
Caia na rede 
Use o RapidWeaver 5 para construir rapidamente uma página 
Web e publicar conteúdo online 
por Craig Grannell, da MacFormat 

mbora a versão mais recente do RapidWeaver 
não tenha botado fogo no mundo, ninguém pode 

negar que ainda é um dos melhores aplicativos de 
Mac para permitir que um iniciante crie rapidamen
te um site. Claro, custa menos usar um sistema de 
blog online como o WordPress. Mas esses serviços 
são opulentos demais para quem deseja apenas criar 
um site rápido para, digamos, fornecer informações 
sobre um clube que você dirige ou para publicar uma 
galeria rápida de umas férias recentes para compar
tilhar com seus amigos. 

O passo a passo da próxima página detalha o pro
cesso de uso do RapidWeaver, mostrando como criar 
uma página, incluir conteúdo (textos e imagens), es
colher um tema, trabalhar com recursos e enviar isso 

tudo para seu espaço web. Depois 
de dominar isso, só vai faltar esco
lher os tipos de página na caixa New 
Page, incluir mais conteúdo e repu
blicar as alterações. 

Você pode notar que certos tipos 
de página ficam estranhos com seus 
textos e imagens, pois foram pensa
dos para conter uma barra lateral e 
você não possui nada desse tipo. Para 
resolver, selecione a página, clique 
em Page Info e abra a seção Styles 
no Inspector. Expanda Sidebar e 
selecione a opção Hide para a página 
ser retrabalhada. Note que a maioria 

dos temas oferece diversas variações, 
por isso, experimente suas opções 
(mas faça isso em um novo projeto, 
para não arruinar acidentalmente 
aquele em que você trabalhou por ho
ras). Também dá para criar variações 
nas páginas selecionando Use its 
own theme style no Inspetor. 

Para saber mais sobre o Rapi
dWeaver, visite www.realmacsof-
tware.com/rapidweaver, onde ele 
está disponível por US$ 79. Além 
disso, agora você pode comprá-lo 
na Mac App Store pelo preço redu
zido de US$50. 

http://www.realmacsof-
http://tware.com/rapidweaver


Para começar Crie um novo projeto 
(File > New Project]. Clique em Site 

Setup e vai se abrir uma folha. Adicione um 
título, slogan, nota de copyright e um ende
reço de contato. Para publicar seu site pos
teriormente, também é preciso inserir o en
dereço que ele ocupará online no campo 
Web Address. 

Inclua seu logo Se quiser que seu 

site tenha um logo, puxe-o do Fin

der para o espaço Site Logo. Para ter 

melhores resultados, use um arquivo 

PNG ou PSD com fundo transparente. Dê 

DK ao terminar. Para voltar a essa folha 

mais tarde e alterá-la, use Site > Show 
Site Setup. 

Escolha um estilo de página Escolha o 

tipo de página StyledText. Clique duas 

vezes na página e renomeie-a como "intro". Di

gite seu texto [usamos o texto falso "Lipsum"). 

Faça uma seleção e clique em "B" para deixá-

-la em negrito. Digite e selecione linhas curtas, 

depois clique no ícone de lista. Escolha"°" de 

Bullet/Number e dê OK para criar uma lista. 

Adicione uma imagem Para incluir 
uma imagem, arraste-a do Finder ou do 

ÍPhoto. É provável que seja preciso redimen
sioná-la. Selecione a imagem, clique no botão 
Media Editor e ajuste Scale para 20 ou 25% 
[isso pode ser alterado mais tarde]. Adicione 
uma descrição no campo Alt Tag e clique em 
Border para incluir uma borda. 

Visualize sua página Clique no bo
tão na parte de baixo da janela para 

entrar no Preview Mode, que mostra 
como a página ficará em um navegador. 
Clique no botão Themes para experimen
tar os diferentes temas incluídos (talvez 
você tenha de redimensionar seu logo). 
Clique no botão para voltar ao Edit Mode. 

Adicione recursos Para fornecer um 
arquivo para download em sua página, 

clique em Add Resource e escolha Add Re
source. Selecione o arquivo na caixa de diálo
go e ele aparecerá na seção Resources da 
barra lateral. No Edit Mode, selecione algum 
texto, clique no ícone do link, vá a Resource, 
escolha uma opção e clique em Set Link. 

Defina os ajustes de publicação Vá a 
File > Publishing Settings e selecione 

seu tipo de hospedagem web - FTP ou Mobile-
Me. Adicione seus detalhes e clique em Test 
Connection Se aparecer a caixa de diálogo 
"test successful", dê OK duas vezes para sair; 
caso contrário, confira seus ajustes (especial
mente nome de usuário/senha). 

Publique seu trabalho Clique no botão 
Publish na barra de ferramentas. Se ti

ver alterações não salvas, aparecerá um aviso 
para que você o faça. Dê OK. Uma folha apare
cerá detalhando quantos arquivos serão en
viados. Se quiser cancelar, faça isso agora - se 
cancelar no meio do caminho o site poderá fi
car com problemas. 
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