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Internet
Guia para navegar, pesquisar, comunicar, fazer compras, 

divertir-se e explorar — com segurança — o mundo virtual
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O que é um site?

Com o serviço de acesso à internet já a funcionar no seu compu-

tador, e o software necessário para começar, o mais certo é que 

pretenda começar a ‘navegar’ na internet. ou, mais concretamente, 

na World Wide Web (normalmente abreviada para Web).

Ao contrário da televisão, que se liga e que exibe de imediato 

alguma coisa (embora não necessariamente algo que nos interes-

se!) a Web requer que saibamos o que pretendemos ver ou fazer.

É possível que o seu browser tenha já configurada uma página 

inicial (Home-Page) que lhe mostra algo de interesse, como notícias 

e a meteorologia, por exemplo.

Mas caso isso não aconteça, é preciso navegar até um site que 

tenha interesse para si. Certamente que já ouviu falar em site 

e sites (pronuncia-se “sáite”/”sáites”). Mas o que é um site — à 

letra, um ‘sítio’? É um… sítio na World Wide Web. Um site — tam-

bém designado por website — trata-se de um local (um ou mais 

ficheiros), dentro de um computador (designado por ‘servidor’, 

pois serve ficheiros para serem acedidos via internet) ligado à 

internet, com conteúdos que podemos consultar — ler, ouvir, ver… 

— ou com eles interagir.

Um site pode consistir numa só página de informação ou em 

milhares de páginas hiperligadas (ver ponto seguinte) a partir da 

primeira. 

os sites constituem a principal estrutura, visível para os utili-

zadores, da Web.

Hiperligações

Já pensou por que é que a Web (teia, em inglês) tem este nome? 

Porque é feita de ligações cruzadas, chamadas hiperligações, que 

permitem inter-relacionar toda a informação.

Estas hiperligações, também conhecidas por links (simplificação 

da palavra inglesa hyperlink, ou hiperligação) são embebidas no 
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texto ou em imagens numa página Web. nos primeiros tempos da 

Web, estas hiperligações, quando estavam no texto, eram sempre 

indicadas a azul e sublinhadas (assim). Contudo, agora isso nem 

sempre acontece.

no entanto, há sempre alguma pista gráfica (negrito, itálico, 

sublinhado, fonte diferente, cor ou conjugação destes elementos) 

de que uma palavra ou frase contém uma hiperligação e, para o 

confirmar apenas temos que passar o cursor do rato sobre essa 

área (sem clicar!) e ver o que acontece.

Se existir uma hiperligação, o cursor transforma-se numa mão 

fechada que aponta com o indicador; simultaneamente, na barra 

de estado do browser, em baixo, deverá surgir o endereço para o 

qual essa hiperligação remete quando clicada.

Com as imagens que possuam hiperligações embebidas, acon-

tece o mesmo. Clicar numa imagem pode levar-nos para outra 
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Um blogue em três tempos

não é necessário quaisquer conhecimentos para criar um blogue 

porque, na verdade, no seu estado mais puro, os blogues são tam-

bém relativamente inflexíveis sobre o que podemos neles fazer e 

qual o seu aspecto final.

Contudo, é esta inflexibilidade que traz consigo facilidade de cria-

ção e de actualização. Quanto mais simples for, melhor. Quanto mais 

opções houver, pior — do ponto de vista da simplicidade, claro.

o site mais popular do mundo para criação e alojamento* de 

blogues é o Blogger. neste site, os blogues criados têm todos um 

endereço do tipo http://o_meu_blogue.blogspot.com

Eis como criar o seu blogue no Blogger:

Eis alguns dos locais mais populares 

para criar o seu próprio blogue:

Blogger: www.blogger.com. Blogues 

simples mas funcionais.

Wordpress: www.wordpress.com. 

Blogues bastante flexíveis mas que 

requerem alguns conhecimentos 

para serem geridos.

SAPO: http://blogs.sapo.pt. Blogues 

em português e em Portugal, que 

ficam alojados no portal SAPo.

BLOG: http://blog.com. Blogues em 

português e em Portugal, que ficam 

alojados no portal iol.

ONDE CRIAR Um BLOGUE

* termo que designa 

um determinado 

conteúdo da internet 

estar disponível para 

consulta num 

computador-

servidor, responsável 

por o manter 

disponível no seu 

disco, gratuitamente 

ou com um custo 

para o autor do 

conteúdo aí 

depositado/alojado.
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