Portais
Sites Modelo Portal
Bom, este assunto é muito extenso e por isso irei de forma breve e direta aos tópicos.
Um Bom Portal
Eu diria que hoje, um bom portal é aquele que consegue sintetizar notícias/matérias de
forma clara, objetiva e sobre tudo, com uma formatação agradável aos olhos. Porém, isto
não vem acontecendo últimamente. Os sites modelo Portal foram muito usados nestes
tempos e digamos que ficou banalizado, comum.
A má utilização da idéia, fez surgir um preconceito muito grande em relação ao uso desta
forma. Então, o que quero falar aqui hoje, são algumas formas de manter um padrão
visual em um portal, contrariando os defeitos atuais. Claro que o que vou falar, não é um
padrão na construção. Que isso fique bem claro. Será apenas uma das formas e talvez, a
mais utilizada. Então, vamos à matéria.
Divisão das tabelas de um portal
Atualmente, o que se vê na internet, é um site com 5 divisões:
- Topo
- Menu esquerdo
- Meio
- Coluna direita
- Barra de Copyright
Falaremos agora, então, um pouco sobre cada uma destas divisões:
- Topo
Digamos que o topo ditará a cara do site. Nele serão definidos os traços visuais do site
como formas (clássicas, arrojadas/modernas etc), cores etc. Ainda no topo, você poderá
colocar pequenos links como Publicidade, Email etc. Fica ao gosto da pessoa. Mais
abaixo, você verá na aplicação isso tudo.
- Menu Esquerdo
É o local onde ficará o conteúdo do portal. Aqui, você poderá definir todos os links para os
assuntos do Site. Geralmente, o lado esquerdo é usado para o menu, porém, nada
impede que os dois lados tenham um menu ou que o lado direito é que o tenha.
Em menus, quanto ao visual, serão uma continuação do conjunto do Topo. E pode dar um
toque a mais no visual.
- Meio
Digamos que é aqui que "reside" um dos grandes problemas atuais. Existem sites que
dominam esta parte, fazendo cada espaço virar um "componente" do conjunto, ou seja,
cada parte do meio contribui com o visual, cada um de sua forma.

Então, como uma das soluções, seria o uso de cores dentro do padrão do site, assim
como as fontes, que são muito importantes dentro do contexto visual. As formas das
tabelas devem ser favoráveis ao conteúdo. E também, não pense apenas no visual! Crie
tabelas de fácil manutenção!. Use iFrames se preciso!
- Coluna Direita
Reserva uma excelente opção para publicidade, com pequenos banners (ou botões).
Também é uma área de destaque para Enquetes, Newsletters, etc. Porém, como já citei
aqui, pode também ter parte do menu se os canais do site por exemplo forem muitos.
- Barra de Copyright
Eu já havia citado alguma coisa sobre isso na coluna Nº08. Agora vou reforçar um pouco
mais. Hoje, dois estilos são muito usados:
. Assinatura do site com marca e informações finais, além do Copyright.
. Barra em HTML com as informações do Copyright apenas.
Agora, veremos estas divisões na prática!
Este exemplo é para ilustrar isso tudo que eu disse. É um exemplo bem simples, onde
existe um topo definindo a "cara" do site, um menu esquerdo com os links dos canais,
uma coluna direita com 2 banners, o meio com algumas notícias e, para arrematar o
conjunto, a barra de Copyright.

