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NOTÍCIAS

Ao acessar a tela inicial do Django CMS, você tem que procurar o tópico 
Aldryn News & Blog e clicar em Articles. 

Do lado direito você pode clicar para adicionar ou modificar uma Notícia.

1. Para editar uma notícia, basta clicar no título da notícia que você deseja e fazer as alterações. 

2. Você pode buscar pelo título da notícia ou por palavras-chave. Lembrando que uma busca mais 
específica trará os melhores resultados do que você procura. 

3. Você tem a visualização de todas as notícias cadastradas. Junto ao título da notícia vem sua 
configuração, seu slug, se está em destaque e publicada e a sua tradução. 

4. Você pode recuperar alguma notícia que foi excluída. 

5. Passo a passo para você adicionar notícias. 

1 ›
2 ›
3 ›

4 › ‹ 5
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Observe as telas a seguir e as breves explicações dos campos para 
preencher. 

Título: nome da notícia.

Autor: nome do autor da notícia.

Data de publicação: você pode optar por inserir a data atual ou a data da notícia. 
Nesse mesmo campo, você tem a opção de marcar se a notícia está publicada e/ou em 
destaque.

Featured Image: subir a imagem pertinente à notícia.

Histórico: você consegue acompanhar todas as modificações que a notícia teve. 

Ver no site: permite visualizar como a notícia vai aparecer publicada. 
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O campo Lead serve para reunir as principais informações da notícia em 
poucos parágrafos, com a intenção de despertar no leitor a vontade de ler 
a matéria inteira. 

Meta Options: xxxx

Slug: preenchido automaticamente.
Meta título: xxx
Meta descrição: xxx
Meta palavras-chave: xxx
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Advanced Settings: configurações avançadas

Marcadores: têm a mesma função de palavras-chave, por isso é importante usar palavras 
(separadas por vírgula) que realmente sintetizem o assunto abordado na notícia.

Categorias: dentro de cada uma existem opções, é preciso clicar e ver em qual a sua notícia 
se encaixa. 
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Exemplo de marcação de categorias em notícia: 

Veja como a notícia fica com esses campos preenchidos:

1. Título da Notícia;
2. Lead;
3. Marcadores. 

1 ›

2 ›
3 ›
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Related: são as notícias que estão relacionadas ao tema da notícia 
que você está cadastrando. 

Clicando em                                       , abre uma lista com artigos 

possivelmente relacionados. Depois é só selecionar. 

Clicando em                                       , abre uma lista com artigos 

1. Notícias relacionadas que foram selecionadas para serem vinculadas à notícia que você 
está construindo.

2. A lista com o restante das matérias relacionadas que podem ser selecionadas.
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Para finalizar, é só clicar em Salvar. 

No final da página há outras opções: 

Apagar: apaga a notícia inteira.
Salvar e adicionar outro(a): salva e continua adicionando dados.
Salvar e continuar editando: permite salvar e continuar editando

Proprietário: você tem que marcar quem é o proprietário desta notícia (as pessoas que têm login no 
Django CMS).

Configuração do Apphook: nesse campo de configuração, você precisa escolher NewsBlog/notícias 
para todas as notícias seguirem um padrão atualizado, funciona como um template.
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No topo da página de modificar notícia vimos duas funções: Histórico e 
Ver no site.

Ao clicar para ver o histórico, somos direcionados para esta página: 

1. Indica de qual notícia é esse histórico de edições.

2. Aparece a listagem de todas as modificações que a notícia sofreu, com a informação de 
quando aconteceu, o que foi feito e quem fez a alteração. 



10

Ao clicar na versão de interesse, aparecem duas opções: 

Ao clicar no botão Ver no site, vemos a prévia da publicação da notícia:

para reverter a alteração escolhida

para cancelar a restauração. 

Dica: Clicando em Estrutura você visualiza como a notícia foi montada com textos e plugins. 


