
 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE MARIBEL ESPINAL 
 
 
REALIDADE OBJECTIVA É UM MUNDO DESCONHECIDO 
 
O ambiente de trabalho da Vo’Arte, pleno de desafios, afigura-se como uma grande valorização pessoal 

para todos os colaboradores, incluindo estagiários, no exacto momento da sua prestação, 

aprendizagem e crescimento profissional. Sem esquecer o confronto com as experiências mais 

complexas, que obrigaram a uma reinvenção metodológica e discursiva, a estagiária Maribel Espinal, 

manteve uma atitude exemplar, construtiva e assertiva num continuado esforço de melhoria da sua 

resposta e performance técnica e conceptual durante o estágio.  

 

A Maribel Espinal demonstrou uma notável progressão na aprendizagem, adquiriu capacidades 

estruturadas no relacionamento inter-pessoal e um grau de autonomia muito elevado com forte 

destaque para as responsabilidades assumidas ao nível do desafio técnico-criativo, destacando o seu 

empenho e atitude ao nível da pontualidade e assiduidade. A Maribel teve um desenvolvimento 

particularmente exponencial na prática de experiências criativas centradas tanto nas várias etapas da 

produção de filmes, como na área de investigação em que regularmente trabalhamos.  

 

A Maribel Espinal destacou-se pela determinação e exigência no desenvolvimento de desafios e tarefas, 

procurando chegar aos melhores resultados em curto espaço de tempo. O interesse que revelou por 

todos os aspectos da produção e da comunicação, somados à sua versatilidade com os dispositivos das 

novas tecnologias, possibilita-lhe, realizar profundos progressos nos próximos projectos em que 

colaborar. 

    

A Maribel Espinal demonstrou ser responsável a todos os níveis, depositámos nela a máxima 

confiança. Sabemos que gosta de abraçar os desafios de produção de forma absolutamente profunda e 

irrequieta, não desiste e acredita nas suas capacidades humanas e produtivas que a valorizam e 

caracterizam por ter uma atitude proactiva.  

 

A Maribel Espinal desenvolveu diversas tarefas na Vo'Arte, destacamos as seguintes:  

• Produção executiva, e apoio na montagem, do filme pt.es, uma encomenda do Teatro Municipal da 

Guarda – Projecto de dimensão transfronteiriça, já premiado internacionalmente 

• Clipping online das actividades desenvolvidas pela Vo’Arte em geral e em particular da área do 

cinema. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Apoio à gestão de redes sociais – facebook, linked-in, twitter, perfis em redes de dança 

internacionais. (posts regulares, criação de eventos, gestão de contactos) 

• Envio de newsletters a partir das plataformas da Vo’Arte.  

• Criação de listas de contactos de festivais e respectivo envio de filmes  

• Acompanhamento da gestão do canal youtube e outros, após análise de organização de conteúdos e 

actualização dos mesmos 

• Actualização de blogs e plataformas de divulgação – updates bilingue (português e inglês) 

• Comunicação directa com as entidades que regularmente colaboram com Vo’Arte 

• Gestão de correio para difusão e programação de cinema 

• Elaboração de dossiers de projectos  

• Contactos com alunos das escolas a partir de listas pré-orientadas de escolas, associações, 

faculdades, etc. 

• Pesquisa e criação de bases de dados de divulgação online para divulgação de convocatórias Vo’Arte 

• Pesquisa de vídeo-dança e contactos de realizadores para lançamento de convocatórias Festival 

InShadow 

• Apoio ao acolhimento dos participantes de workshops em vários eventos Vo’Arte 

• Montagem de vídeos em curso, destaque para o registo da peça O NADA e respectiva montagem 

• Colaboração no aniversário dos 15 anos da Vo’Arte  

• Balanço de resultados / comentários do público a eventos Vo’Arte  

• Visionamento e análise de filmes em curso  

• Aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de técnicas de operação de câmara 

 

 

A Maribel Espinal trabalhou muito bem em equipa, adaptou-se facilmente aos métodos de pesquisa e 

investigação da Vo’Arte, aplicando nalguns casos as suas competências académicas adquiridas. A 

Maribel tem excelentes condições para retirar o máximo partido das oportunidades que surgirem no 

futuro. As experiências foram várias e muito ricas, tanto pela vitalidade, como pela novidade. Muitas 

tarefas serão aplicadas no futuro próximo tanto na universidade, como na sua vida profissional que se 

começa a desenhar. Consideramos de forma entusiasta o seu regresso à Vo’Arte pela avaliação feita ao 

nível dos processos inter-relacionais e dinâmicas de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Em conclusão, demonstrando uma imensa generosidade na partilha dos conhecimentos adquiridos e 

no domínio técnico de base, a Maribel contribui de forma singular na edificação do património da 

Associação Vo’Arte, através da valorização dos seus estatutos e objectivos. A Maribel insiste nas novas 

abordagens e visões para a produção contemporânea. Acreditamos que a Maribel Espinal venha a 

constituir-se como um forte contributo para a área da Produção de Cinema e Audiovisual. 

 

A Vo’Arte orgulha-se de ter conhecido a Maribel Espinal e destaca a sua dinâmica e frontalidade. 

Estamos certos que a Maribel Espinal está em excelentes condições para retirar o máximo partido das 

oportunidades que surgirem no futuro, tendo apenas de ter cuidado com a gestão da ansiedade. 

Apenas temos pontos positivos para partilhar e a nota de que o sorriso é tão importante e isso a 

Maribel sabe-o. 

 

A Vo’Arte orgulha-se de ter colaborado neste estágio de sucesso com a UBI – Universidade da Beira 

Interior, valorizando, especialmente, a aplicação da estagiária neste e queremos continuar a apoiar 

jovens produtores e criadores em início de carreira profissional, contribuindo, directa e 

indirectamente, para a consolidação do trabalho do realizador Pedro Sena Nunes, da coreógrafa Ana 

Rita Barata e da Vo’Arte,  

 

Lisboa, 10 de Setembro de 2012  

 

 

 

   
Ana Rita Barata      Pedro Sena Nunes 


