Instruções para envio de artigos/notícias

5 de Novembro de 2010
Para que o envio de artigos/notícias para publicação no nosso jornal se torne
mais fácil e o resultado nal seja melhor, elaborámos este pequeno guia que
pretendemos que seja simples e objectivo, conduzindo-vos através de todos os
passos necessários ao seu fácil envio para posterior edição e publicação.
1. Todos os artigos/notícias têm de ser enviados por e-mail, para o endereço verdehorizonteonline@gmail.com ou para qualquer outro endereço
que tenha sido disponibilizado por um dos colaboradores do projecto.
2. Os textos deverão ser escritos directamente no corpo do e-mail ou enviados
em anexo à mensagem. Não adianta ter preocupações com a formatação
do texto.

Ela não será preservada aquando da edição e publicação do

artigo/notícia.
3. Quaisquer imagens ou fotograas deverão ser enviadas em anexo ao e-mail,
para preservar a sua qualidade. Não perca tempo a compor um documento
bonito. Nós iremos estragar tudo! Essa formatação não é compatível com
a publicação no jornal e as fotos perdem qualidade.
4. A autoria dos textos e das fotograas tem de ser claramente indicada.
5. Quando o número de fotograas for superior à dezena ou o seu tamanho inviabilizar o envio por e-mail, sugerimos a instalação da aplicação Dropbox
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ou Wuala , gratuitas, para, de uma forma simples, nos fazer chegar as fotos. Basta, depois de instalar o aplicativo e de criar a conta, adicionar aos
amigos o  pinheirodeabrantes ou o email pinheirodeabrantes@gmail.com
e partilhar com ele a pasta das fotograas. Este processo é extremamente
simples, não demorando mais de cinco minutos a realizar e é feito somente
uma vez. Pode também usar o Picasa e partilhar com o mesmo endereço
de e-mail o álbum web criado para o efeito. Das três opções, o Dropbox é
a mais simples e funciona em qualquer computador. No e-mail que enviar
com o texto da notícia deverá indicar a existência de fotos para serem
incluídas na notícia em qualquer um dos aplicativos mencionados.

Não

serão aceites fotograas por outros meios.

1 Dropbox, ver
2 Wuala, ver a

a notícia - http://verdehorizonteonline.com/2010/11/05/dropbox/
notícia - http://verdehorizonteonline.com/2010/09/23/wuala-um-projecto-

simpatico/
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Todos os membros da equipa que faz o Verde Horizonte on-line terão o
maior prazer em o/a ajudar a esclarecer qualquer dúvida que surja quanto aos
procedimentos aqui referidos.
O Coordenador do Projecto,
João Pinheiro
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