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Somos editores voluntários ansiosos por teus artigos para o Informativo.
Leia estas diretrizes cuidadosamente para otimizar o teu eforço.

O que aceitamos:
1) Material apenas de membros atuais de sócios da ACASARGS. Se tu desejas enviar teu trabalho e
tua anuidade expirou, renove. Certifique-se de incluir tua cidade / estado e residência com teu envio.

2) O trabalho deverá ser enviado para o e.mail: editor.boletim.acasargs@gmail.com.
O arquivo deverá ser um documento do Libre Office Writer ou similar. 
Se tu desejas alternativas, entre em contato com os editores por e-mail para outras opções.

FORMA
3) Artigos com  300 a 500 palavras.  Também poderá ser aceito um artigo bem escrito de até 800
palavras,  mas  que poderá  ser  fracionado para  ser  publicado  em duas  partes  (a  serem definidas
mediante interação editor-autor).

4) Links para um site ou vídeo em teu texto somente serão aceitos se eles não tiverem conteúdo
comercial.

5) Anexo ao texto podem ser enviadas até três fotos. Verifique se as fotos têm o formato e o tamanho
correto abaixo especificado. Lembre-se que a qualidade fica prejudicada em imagens muito pequenas.

a) Formato: arquivos de imagem de 300 dpi, JPEG ou TIFF. Não podemos usar arquivos PDF ou fotos
incorporados em um documento do Word.
b) Os tamanhos dos arquivos devem ter entre 500 KB e 2 MB.
c) Fotos sem pessoas. (As que contiverem pessoas podem ser postadas no FaceBook).
d) As fotos devem incluir as seguintes informações:

Nome do fotógrafo.
Local e data da foto, mesmo que aproximada, por exemplo, na primavera do ano X.

e) Será utilizada uma foto por artigo. As fotos que não puderem ser utilizadas no artigo em anexo
poderão ser arquivadas pela Comissão Editorial para utilização posterior (sendo dado o devido crédito
ao autor).

CONTEÚDO:
6) A função do Informativo da ACASSARGS não é a mesma do FaceBook ou da Página de internet.
São três meios de comunicação diferentes e com suas características e funções próprias.
Para entender a função do Informativo, sugerimos ler atentamente a descrição dos itens para os quais
se pode contribuir. Convém ler os números anteriores para ver exemplos e ter ideia do conteúdo em
cada item. 

Caminho Eterno 
Pequeno relato da vida de algum associado* caminhante falecido no período. 
* Ou algum ex-associado que tenha no passado contribuído com a ACASARGS, também pode ser homenageado.
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Contos & "Causos"
Conto: Narrativa  curta,  com poucos  personagens,  com um único  objetivo,  ou  clímax,  ou  foco  de
atenção. Podem conter passagens fictícias ou fantasiosas. Lendas e tradições orais ocorridas com ou
ouvidas pelos caminhantes ou hospitaleiros. 
“Causos”: narrativas curtas de aventuras ou acontecimentos aprendidas durante as caminhadas, ou no
preparo para as mesmas ou, ainda, no decorrer de atividades de hospitaleiros. Este tipo de texto se
caracteriza pelo humor ou por descrever histórias de tradição popular. Alguns “causos” são de natureza
fantástica, quase irreal, mas, que sejam factíveis de terem ocorrido.

Dicas & Experiências
Dica: Conhecimento  informal  de  caminhantes  ou  hospitaleiros.  Instruções  preferencialmente
apresentadas como conclusão de alguma vivência ou observação pessoal.
Experiência: descrição das  aventuras  singulares,  inesperadas e surpreendentes  vivenciadas pelos
caminhantes ou hospitaleiros.

O Caminho como Escola…
…  de  filosofia,  de  vida: síntese  do  conhecimento  formal  que  pode  ajudar  outros  peregrinos  a
desfrutarem mais intensamente o seu crescimento pessoal.
… de história: síntese do conhecimento formal que enriquecerá a caminhada, permitindo entender o
contexto social, econômico, político e cultural nas épocas de implementação do Caminho.
… de arquitetura: síntese do conhecimento formal que facilitará apreciar melhor as construções do
Caminho.
… de pintura: idem.

Espaço da Criatividade 
Tudo que tiver fora da caixa. Aqui está destinado a textos que não se enquadram nos anteriores, como
músicas, poesias, análise de livros sobre o Caminho de Santiago (também de outros caminhos).

Símbolos do Caminho
Um símbolo pode ser interpretado de diversas formas. Esta interpretação é uma experiência pessoal e
depende do estado emocional e do conhecimento e da atenção para os detalhes. É útil conhecer as
diversas  interpretações  de  um  símbolo  para  estar  preparado  a  alcançar  um  nível  superior  de
interpretação.  O símbolo é apenas o mensageiro;  as mensagens transmitidas pelo símbolo é que
enriquecem a experiência emocional, intelectual, espiritual da caminhada.

7) O que não podemos aceitar:
- Envio de materiais que são promoções ou anúncios.
- Fotos com pessoas. (Utilize o FaceBook da ACASARGS para isso).
- Fotos incorporadas em um documento do Word.
- Submissões como arquivos PDF.

8) Direitos autorais e licença para publicação:
 Todas as matérias desta obra são de propriedade intelectual de seus respectivos autores e estão sob
a Licença de Creative Commons. CC BY-SA. <https://br.creativecommons.org/licencas/>. 

Este é o mesmo tipo de licença utilizado pela Wikipedia (a enciclopédia virtual).  O espírito
dessa obra é: “Feita voluntariamente por humanos, para o benefício da humanidade”. Os editores do
Informativo  da  ACASARGS  compartilham  desse  pensamento.  Para  os  autores  amadores,  este
Informativo é uma oportunidade de contribuir “com mais uma pedrinha” para o progresso humano.

O site da Creative Commons apresenta a pergunta que um profissional pode se fazer: “por quê
eu escreveria um texto gratuitamente?”. A explicação é simples: é uma amostra grátis da obra do autor.
O mesmo vale para um fotografo profissional, o qual pode disponibilizar uma foto em baixa resolução
para livre distribuição e, assim, o seu trabalho ficar sendo conhecido. Ou, então, um arquiteto, que
passará a ser conhecido pelas explicações e instruções de conteúdo apresentadas. Esses exemplos
ilustram que a mesma estratégia também pode ser utilizada por outros profissionais.
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Diretrizes baseadas em: https://americanpilgrims.org/newsletter-la-concha/ 
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