


Teatro  4
Aderecista
Ajudante de palco
Assistente de encenação
Assistente de guarda-roupa
Ator
Bilheteiro
Cabeleireiro 
Cenógrafo
Contrarregra
Costureiro
Dramaturgo
Empregado de bar
Encenador
Frente de sala
Funcionário do bengaleiro
Luminotécnico
Maquilhador
Mestre de guarda-roupa
Ponto
Socorrista
Técnico de som
Vigilante

Quinta  8
Adestrador de cavalos
Agricultor
Apicultor
Carroceiro
Couteiro
Criador de aves
Engenheiro agrónomo
Guarda-florestal
Jardineiro
Lenhador
Motorista
Pescador
Piscicultor
Técnico de pecuária
Tratador
Tratorista
Veterinário

Navio de cruzeiro  12
Animador
Camareiro
Capitão do navio
Eletricista-chefe
Empregado
Empregado de convés
Empregado de mesa
Engenheiro de bordo
Guia turístico
Instrutor de fitness
Marinheiro
Músico
Nadador-salvador
Oficial de navegação
Operador de rádio

Aeroporto  16
Agente alfandegário
Agente de viagens
Assistente / Comissário  
   de bordo
Assistente de terra
Controlador de tráfego  
   aéreo
Despachante
Diretor de aeroporto
Empregado de bar

Empregado de loja
Empregado de mesa
Mecânico de aviões
Meteorologista
Ornitólogo
Piloto
Taxista

Hotel  20
Ajudante de cozinha
Ascensorista
Bagageiro
Barista
Camareiro
Chef
Cozinheiro
Empregado de bar
Empregado de mesa
Escanção
Gerente de hotel
Lixeiro
Padeiro
Pasteleiro
Pianista
Porteiro
Rececionista
Segurança
Talhante

Hospital  24
Anestesista
Cardiologista
Cirurgião
Dentista
Empregado de limpeza
Enfermeiro
Enfermeiro obstetra
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Higienista oral
Médico de clínica geral
Optometrista
Paramédico
Pediatra
Radiologista
Rececionista
Técnico cirúrgico

Centro comercial  28
Bancário
Cabeleireiro
Camionista
Empregado de loja
Fiel de armazém
Florista
Livreiro
Manicure
Operador de caixa
Segurança
Vendedor
Vendedor de gelados
Vitrinista

Escola  32
Bibliotecário
Conselheiro 
   de orientação escolar
Contínuo
Diretor de escola
Monitor de atividades
Professor

Professor de Ciências
Professor de Educação física
Professor de Física
Professor de Geografia
Professor de História
Professor de Informática
Professor de Matemática
Professor de Música
Professor de Química
Professor do ensino especial
Psicólogo escolar
Secretário

Proteção Civil  36
Agente cinotécnico
Agente pirotécnico
Bombeiro
Comissário de polícia
Detetive
Mergulhador
Operador de serviços 
   de emergência médica
Paramédico
Patrulha policial
Polícia
Polícia montada
Serviços de resgate aéreo
Serviços de resgate 
   de montanha

Construção civil  40
Aplicador de betonilha
Arquiteto
Arquiteto paisagista
Canalizador
Cantoneiro
Carpinteiro
Diretor de obra
Eletricista
Estucador
Jardineiro
Ladrilhador
Latoeiro
Manobrador de escavadora
Mediador imobiliário
Operador de grua
Pedreiro
Pintor
Projetista de especialidade
Servente
Técnico de aquecimento
Telhador

Estação de comboios  44
Agente de manobras
Bilheteiro
Chefe de estação
Distribuidor de carga
Gestor de horários
Inspetor de carruagens 
   e vagões
Maquinista
Mecânico ferroviário
Operador de linha
Revisor
Supervisor de manutenção 
   de linhas 
Técnico de manutenção  
   de linhas
Transitário de caminhos de ferro
Vendedor de jornais

Ballet e ópera  48
Ajudante de palco
Bailarino
Cantor
Compositor
Coreógrafo
Encenador
Libretista
Maestro
Maestro de coro
Membro de coro
Professor de Canto
Repetidor
Solista

Estúdio de cinema  52
Aderecista
Assistente responsável  
   pela claquete
Assistente de guarda-roupa
Ator
Cabeleireiro 
Designer de produção
Diretor de fotografia
Diretor de produção
Duplo
Especialista em efeitos visuais
Figurinista
Fornecedor de refeições
Guionista
Luminotécnico
Maquilhador
Montador
Operador de câmara
Operador de som
Produtor
Realizador
Supervisor de guião
Técnico de som

Revista  56
Advogado
Assistente
Designer gráfico
Diretor de arte
Editor
Editor-chefe
Empregado de limpeza
Estafeta
Fotógrafo
Intérprete
Jornalista
Juiz presidente
Juiz associado
Presidente
Rececionista
Repórter
Revisor de artigos
Revisor de provas
Segurança
Serviço de assinaturas
Vendedor de publicidade
Web designer
Webmaster

Museu  60
Antropólogo
Arqueólogo
Arquivista
Assessor de imprensa
Bilheteiro

Botânico
Conservador
Curador
Designer de exposições
Empregado de balcão
Entomologista
Funcionário de mudanças
Funcionário do bengaleiro
Guia
Investigador
Mineralogista
Repórter
Restaurador
Segurança
Vigilante

Estúdio de arte  64
Agente artístico
Artista
Artista de rua
Assistente de fotografia
Ceramista
Chapeleiro
Crítico de arte
Designer
Designer de moda
Escultor
Fotógrafo
Galerista
Ilustrador
Jornalista
Marceneiro
Modelo
Operador de câmara
Ourives
Performer
Pintor

Base espacial  68
Astronauta
Cientista espacial
Cirurgião de voo
Comandante
Controlador de voo
Diretor de lançamento
Encarregado 
   de comunicações 
   com a cápsula
Engenheiro aeroespacial
Engenheiro de voo
Engenheiro eletrotécnico
Engenheiro mecânico
Especialista de carga
Especialista de missão
Mergulhador
Meteorologista
Oficial de atividades de voo
Participante de voo espacial
Piloto de ensaios
Planeador de operações
Propulsor
Supervisor de ensaios
Técnico de suporte vital

Lista de profissões

As profissões indicadas a negrito são descritas em pormenor no livro.



encenador

O encenador orienta toda a produção e escolhe os atores,  
a música, o guarda-roupa e os cenários. Dirige tudo o que 
acontece em palco e toma as decisões necessárias. Ajuda  
os atores a ensaiar os respetivos papéis e dá-lhes instruções.  
É assim que se monta um espetáculo.

dramaturgo

O dramaturgo escreve peças de teatro.  
Cria monólogos e diálogos que os atores  
e atrizes recitam em palco.

assistente de encenação

Procura peças de teatro interessantes 
e ideias originais. Por vezes, faz  
a edição dos textos — encurta os 
diálogos, adapta a história do passado 
para o presente ou transforma uma 
personagem feminina em masculina. 
Num certo sentido, o assistente de 
encenação pode ser descrito como 
escritor, mas é, essencialmente,  
o braço-direito do encenador.

Invento  

as histórias
 e as 

suas perso
nagens. 

Escolho as peças  
que o meu teatro  leva a palco.

cenógrafo

A sua função é 
preparar o palco  
e o guarda-roupa,  
de modo que realcem  
o sentido essencial da 
peça. Desenha esboços 
que serão utilizados 
pelos costureiros e 
outros técnicos nas 
salas de trabalho, para 
criar roupas, mobília  
e elementos de 
cenário.

ajudante de palco

Transformar o palco num castelo, 
num prado florido ou num lago  
é a função dos ajudantes de palco. 
Durante as representações,  
são eles que instalam no palco  
as decorações e os móveis e que 
os retiram no momento certo.

Bem-vindo! Entre, 
o espetáculo está 
prestes a começar!

costureira
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ator

Tem de ser talentoso. Decorar um papel não é suficiente  
— deve conseguir representar a sua personagem de forma 
convincente. 

Sou eu que
  

dou vida a
o  

cenário e
 ao  

guarda-ro
upa.

luminotécnico

Num teatro grande, centenas de luzes incidem sobre  
o palco. O luminotécnico controla a iluminação a partir  
do seu posto, utilizando uma mesa especial de mistura.

técnico de som

O ambiente de uma 
representação é criado, 
entre outros fatores,  
pela música e pelos  
diversos sons e ruídos  
combinados na mesa  
de mistura do técnico  
de som.

contrarregra

Assegura que as mudanças têm lugar  
no momento certo. Recorda aos atores  
quando devem entrar em palco e quais  
os adereços que devem levar consigo.

ponto

Quando a memória dos 
atores prega partidas, o ponto 
sussurra-lhes o texto correto.

cabeleireira 

Pode fazer uma peruca  
ou criar um penteado  
elaborado.

Porque é que eu tenho de montar  o castelo outra vez?!

É «amoroso»
, 

não é
 «piro

so»!

maquilhadora

Uma maquilhagem perfeita realça 
a expressão das personagens. 
Consegui-lo é responsabilidade  
do maquilhador.

Esperemos que  
ninguém tenha reparado 
que pus um mugido de 
vaca em vez de um 
rugido de dragão...

ESTRELA
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