
 
 
 
 
 
 

 
 

apresenta 
 

"IN.VISTA" 
 
 



1.

 
In.Vista 
PREPARED BY:               GUILHERME MANZARRA , ANA CATARINA AFONSO 
PRODUCTION COMPANY:                      OFICINA DE FILMES 
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DATE:        TBD 
TOTAL DURATION:                  15:00 
VERSION:           1 
NOTES:          

                    VIDEO                       AUDIO                        IMAGE 

Plano aéreo revela a São 
João da Madeira (localidade 
a ser retratada no 
episódio)                   
      O Logotipo "In.Vista" 
revela-se no centro do 
frame

MUSICA DO GENÉRICO__________________1. 

00:49 

SIZE EXTREME WIDE (EWS) FRAME 

EXTRA ESTABLISHER FOCAL LENGTH 

AOV WIDE SETUP 

ANGLE CAMERA 

MOVEMENT EQUIPMENT DRONE 

NOTES 

Equipa chega a São João da 
Madeira

SOM LOCAL EM SEGUNDO PLANO __________________________
ABAFADO_______

2. 

00:30 

SIZE MEDIUM (MS) FRAME 

EXTRA MONTAGE FOCAL LENGTH 

AOV SETUP 

ANGLE GROUND LEVEL CAMERA 

MOVEMENT HANDHELD EQUIPMENT SHOULDER RIG 

NOTES 



In.Vista 

2.

 
Detalhes de São Jão da 
Madeira

SOM DA CIDADE COM MONOLOGO __________________________
DA APRESENTADORA  __________________

3. 

00:37 

SIZE WIDE (WS) FRAME 

EXTRA CUT-IN FOCAL LENGTH 

AOV WIDE SETUP 

ANGLE CAMERA 

MOVEMENT EQUIPMENT DOLLY 

NOTES 

Equipa encontra-se com o 
entrevistado . A 
apresentadora cumprimenta-o

MUSICA DE FUNDO , SOM _____________________
AMBIENTE _________

4. 

00:25 

SIZE FRAME POV 

EXTRA FOCAL LENGTH 

AOV SETUP 

ANGLE EYE LEVEL CAMERA 

MOVEMENT HANDHELD EQUIPMENT SHOULDER RIG 

NOTES 



In.Vista 

3.

 
Entrevista em walkthrough                               
         PONTOS A SEREM                         
ABORDADOS NA ENTREVISTA                                 
                                Perfil do 
                        A criador                   
criatividade sempre foi uma                             
característica muito                      
marcada na minha vida.                        
Desde cedo soube quea minha                             
vida profissional estaria                           
ligada ao design. Acabei                          
por me formar em design de                            
interiores,área em que                        
trabalhei até decidir criar                             
a marca Acquarell.                        
               Consciência da 
                         responsabilização social 
Usar o nosso talento                      
criativo e produtivo para                           
intervir na comunidade em                           
benefício de todos.Exemplo                            
disso é o facto de                    
investirmos em produção de                            
material médico de forma a                            
combater ocovid19. A nossa                            
ideia será estarmos atentos                             
ao problemas da nossa                       
comunidade e contribuir de                            
algum modo          

SOM LOCAL EM SEGUNDO PLANO __________________________
SOM DE ENTREVISTA DIRETO________________________

5. 

00:45 

SIZE MEDIUM (MS) FRAME 

EXTRA FOCAL LENGTH 

AOV SETUP 

ANGLE CAMERA 

MOVEMENT HANDHELD EQUIPMENT SHOULDER RIG 

NOTES 

Entrevista sentada "pausa                           
de café" num ponto marcante                             
da localidade                                           
                 PONTOS A                           
SEREM ABORDADOS NA                    
ENTREVISTA:                           Os valores da 
                            cultura geográfica          
        O cluster de                      
calçado localizado em São                           
João da Madeira, também                         
conhecida com a “capital do                             
calçado”, forma e emprega                           
gerações sucessivas de                        
artesãos. Não há família                          
que não dependa,directa ou                            
indirectamente, dela. Esta                            
actividade acaba por                      
influenciar, de algum modo,                             
a culturadesta região.                              
                        Quais os princípios que 
                           definiram a criação de uma 
                          rede de negócio a partir, 
                           ou passando, pelo interior 
Sendo o nosso negócio o                         
calçado fez todo o sentido                            

6. 

05:00 



In.Vista 

4.

 
irmos ao encontro dos                       
melhores parceirosmundiais                            
e temos a sorte de eles                         
estarem localizados numa                          
vila a norte de Portugal,                           
em São Joãoda Madeira.                                  
                  

SIZE MEDIUM (MS) FRAME 

EXTRA FOCAL LENGTH 

AOV WIDE SETUP 

ANGLE GROUND LEVEL CAMERA 

MOVEMENT FLOATING EQUIPMENT 

NOTES 

O criador leva-nos ao local 
de trabalho "onde a magia 
acontece"

ABRE COM MÚSICA EM TRASIÇÃO ___________________________
PASSA PARA SOM DIRETO     __________________________

7. 

01:10 

SIZE FRAME 

EXTRA FOCAL LENGTH 

AOV SETUP 

ANGLE CAMERA 

MOVEMENT EQUIPMENT 

NOTES 

Conversa informal entre o                           
apresentador e                
entrevistado(criador) sobre                             
a marca mas também algum                          
improviso                                               
      PONTOS A SEREM                      
ABORDADOS NA ENTREVISTA:                          
                       Onde nasceu a ideia da 
                          A marca Como nasceu a marca   
Acquarell nasceu da procura                             
pelo sapato perfeito e da                           
constante frustração de não                             
o encontrar.Havia sempre                          
algum defeito, havia sempre                             
algum detalhe para alterar.                             
Dai surgiu a necessidadede                            
criar uma marca que fosse                           
adaptável ao gosto de cada                            
cliente, que satisfizesse                           

SOM DIRETO, SOM ABIENTE DE __________________________
CARRO ______

8. 

00:48 



In.Vista 

5.

 
os desejos dacada mulher.                         

Revela-se a presença da 
equipa outra vez na chegada 
ao local de trabalho 
(formato docu-show)

SOM LOCAL EM SEGUNDO PLANO __________________________
ABAFADO_______

9. 

00:10 

SIZE MEDIUM (MS) FRAME 

EXTRA FOCAL LENGTH 

AOV SETUP 

ANGLE CAMERA 

MOVEMENT EQUIPMENT 

NOTES 

Depois de entrarmos nas                         
instalações a criadora                        
mostra-nos e fala-nos da                          
marca                              Qual a perspectiva e 
                            expectativa do criador face 
                          à implementação da mesma  
Que cada cliente se sinta                           
única e especial, que sinta                             
que a Acquarell lhe                     
resolveu um problema eque                           
contribuiu para o seu bem                           
estar. Que quando comprar                           
um sapato Acquarell sinta                           
que a nossamarca se                     
preocupa com os seu desejos                             
e que tem o único objectivo                             
de o realizar, colocando                          
emcada sapato o savoi-r-                     
  faire de artesãos com                       
várias gerações de                    
experiência. Queremos que                           
saibaque aquele sapato é                          
único e foi feito de nós a                            
para exclusivamente para                          
ela.    

SOM AMBIENTE DO LOCAL _____________________
DIRETO SEGUNDO PLANO , VOZ __________________________
DA ENTREVISTADA E _________________
APRESENTADOR____________

10. 

03:20 

SIZE FRAME 

EXTRA FOCAL LENGTH 

AOV SETUP 

ANGLE CAMERA 

MOVEMENT EQUIPMENT 

NOTES 



In.Vista 

6.

 
Planos detalhe da atividade                             
do local de trabalho da                         
marca                                                   
      PONTOS A SEREM                      
ABORDADOS NA ENTREVISTA:                          
                          Correlação dos valores da 
                    marca com a cultura 
                   A organizacional       
empresa é feita de pessoas                            
e são elas a sua força e o                            
seu pilar. Na Acquarell                         
todos são importantes e                         
todos contam. A troca de                          
informações e experiências                            
favorece o crescimento da                           
empresa,estimula a criação                            
e inovação para o                   
desenvolvimentos de novas                           
soluções. Ninguém consegue                            
ser bom em tudo, por isso                           
conseguir trabalhar em                        
equipa é o caminho para                         
enfrentar todos os                    
desafios.         

SOM DIRETO ,VOZ DA __________________
ENTREVISTADA  ______________

11. 

00:31 

O criador(entrevistado)                         
continua e ajuda-nos a                        
percorrer pela localidade                           
com enfoque nos locais                          
PONTOS A SEREM ABORDADOS:                               
                         Os valores dos parceiros 
Desenvolver boas parcerias                            
empresariais é de extrema                           
importância na construção                           
de uma marca.Estar ligado a                             
bons profissionais e                      
conseguir que levem mais                          
valor para a empresa é                        
essencialpara o crescimento                             
saudável. No nosso caso,                          
sem parcerias a Acquarell                           
não teria deixado de sersó                            
uma boa ideia num papel                         
para passar a ser uma                       
realidade, elas foram e são                             
essenciais. Sãopessoas e                          
empresas, em variadas                       
áreas, que “compraram” o                          
projecto e o ajudaram a                         
nascer. Afábrica de                     
calçado, localizada a norte                             
de Portugal, em São João da                             
Madeira, é uma das                    
parceriasmais importantes                           
da Acquarell e com eles tem                             
de coexistir uma perfeita                           
harmonia. Mas existemoutros                             
parceiros essenciais, com                           
os fornecedores de                    
materiais primas e de                       
componentes, na áreade                        
produção e que a Acquarell                            
faz questão de também                       
manter uma estreita e                       
directa relação,quer nas                          
áreas de serviços, como                         
financeiros, de comunicação                             

SOM DIRETO DE ENTREVISTA ________________________
(CRIADOR) EM PRIMEIRO PLANO ___________________________
MÚSICA EM SEGUNDO PLANO----___________________________
-CORTA PARA MONÓLOGO FINAL __________________________
DA APRESENTADORA _________________

12. 

00:45 



In.Vista 

7.

 
e marketing, de tecnologia                            
e designque são outras                        
pedras basilares para o                         
excelente funcionamento da                            
marca. Só assim                 
poderemosalcançar a                     
excelência a que nos                      
propusemos.           

FADE OUT MUSICA DE FUNDO , SOM _____________________
AMBIENTE _________

13. 

00:10 


