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O Jornal



O Jornal

Existem muitos benefícios para os Membros da ASPAS, mas estamos

completamente convictos que o Jornal Astrológico “4 Estações” é uma delas! O
único Jornal dedicado exclusivamente à Astrologia com a participação dos
Membros da ASPAS, e alguns convidados.

Oferece uma vasta gama de artigos de qualidade de todo o tipo de interesse
astrológico. Fazemos o nosso melhor para incluir algo para todos em cada
edição. Também insistimos para que os nossos autores escrevam de forma clara,

simples e coesa nos termos em que todos os leitores possam compreender e até
aprender. O Jornal tem uma ótima qualidade de imagem e design que fica a
cargo da Ana Cláudia Marques e é publicado cada artigo de acordo com o
nosso regulamento interno.

Direção Editorial do Jornal – Isabel Guimarães | Secretária da Direção do Jornal
– Inês Miranda



Como enviar artigos

1. Artigo com 2 a 3 páginas A4, letra Times New Roman 
– tamanho 12 – formato word

2. Imagens todas em JPEG – PNG com respetivos 

direitos de imagem
3. Mapas Astrológicos  em JPEG- estilo (abaixo 

imagem)  com ou sem cor, programa Soalr Fire V9
Com ou sem aspetos
*

*caso não tenha o programa a 

direção coloca no jornal



Como enviar artigos

1. Os artigos publicados podem ser divulgados após o 
lançamento do jornal

2. O jornal terá no máximo 150 páginas por edição 
semestral

3. Caso o artigo não possa ser divulgado por excesso 
de artigos, será editado na edição seguinte



Como enviar artigos
Prazos

O envio de vossos artigos para analise editorial, até:

2 de março

2 de setembro

Todos os jornais são lançados no site da Aspas e restantes redes-
sociais , no incio de cada estação, sendo o lançamento em 
formato de papel em A4 no local designado pela direção;

Envio para o e-mail:
jornal@associacaoportuguesadeastrologia.com

mailto:jornal@associacaoportuguesadeastrologia.com


Como enviar artigos
Prazos

Nova página no facebook do Jornal – Forum do Jornal com o próprio jornal e ao longo do trimestre 
colocamos um enxerto de cada artigo, incentivando a comentários



O Jornal

Idealizado a 22 de abril de 2012, lançada a 1ªedição
on-line a 20 de julho de 2012, no site da Aspas, surge
com o objetivo de credibilizar a atividade da astrologia
no nosso país.

Prestar um serviço público, congregando os membros
da Associação, promovendo seu trabalho, divulgando e
unificando sua presença na Aspas.
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Jornal semestral com o registo de ISBN.

Levar pela 1ª vez em Portugal um jornal exclusivo a area
que atuamos de forma didática, cultural,
dismistificadora na forma como astrologia se encontra
nos mídia.
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Publicidade

• Ao longo do jornal publicidade de espaços dos 
membros/parceiros;
• Vários espaços de utilidade, ex: empresas de 
consultoria, informática, financeira, clinicas,  etc....

•Ver tabela de preços



Tabela Preços

• 21cm x 29.5 cm

Membro com publicação de artigo na edição de 
lançamento – GRATUITO – A Aspas oferece o Rodapé

• 6cm x 21cm

Nota:
Envio em JPEG com as 
respetivas medidas-
responsabilidade do 
membro/parceiro



Tabela Preços

Por edição

Membro 

• 20 €
•Anual – 60€

Não membro 

•40€
•Anual – 120€

• 6 cm x 21cm

Nota:
Envio em JPEG com as 
respetivas medidas-
responsabilidade do 
membro/parceiro



Tabela Preços

Por edição

Membro 

• 35 €
•Anual – 105€

Não membro 

• 55 €
•Anual – 165 €

• 14.5 cm x 21cm

Nota:
Envio em JPEG com as 
respetivas medidas-
responsabilidade do 
membro/parceiro



Tabela Preços

Por edição

Membro 

• 50 €
•Anual – 150€

Não membro 

• 70 €
•Anual – 210 €

• 21cm x 29.5 cm

Página inteira
Vertical

Nota:
Envio em JPEG com as 
respetivas medidas-
responsabilidade do 
membro/parceiro



Equipa Jornal

Publicidade
Ao cargo da direção do Jornal
Impressão
Euedito
Distruibuição
Papel e Digital

• Direção Editorial : Isabel Guimarães
• Revisão: Sofia Alves
• Designer: Ana Cláudia Marques
• Secretária da Direção editorial: Inês Miranda



Membros/ Associados

PRESENÇA INTERNACIONAL
+ 350 MEMBROS



Avenida da República, 1226 6º frente
4430-192 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 919 284 281

www.associacaoportuguesadeastrologia.com
geral@associacaoportuguesadeastrologia.com
jornal@associacaoportuguesadeastrologia.com


