para sua rainha permitem que as crianças vivam o que até então apenas tinham 

visto no grande ecrã. Para que o façam na perfeição, os mais novos dispõem de diversas 

vestes e de um espelho real para se aperaltarem perante os seus povos. Subimos à torre 

do castelo e somos surpreendidos por um enorme dragão enclausurado na sua jaula. O 

que seria de nós se ele estivesse solto? Provavelmente não seríamos capazes de subir os 
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restantes e degraus e, de forma literal, tocar as nuvens de um céu que parecia tão distante 

lá de baixo. 

A visita termina com uma passagem pela Sala da Música. Um piano, pronto a 

tocar, é o protagonista desta divisão. Mas não podemos deixar de reparar na decoração da 

sala, numa grafonola majestosa, num gira-discos antiquíssimo e numa espécie de trono 

onde o Bisquinho saúda os seus visitantes com um último adeus.          

O Museu do Brincar recorda-nos de experiências e vivências da nossa infância e 

permite que voltemos a ser a criança que já fomos. Lembra-nos que infância e felicidade 

caminham de mãos dadas. Então, saibamos conservar a criança que há em nós e 

permitamos que a nossa vida seja polvilhada com momentos felizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Anexo 4 – Museu Marítimo de Ílhavo 

 

A Casa do João no Museu Marítimo de Ílhavo 

Por João Caçador 

 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Luís de Camões 

 

 A história de Portugal enquanto nação e o mar que banha a sua orla costeira 

encerram um laço com centenas de anos de existência. Assim se justificam as descobertas 

das rotas marítimas para a Índia, através de Vasco da Gama em 1498, e para o Brasil, pela 

mão de Pedro Álvares Cabral em 1500. Estes feitos extraordinários contribuíram para que 

um país tão pequeno em termos de dimensão territorial se engrandecesse ao nível de 

nações como Inglaterra, França ou Espanha e deixasse a sua assinatura naquela que foi a 

Era dos Descobrimentos. As viagens das nossas armadas lusitanas, essas, eram feitas a 

bordo de caravelas e de naus que possuíam a robustez e a resistência essenciais à 

navegação por entre mares revoltos e intempéries meteorológicas de todo o tipo.  

 A nossa relação com o mar contempla ainda uma forte vertente piscatória, a qual 

ocupou, empregou e alimentou um elevado número de gerações que dependiam do peixe 

para viverem. Não é preciso procurar muito para que alguém nos diga que, em tempos, lá 

iam as famílias para as barras da nossa orla costeira acenar aos homens que partiam em 

longas viagens para pescar uma espécie que, segundo o ditado lusitano, substitui o cão 

enquanto fiel amigo do homem: o bacalhau. Estas expedições pelo oceano Atlântico em 

direção ao norte do globo em busca do bacalhau eram autênticas viagens de superação, 

um pouco como o eram as cruzadas de, por exemplo, Vasco da Gama. Mas enquanto o 

maior troféu das viagens efetuadas há algumas centenas de anos era a descoberta de 



82 

 

território ainda por reclamar, a maior vitória das gentes que partiam para a pesca do gadus 

morhua era o regresso a casa com vida e com os porões cheios de pescado.  

 O Museu Marítimo de Ílhavo é um repositório de memórias e de artefactos 

relativos a esta arte, ao mesmo tempo que homenageia as construções e todos aqueles que 

estiveram, ou estão ainda, ligados à atividade piscatória. Para além de uma sala 

inteiramente dedicada a uma embarcação que servia o propósito da captura de pescado à 

linha, tem ainda uma sala inteiramente dedicada às diversas fainas agromarítimas 

pertencentes à ria de Aveiro. Na primeira, a denominada Sala da Faina/Capitão Francisco 

Marques, encontra-se um barco em tamanho real que retrata a dimensão e a aplicação dos 

seus utensílios na prática da pesca à linha – o Faina Maior.  Este modelo em exposição 

representa o navio típico das primeiras décadas do século XX (vinte) e contempla várias 

componentes que lhe emprestam o máximo realismo possível, como são o caso da 

escotilha do porão, a gaiúta ou o parque de pesca, permitindo ao visitante subir a bordo e 

sentir a experiência de navegar correntes e marés ao leme do Faina Maior. Caminhando 

ao longo dos largos metros do convés fabricado em madeira, é possível observar 

elementos e utensílios tão diversos como redes, pipas de sal ou âncoras. Mas o que mais 

dá nas vistas são os pequenos dóris que se encontram empilhados e armazenados no 

veleiro. A presença destes pequenos barcos a bordo da embarcação principal prende-se 

pelo facto de que a pesca do bacalhau se podia realizar de duas formas: a bordo do veleiro 

e em conjunto com os outros homens ou a bordo de um dóris, que se afastava da 

embarcação e colocava o pescador entregue à sua própria sorte e perícia. Neste último 

caso, o dóris afastar-se-ia da embarcação-mãe por largas dezenas ou centenas de metros 

e apenas voltaria, horas e horas depois, repleto de pescado. Há relatos de pescadores que 

partiram solitários na busca de bacalhau e não mais regressaram ao veleiro ao qual 

pertenciam, tal pode ser a imprevisibilidade dos oceanos relativamente às intempéries ou 

ao nevoeiro. Descendo do Faina Maior e voltando ao trajeto que transporta o visitante 

pelo museu, assistem-se nas laterais desta sala às representações do que não se encontra 

na embarcação. A título de exemplo, a ala esquerda demonstra os espaços que ficariam 

por baixo do convés, sendo estes o rancho, o porão da salga e ainda a câmara dos oficiais. 

Do lado oposto, a ala direita conta a narrativa de uma viagem à pesca do bacalhau e 

retrata, num primeiro momento, a largada do navio, seguindo-se a faina através de 

pequenos dóris e terminando no regresso do navio à barra de origem. Toda esta história é 

representada com fotografias e objetos relativos a cada um dos seus três capítulos. 
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 Prosseguindo a visita ao museu, entramos numa outra sala onde nos é possível 

observar diversos barcos em tamanho real – a Sala da Ria. Esta coleção tenciona mostrar 

as embarcações típicas que navegaram ou ainda navegam, em alguns casos, os canais da 

Ria de Aveiro. De entre as quais, destacam-se não só os mais aclamados moliceiro e 

saleiro, mas também uma bateira-erveira ou um veleiro desportivo. Todos os exemplares 

são representativos de atividades que são, ou foram um dia, traço característico desta 

região aveirense. A produção e o armazenamento de sal são feitos nas salinas aveirenses 

nos dias que correm, mas o saleiro não é mais utilizado para o seu transporte. O processo 

de extração deste mineral representa ainda uma atividade económica da cidade de Aveiro, 

mas o desenvolvimento de estruturas e de meios remeteu o saleiro ao esquecimento. Já o 

moliceiro, que antigamente era utilizado na apanha e no transporte do moliço, foi 

transformado em barco de passeio e é, hoje em dia, passagem obrigatória para os turistas 

que visitam a cidade de Aveiro. As proas destas embarcações são, no entanto, autênticas 

telas de arte pintadas a óleo e retratam diversos costumes e expressões populares. Para 

além de contemplar as diversas embarcações presentes na Sala da Ria, podemos ainda 

observar um mini estaleiro com alguns moldes que auxiliaram a construção das mesmas. 

 Somos então convidados a subir ao andar de cima para dar continuidade à 

descoberta de histórias relacionadas com mares já antes navegados. A próxima página da 

visita ao Museu Marítimo de Ílhavo é escrita na Sala das Conchas e Algas, espaço 

inteiramente dedicado a uma enorme e vasta coleção doada à instituição por Pierre 

Delpeut em 1965. Aqui, o visitante pode observar diversos seres marítimos que 

certamente farão as delícias dos mais novos, como são os casos das estrelas do mar, dos 

cavalos marinhos ou dos búzios. Para além dos elementos que se encontram visíveis nos 

mostradores da sala, as diversas gavetas disponíveis encerram em si autênticas obras de 

arte, como o são as coloridas algas e plantas marítimas arquivadas e conservadas em 

papel. A juntar a tudo isto, são merecedoras de destaque a grandeza deste espaço e a forma 

como a luz natural invade e embeleza a sala e o seu conteúdo.    

 A maré que conduziu até à Sala das Conchas e Algas o barco que transporta a 

nossa curiosidade, toma um outro rumo e faz com que ancoremos na Sala dos Mares. Esta 

exposição retrata aquela que é a vocação marítima das gentes ilhavenses e documenta a 

forma como ocorreu a sua proliferação ao longo das costas lusitanas. Nas suas paredes, o 

visitante pode observar as histórias e as artes que permitiram que estas pessoas 

procurassem e se estabelecessem em diferentes praias que se revelavam bons locais para 
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pesca. Esta essência do povo ilhavense e o barco enquanto seu património cultural 

permitem que, para além das embarcações que lhe eram muito próprias, se possam 

contemplar outros modelos náuticos característicos da tradição nacional. Desta forma, 

miniaturas à escala de veleiros, arrastões, naus, caravelas e navios, por exemplo, 

encontram-se expostos nos muitos mostradores da Sala dos Mares e convidam a um olhar 

atento para que se perceba o nível de detalhe empregue nestas autênticas obras de arte. E 

antes de concluir a passagem por este espaço, numa pequena divisão que complementa a 

história que aqui nos é apresentada, podemos ainda recordar os instrumentos e as técnicas 

de navegação utilizadas pelos pescadores durante o antigamente. O astrolábio, enquanto 

representante maior da navegação astronómica, e os rádios, como representantes da 

navegação eletrónica, são dois dos diversos utensílios presentes neste memorial.  

 Aproximava-se a altura de ficar a conhecer a secção dedicada exclusivamente ao 

bacalhau, de quem o Museu Marítimo de Ílhavo se mostra tão próximo, mas a Sala das 

Artes pede que percamos largos minutos a admirar as obras nela presentes. O ambiente 

silencioso e a meia luz, não só realça os traços e a beleza dos diversos quadros e pinturas, 

como também acentua as sombras e o delineado das esculturas expostas. Conforme nos é 

transmitido, o Museu pretende celebrar a arte, a linguagem dos artistas e o seu discurso 

plástico. E é exatamente isso que o visitante pode fazer nesta sala. Celebrar a arte na sua 

essência e prestar uma homenagem aos diversos artistas ilhavenses que contribuíram para 

a representação de um tempo outrora experienciado.  

 Um misterioso corredor com questões como “Fiel amigo?! De onde vem esta 

expressão?”, “Quem é, afinal, o «nosso bacalhau»?” ou “O bacalhau pode estar em vias 

de extinção?” aguçam a curiosidade para o que poderá estar mais adiante. Um texto 

presente numa das paredes responde a uma das questões anteriores e apresenta-nos o 

«nosso bacalhau». Trata-se do gadus morhua, vulgo bacalhau-do-atlântico, e o seu 

tamanho em adulto pode variar entre os 100 e os 200 centímetros de comprimento. É um 

peixe bastante aclamado por nós, portugueses, e está há séculos presente nas nossas mesas 

de natal. A sua captura é realizada maioritariamente nas partes fria e norte do oceano 

atlântico e, a par da Islândia, Portugal retira grande proveito económico desta espécie. No 

entanto, não é por razões financeiras que o Museu Marítimo de Ílhavo possui um Aquário 

de bacalhaus no seu interior. Este Aquário, inaugurado em janeiro de 2013, encontra-se 

em tudo ligado ao mote do museu e complementa a narrativa histórica da Faina Maior. 

Contemplar os seres nele existentes pode ser feito num nível superior, ao nível da água 
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ou num nível mais baixo, através das suas enormes vidraças. Esta versatilidade e 

possibilidade de escolha confere ao tanque uma vertente estética e dinâmica capaz de 

encantar os mais novos e os mais velhos. Ao descer de forma circular pelos vários níveis 

do Aquário, chegamos ao auditório, onde se encontram duas pequenas bancadas e nas 

quais o visitante se poderá sentar e descontrair enquanto contempla os bacalhaus que 

navegam serenos. No interior do tanque com mais de três metros de profundidade, para 

além da água entre os 10ºC e os 12ºC e dos bacalhaus, encontram-se também algumas 

peças que visam a simulação de formações rochosas e ainda algumas algas, de forma a 

recriar o ecossistema destes seres aquáticos. Em adição, os bacalhaus aqui presentes 

partilham o Aquário com algumas abróteas provenientes dos Açores, também elas da 

grande família dos gadídeos. Se as suas crianças lhe perguntarem qual a diferença entre 

um bacalhau e uma abrótea, encare todos os animais presentes no tanque e procure os que 

possuem uma espécie de barbicha próxima da boca. Estes serão os bacalhaus. Os fiéis 

amigos do povo lusitano. 

 A história que é a navegação ao longo das salas do Museu Marítimo de 

Ílhavo termina com uma passagem pela sua loja, onde é possível adquirir souvenirs 

relativos ao museu ou jogos didáticos cujo propósito é consolidar os conhecimentos 

apreendidos durante a visita. No final, a nossa compreensão sobre a importância e o 

protagonismo que o mar teve na moldagem da cultura portuguesa deve equivaler a beleza 

e a estética das memórias vislumbradas ao longo das salas percorridas. 
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Anexo 5 – Museu da Vista Alegre 

 

Notícias para as redes sociais – Museu da Fábrica da Vista Alegre 

 

Parte I – A História 

 Situada no concelho de Ílhavo, a Fábrica da Vista Alegre é uma das mais antigas 

instituições industriais do nosso país. A produção de requintadas peças em porcelana é a 

principal atividade desta fábrica fundada em 1824 por José Ferreira Pinto Basto e é no 

seu Museu que se pode testemunhar toda a história relacionada com os produtos e os 

processos a ela associados. O Forno que permitia a cozedura da porcelana, a Sala da 

Comunidade ou a Sala da Heráldica Chinesa, que marca a influência desta cultura nas 

peças produzidas, são apenas alguns dos espaços que retratam o que de mais histórico 

existe no seio da Fábrica. 

 

 Parte II – A Escultura e a Pintura 

 Uma vez apreendida a noção mais histórica da Fábrica, é tempo do visitante 

observar muitas das suas produções. Estas combinam vários elementos estéticos e 

encontram-se esculpidas ou pintadas em porcelana trabalhada à mão. Desde a divisão 

dedicada às Litofanias até à Sala do Aparato, são inúmeros os expositores repletos de 

obras de uma arte que retrata a distinção da marca Vista Alegre. É ainda possível subir à 

Sala da Pintura e assistir ao vivo a pintores que tomam a porcelana como tela, enquanto 

dão vida aos pincéis e à tinta que neles transportam. 

 

 Parte III – O Serviço Educativo 

 A parte final desta experiência é a visita ao Serviço Educativo do Museu, situado 

naquela que foi, em tempos, a Creche das gentes da Vista Alegre. Aqui, são as crianças 

que se tornam em artistas de palmo e meio ao colocarem a sua imaginação e criatividade 

ao serviço das tintas, no Atelier da Pintura, e das formas, no Atelier da Escultura. Um 

autêntico ponto de interesse e aprendizagem para os mais novos. 
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Anexo 6 – Simpósio da LIJ 

 

A Casa do João no 2º Simpósio JILIJ 

Por João Caçador 

No passado dia 10 de abril realizou-se, no Departamento de Línguas e Culturas da 

Universidade de Aveiro, a segunda edição do Simpósio de Jovens Investigadores em 

Literatura para Infância e Juventude. O tema central desta conferência passava pela 

Literatura para a Infância e Juventude e outras Artes, e contou com a presença de 

inúmeros palestrantes que estudam e indagam a forma como a LIJ se relaciona, por 

exemplo, com o Design ou com a Ilustração. O objetivo passava, não só por mostrar como 

pode um livro ser adaptado ou recriado, mas também por apresentar obras onde as 

representações, as figurações artísticas e as escolhas cromáticas são os ingredientes 

suficientes para a construção de uma história. No fundo, este simpósio pretende servir de 

atestado à dimensão interartística que é possível encontrar e fruir na Literatura 

Infantojuvenil.  

 A Casa do João obteve acesso a este circuito de palestras literárias e assistiu à 

realização de duas Mesas Redondas. Aqui, as convidadas tiveram a oportunidade de expor 

os temas nos quais se baseiam as suas teses de doutoramento e, desta forma, contribuir 

para o enriquecer dos tópicos abrangidos por este colóquio.  

 Inserida na Mesa cujo propósito era falar sobre a LIJ e outras artes, Inês Costa 

(Universidade de Aveiro) trouxe-nos Livros que os adultos ouvem, músicas que as 

crianças leem e procurou apresentar poemas que tivessem sido musicados e 

preferencialmente direcionados, numa primeira fase, a adultos, sendo posteriormente 

adaptados a livro para crianças. A palestrante tentou que a sua pesquisa não se baseasse 

em músicas ou poemas infantis, nem em músicas populares. Apresentou, então, exemplos 

de músicas internacionais que foram já adaptadas e ilustradas em livro, como são os casos 

de Imagine, de John Lennon, e de Happy, de Pharrell Williams. A análise de Inês levou-

a a escolher duas obras com o cunho da editora Planeta Tangerina – O Primeiro Gomo 

da Tangerina, com texto de Sérgio Godinho e ilustrações Madalena Matoso, e Imagem, 

com texto de Arnaldo Antunes e ilustração Iara Conde. No primeiro caso, a música de 

Sérgio Godinho tem como sujeito poético o adulto, ainda que fale da primeira vez que 



88 

 

uma criança provou uma tangerina. A ilustração desta obra ajuda a redirecionar o publico 

através das representações das diversas atividades relacionadas com as crianças que são 

observáveis ao longo de toda a sua composição. No segundo caso, Inês faz referência ao 

poema de Arnaldo Antunes que foi, posteriormente, musicado, e à panóplia de sinónimos 

da palavra ‘ver’ que este contém, associados ao olhar e à visão. Segundo a própria, seria 

muito difícil apelar ao público infantil através do texto, simplesmente. Assim, a ilustração 

de Iara Conde serve como ponte entre a obra e os leitores mais jovens. Exemplo disso 

mesmo é a capa desta obra, que contempla a representação de uma galinha, e ainda que 

não haja nenhuma referência a este animal durante todo o texto, este símbolo tende a 

aproximar este livro das crianças. A publicação numa editora direcionada às crianças e 

aos jovens e as representações visuais são traços comuns entre as obras expostas. Inês 

finaliza, procurando uma resposta à possibilidade de se afirmar que um livro ou uma 

música poderão ser mais para adulto ou para criança, dizendo que existe uma perceção de 

que as fronteiras entre os diversos públicos literários existem, de facto, uma vez que 

adultos e crianças requerem abordagens literárias diferentes.  

 Ana Albuquerque e Aguilar (Universidade de Coimbra) apresenta-nos Literatura 

infantil e juvenil digital: a multimodalidade na criação de um ecossistema literário e 

tenta mostrar os benefícios da LIJ digital. A conferencista justifica que esta abordagem 

aproveita os benefícios e a liberdade do meio (digital), uma vez que se baseia na 

interatividade, na não linearidade e na multimodalidade. Este último ponto permite 

combinar texto, música, imagens, animação e vídeo, o que permite ao leitor estar 

dinamicamente envolvido na construção do significado da obra. A investigadora deu o 

exemplo de Lil Red, uma adaptação do Capuchinho Vermelho à vertente digital. Neste 

caso, a música assume-se como um elemento muito importante, uma vez que, ao longo 

da obra, cada personagem é associada a um som – por exemplo, o lobo é associado à 

percussão e às cordas (melodias do tipo jazzística). Ainda assim, os corvos que aparecem 

regularmente durante toda a obra não se encontram musicados, ou seja, foi-lhes possível 

manter o seu som tão característico. Esta situação, explica Ana, prende-se pelo facto 

destes sons auxiliarem a representação sonora da floresta e todos os perigos a ela 

associados. Desta forma, são transmitidas informações culturais à criança, as quais se 

podem revelar como uma ajuda na compreensão da narrativa. Para além disto, o uso 

cromático das cores preto, cinza e vermelho contrasta com o normal observável nas obras 

destinadas às crianças. Em Lil Red, o Capuchinho veste vermelho, ao invés do lobo e dos 
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corvos, que são totalmente pretos. Estas referências visuais auxiliam, segundo a 

palestrante, na identificação da heroína e do vilão, na perceção do perigo e na distinção 

do bem e do mal. Foi ainda feita uma alusão às aplicações disponibilizadas para tablets 

ou smartphones onde, através da ampliação, é possível ler na vertical e passar de uma 

dimensão à escala pequena para uma outra dimensão mais aproximada. Atentando ao 

formato das histórias automatizadas para estas plataformas, há quase como que uma 

relação entre as construções destas aplicações e as obras surrealistas de Escher.  

A segunda Mesa Redonda desta tarde, dedicada à tertúlia literária e à exposição e 

comunhão de ideias e conceitos ligados ao setor editorial, teve como tema central a LIJ e 

ilustração: livro-álbum, livro de imagem e livro-brinquedo. Inserida neste propósito, 

Júlia Andrade (Universidade de Coimbra) convida-nos para ver o tempo: relações entre 

recursos visuais e materiais na representação da temporalidade nos livros de imagens e, 

desta forma, atentar como as imagens conseguem dar uma noção de tempo, fugindo ao 

princípio de que uma imagem é muito mais sinónima de espaço do que de tempo. A 

palestrante apresenta dois livros, tendo as suas escolhas recaído, uma vez mais, em obras 

com o cunho editorial da Planeta Tangerina - Um Dia na Praia e Praia-Mar. No primeiro 

exemplo, o facto de a guarda inicial do livro conter uma espécie de linha do horizonte e 

de, na última página, aparecer um micro barco inserido numa réplica dessa mesma linha 

do horizonte, faz transparecer a ideia de que, desde que o leitor começou a ler até que 

terminou, o barco percorreu toda aquela linha. Júlia alerta, ainda assim, para o cuidado 

de isto ser uma aferência e não um facto associado à obra em questão. O segundo 

exemplo, explica a investigadora, tem a particularidade de ser um livro de grande 

dimensão, o que o faz parecer um álbum fotográfico. Neste, a representação da maré, da 

linha da água, vai ficando cada vez maior e consumindo cada vez mais espaço visual da 

direita para a esquerda do leitor, contrariando o sentido da sua leitura. A dada altura, a 

água cruza o centro do livro, o que dá a entender ao leitor que o tempo, de facto, passou. 

Júlia considera ainda a existência de uma mudança na perceção do tempo e do espaço 

ocupado, uma vez que as páginas totalmente ilustradas a azul e os corpos submersos na 

água transmitem uma ideia de maior proximidade. Em Praia-Mar, o virar de cada página 

demonstra o movimento da água. A noção de tempo é, de facto, um elo de ligação entre 

as obras apresentadas, o que faz com que a ilustração de ambas seja um fator fundamental 

no desenrolar das suas histórias. 
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Diana Martins (Universidade do Minho), a última conferencista deste simpósio, 

mencionou as Recriações esquecidas em livro-brinquedo do conto intemporal A Gata 

Borralheira numa clara alusão ao livro-brinquedo. A história por de trás deste objeto 

remonta às décadas entre 1950 e 1970, segunda metade do século XX e pré 25 de abril, 

quando as casas editoriais surgem com os primeiros livros-brinquedo que fazem as 

delícias dos jovens leitores. Diana teve a oportunidade de mostrar uma adaptação de A 

Gata Borralheira em formato de livro de pano, levada a cabo pela Majora (uma casa 

dedicada aos jogos de tabuleiro e aos brinquedos). Esta constituiu uma edição indicada 

para pré-leitores, pelo que as representações ilustradas se encontravam aproximadas a 

desenhos animados. O objetivo desta medida passava por abeirar este livro à categoria 

dos brinquedos para, assim, captar a atenção das crianças. 

  O propósito deste Simpósio de Jovens Investigadores em LIJ visava, não só a 

apresentação de temas e de projetos de investigação relacionados com o campo da 

literatura, mas também a discussão e o esclarecimento dos pressupostos a eles associados. 

No final deste ciclo de palestras, vertentes como a ilustração ou a edição saem reforçadas 

enquanto reais acrescentos de valor e de contemporaneidade na literatura em geral. O 

futuro só pode ser risonho. 
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Anexo 7 – Museu Egas Moniz 

 

A Casa do João na Casa Museu Egas Moniz 

Por João Caçador 

 

Os museus, por modestos que sejam, são centros de educação e regalo espiritual; 

quisera um em cada cidade, em cada vila e em cada aldeia para que o povo se elevasse 

na comunhão espiritual de Belo 

Egas Moniz 

 

 Egas Moniz (António Caetano de Abreu Freire) nasceu a 29 de novembro de 1874 

em Avanca, concelho de Estarreja, na Casa do Marinheiro. Esta deslumbrante e 

imponente moradia pertencera já aos seus antepassados, tendo sido aqui que o 

conceituado médico e professor passara e vivera toda a sua infância. Dentro e fora de 

portas, aquele que mais tarde viria a ser uma das mais influentes pessoas ligadas à área 

da saúde, pôde correr, brincar, descobrir e colecionar memórias que o acompanharam 

durante toda a vida.  

 Depois de iniciar o seu percurso académico na Escola Primária de Pardilhó e de 

lhe serem conhecidas passagens pelo Colégio de S. Fiel dos Jesuítas e pelo liceu de Viseu, 

Egas Moniz assina a sua matrícula no curso de Medicina na Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra. A cidade mencionada anteriormente vê-lo-ia terminar o curso 

em 1899, o respetivo doutoramento em 1902 e acolheria aquele que, a partir de 1903, se 

estabeleceria como Professor Catedrático da própria instituição onde se formara. Aos 29 

anos de idade, eram-lhe já reconhecidas aptidões e funções pouco características da sua 

faixa etária, fruto do seu vasto e rico conhecimento e da sua dedicação ao bem medicinal. 

Oito anos volvidos, seria convidado a ocupar a cadeira de Neurologia em Lisboa, cuja 

criação havia sido feita pela República e cujo ensino representava uma estreia entre os 

objetos de estudo disponibilizados em território nacional.  
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 Paralelamente à sua dedicação pela medicina, Egas Moniz foi ainda uma 

personalidade ativa no campo da política durante os derradeiros anos da Monarquia e da 

vigência da primeira República. Desta forma, acumulou funções como Deputado de 

diversas Legislaturas entre 1900 e 1917 e como Ministro de Portugal em Madrid (1917), 

Ministro dos Negócios Estrangeiros (1917-1918) e ainda como primeiro Presidente da 

Delegação Portuguesa à Conferência da Paz (1918). A sua ideologia democrata fez com 

que combatesse qualquer forma de Ditadura, ato que lhe custou diversas críticas em certas 

fases da sua vida.  

 A obra de Egas Moniz fica fortemente ligado ao desenvolvimento da Angiografia 

e à descoberta da Leucotomia Pré-Frontal, em 1935, enquanto dedicava o seu empenho 

ao estudo das doenças mentais. De forma muito resumida, este método consistia em cortar 

a substância branca dos hemisférios cerebrais para que se pudesse proceder ao tratamento, 

por exemplo, da esquizofrenia e de psicoses. Este desenvolvimento no cuidado dos 

doentes mentais e o aperfeiçoamento de uma técnica que mereceu rasgados elogios, tanto 

a nível nacional como a nível internacional, resultariam na atribuição do Prémio Nobel 

da Medicina a 27 de outubro de 1949.  

 Para além de cidadão português, Egas Moniz cria também uma assinatura 

mundial, conforme fica comprovado pelo seu percurso e pela sua longa e vasta carreira. 

Havia, no entanto, um sítio que não esquecia na hora de celebrar os seus feitos. Um sítio 

que era mais que a sua primeira casa e que a sua primeira morada. Um sítio que encerrava 

as memórias e os valores que lhe haviam moldado a personalidade e a forma com que 

encarava a vida. Um sítio que se dava pelo nome de Casa do Marinheiro, como já foi 

referido anteriormente. A primeira morada de Egas Moniz seria transformada em casa de 

férias, em 1915, após um período menos bom que por pouco não causava a sua completa 

ruína. Com a salvação de uma obra que lhe significava muito e que o transportava para 

as vivências ternurentas do antigamente, o conceituado médico prestava uma sentida 

homenagem a uma família que, geração após geração, foi perdendo todos os seus 

elementos. Para além de admiráveis feitos nas áreas da educação, da investigação e da 

medicina, Egas Moniz revelou ter um aprimorado sentido de bom gosto no que toca a 

peças de arte, fossem estas esculpidas ou pintadas. A forma como fazia uso das suas 

aquisições definiam-no como um apreciador da arte e do belo, ao invés de o colocarem 

em pé de igualdade com um colecionador. A 14 de julho de 1968 a Casa do Marinheiro 

passava a ser, oficialmente, a Casa Museu Egas Moniz.  
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 As várias divisões que constituem esta Casa Museu mantêm-se conservadas 

conforme a sua aparência no tempo em que lhes era dado uso. À medida que o visitante 

passeia entre as várias salas desta moradia, o convite a imaginar os serões passados 

naquele espaço torna-se inevitável. Ao apreciar o majestoso Salão de Festas e o belo 

conjunto de cadeirões vermelhos que o compõem, quase que se conseguem ouvir leves 

notas vindas de um piano ou de um bandolim e o movimentar das saias das senhoras que 

cruzam as suas pernas entre as muitas conversas. Na Sala de Jogo entoam ainda as batidas 

surdas das cartas utilizadas pelos cavalheiros. Ou ainda o ligeiro cavaquear da Biblioteca, 

onde o numeroso amontoado de livros encerra inúmeros ensinamentos e representa uma 

das maiores heranças do professor. A Sala de Jantar encontra-se disposta de acordo com 

os costumes do passado, e sobre a mesa está ainda o serviço de louça que permitia o 

prolongamento de uma refeição sem que as comidas ficassem frias. E por entre Quartos, 

um Oratório e uma pequena Capela, o visitante chega à Sala Científica, na qual se 

encontram expostos os objetos que marcaram as suas descobertas referentes à 

Angiografia Cerebral e a Leucotomia Pré-frontal, feitos que o conduziram ao mais 

prestigiado prémio internacional e que ainda hoje fundamentam o conhecimento das 

patologias do foro mental. A Sala do Prémio Nobel comprova a vida e a obra de Egas 

Moniz, sendo possível observar o diploma e a medalha de ouro referentes à conquista de 

1949, as várias condecorações amealhadas ao longo da sua vida e ainda um retrato seu, 

pintado por Henrique Medina. O seu busto, da autoria de Pinto do Couto, finaliza este 

passeio por entre as memórias do professor. 

 Egas Moniz haveria de falecer em Lisboa a 13 de dezembro de 1955 com os seus 

maduros 81 anos de idade. Para trás, deixara um trajeto memorável na área da ciência e 

uma marca destacável na história de Portugal. A Casa Museu Egas Moniz representa a 

celebração da sua vida enquanto professor e médico e a conservação das suas memórias 

enquanto homem. Nos vários recantos da casa, Egas Moniz ainda se encontra bem vivo. 

E assim continuará, enquanto se abrirem as portas do seu legado.          

 


