
VAMOS MANTER A

Um minuto dedicado à leitura das linhas que se seguem permitir

perceber melhor o contexto da pergunta e encontrar a sua resposta.

 

Porquê a pergunta?
Almada desenvolvido em

complementares. A Al-

dos colaboradores e leitores 

primeiro semestre de 201

apesar da boa aceitação de todos os seus números (ver 

viu agravadas as condiç

O que se passa? Os anos recentes criaram uma situação de 

incomportável para uma associação independente sem fins lucrativos como o CAA

uma conjugação de factores

publicidade e vendas) associada ao aumento dos custos de impressão.

Apesar do empenho do CAA na manutenção do projecto, incorporando centenas de horas 

de trabalho voluntário 

poderá manter-se se recuperado o equilíbrio financeiro

garantindo à partida uma adequada 

possa honrar os compromisso

colaboradores e os leitores.

Como resolver? Atingir o equilíbrio estrutural é um 

o CAA não enjeita, com responsabilidade e criatividade. Mas as circunstâncias impõem que 

esse desafio seja partilhado

Que fazer? Recolocando a pergunta inicial, se…

• Compreende a pertinência do mo

• Concorda com a necessidade da sua presença impressa;

• Reconhece que esta cumpre com eficácia os seus objectivos específicos…

… NÃO FIQUE INDIFERENTE
ainda que pequeno e pouco re

decisivo para a sobrevivência da 

Consulte a informação anexa
Partilhe o desafio de manter a 

que a Al-Madan proporciona 

um público-alvo potencialmente interessante

 

ANTER A 

Um minuto dedicado à leitura das linhas que se seguem permitir

perceber melhor o contexto da pergunta e encontrar a sua resposta.

Porquê a pergunta? Al-Madan é um projecto editorial do Centro de Arqueologia de 

Almada desenvolvido em dois suportes: impresso e digital, com objectivos especí

-Madan Online tem seguido o seu percurso com adesão crescente 

dos colaboradores e leitores – mais de 270 mil visualizações e de 14.800 leitores no 

de 2015 (ver issuu.com/almadan). A Al-Madan impressa, contudo, 

apesar da boa aceitação de todos os seus números (ver www.almadan.publ.pt

viu agravadas as condições de produção e distribuição. 

Os anos recentes criaram uma situação de desequilíbrio financeiro 

para uma associação independente sem fins lucrativos como o CAA

ugação de factores adversos, com forte quebra de receitas (apoios institucionais, 

publicidade e vendas) associada ao aumento dos custos de impressão. 

Apesar do empenho do CAA na manutenção do projecto, incorporando centenas de horas 

de trabalho voluntário e gratuito na produção da Al-Madan impressa e digital, a primeira só 

recuperado o equilíbrio financeiro, de forma consistente

garantindo à partida uma adequada planificação editorial e as condições para que o CAA 

compromissos de qualidade e regularidade que assume perante os 

colaboradores e os leitores. 

Atingir o equilíbrio estrutural é um objectivo premente e um 

o CAA não enjeita, com responsabilidade e criatividade. Mas as circunstâncias impõem que 

partilhado e assumido por outros agentes individuais e colectivos.

Recolocando a pergunta inicial, se… 

preende a pertinência do modelo editorial da Al-Madan; 

oncorda com a necessidade da sua presença impressa; 

econhece que esta cumpre com eficácia os seus objectivos específicos…

ÃO FIQUE INDIFERENTE! O apoio activo, empresarial e de outras entidades, 

ainda que pequeno e pouco relevante para a gestão financeira de quem o presta, pode ser 

para a sobrevivência da Al-Madan impressa. 

Consulte a informação anexa e seja parceiro ou apoiante

Partilhe o desafio de manter a Al-Madan impressa, ao mesmo tempo que beneficia 

proporciona na promoção da sua actividade empresarial / institucional

alvo potencialmente interessante, a par de outras contrapartidas oferecidas pelo CAA.

Almada, Julho de 2015

 IMPRESSA? 

Um minuto dedicado à leitura das linhas que se seguem permitir-lhe-á 

perceber melhor o contexto da pergunta e encontrar a sua resposta. 

editorial do Centro de Arqueologia de 

, com objectivos específicos 

tem seguido o seu percurso com adesão crescente 

00 leitores no  

impressa, contudo,  

www.almadan.publ.pt),  

desequilíbrio financeiro 

para uma associação independente sem fins lucrativos como o CAA, fruto de 

, com forte quebra de receitas (apoios institucionais, 

 

Apesar do empenho do CAA na manutenção do projecto, incorporando centenas de horas 

impressa e digital, a primeira só 

consistente e estrutural, 

e as condições para que o CAA 

de qualidade e regularidade que assume perante os 

premente e um desafio que 

o CAA não enjeita, com responsabilidade e criatividade. Mas as circunstâncias impõem que 

por outros agentes individuais e colectivos. 

econhece que esta cumpre com eficácia os seus objectivos específicos… 

O apoio activo, empresarial e de outras entidades, 

levante para a gestão financeira de quem o presta, pode ser 

apoiante da Al-Madan.  

que beneficia das vantagens 

/ institucional junto de 

, a par de outras contrapartidas oferecidas pelo CAA. 
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SEJA PARCEIRO OU 

 

 

PARCEIRO 

Vantagens / Ofertas CAA

• Inserção de notícia
empresarial / institucional 

impressa 

• Inserção de anúncio
12,8 cm) na edição impressa e na 

Online 

• Menção de Parceiro
edições, no sítio 

logótipo e ligação para o sítio institucional do 

parceiro) e em todas as

divulgaçã

• Oferta de três exemplares

• Desconto de 30 % sobre o preço de capa
aquisição de até mais cinco exemplares

 

APOIANTE 

Vantagens / Ofertas CAA

• Inserção de anúncio
cm) na edição impressa e na 

do ano respectivo (dois tomos).

• Menção de Apoiante
edições, no sítio 

ligação para o sítio institucional do apoiante) e 

em t

da edição objecto da parceria.

• Oferta de dois exemplares

• Desconto de 20 % sobre o preço de capa
aquisição de até mais cinco exemplares

 

 

Contacte-nos! 

A Al-Madan impressa de 201

 

ARCEIRO OU APOIANTE DA 

Vantagens / Ofertas CAA 

Inserção de notícia / balanço da actividade 

empresarial / institucional na Al-Madan 

impressa (até 15 mil caracteres e seis imagens). 

Inserção de anúncio de 1/2 de página (17 x 

12,8 cm) na edição impressa e na Al-Madan 
Online do ano respectivo (dois tomos). 

Menção de Parceiro na ficha técnica das 

edições, no sítio web da Al-Madan (com 

logótipo e ligação para o sítio institucional do 

parceiro) e em todas as acções ou materiais de 

divulgação da edição objecto da parceria. 

Oferta de três exemplares da edição impressa. 

Desconto de 30 % sobre o preço de capa na 

aquisição de até mais cinco exemplares. 

Vantagens / Ofertas CAA 

Inserção de anúncio de 1/3 de página (17 x 8,8 

cm) na edição impressa e na Al-Madan Online 

do ano respectivo (dois tomos). 

Menção de Apoiante na ficha técnica das 

edições, no sítio web da Al-Madan (com 

ligação para o sítio institucional do apoiante) e 

em todas as acções ou materiais de divulgação 

da edição objecto da parceria. 

Oferta de dois exemplares da edição impressa. 

Desconto de 20 % sobre o preço de capa na 

aquisição de até mais cinco exemplares. 

impressa de 2016 já está em preparação e precisa de si!

Almada, Julho de 2015

secretariado@caa.org.pt

director.almadan@gmail.com

www.almadan.publ.pt

http://issuu.com/almadan

 

Contributo 

450 € / ano 

Contributo 

250 € / ano 

já está em preparação e precisa de si! 
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Tel. 212 766 975 

secretariado@caa.org.pt 

director.almadan@gmail.com 

www.almadan.publ.pt 

http://issuu.com/almadan 

 


