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Links



◦Usando as tags âncora, você pode direcionar para 

acessar outras páginas na internet, citar trabalhos, 

notícias, etc.

<a href="endereço">

◦Digite o título da página depois da tag âncora e 

feche com:

</a>

Links para outros sites



◦Exemplo:

◦<a href="https://liag.ft.unicamp.br/act/"> ACT – Aprendizado, 

Criatividade e Tecnologia </a>

◦Vai ficar assim na sua página: 

◦ACT – Aprendizado, Criatividade e Tecnologia

Links para outros sites



◦Você também pode combinar listas com marcadores e links 

para criar uma lista de links. Exemplo:

◦ <ol> 

◦ <li> <a href="https://liag.ft.unicamp.br/act/"> Site ACT </a>

◦ <li> <a href="https://liag.ft.unicamp.br"> Site LIAG </a>

◦ <li> <a href="https://www.computacional.com.br/"> Site PC </a>

◦ </ol>

Lista de links



◦ Se você não quiser que os visitantes abandonem sua página 

quando clicarem em um link para outro site adicione esta 

tag à sua tag âncora. Quando o visitante clica no link, ao 

invés de ele sair do seu site e entrar em outro, uma nova 

janela será aberta para mostrar o destino do link:

target="_blank" 

Exemplo: 

<a href="https://liag.ft.unicamp.br/act/" target="_blank">

Abrir links em nova janela



◦Azul é a cor padrão para links. Mas você pode alterar as 

cores dos seus links, inserindo estas tags dentro da tag

<body>

link="cor"

vlink="cor“

◦Vlink são os "links visitados". Os links mudam de cor quando 

foram visitados. Se você não quiser que os links visitados 

mudem de cor, basta atribuir a mesma cor ao links e vlinks.

◦Exemplo: <body link=“red" vlink="green">

Cor do link



◦ Se você quiser receber e-mails das pessoas que visitarem seu 

site, use a tag âncora a seguir:

<a href="mailto:seu_endereco_de_email">

Exemplo:

<a href="mailto:exemplo@liag.com"> Envie-me um e-mail </a>

Vai ficar assim na sua página:

Envie-me um e-mail

Link para receber e-mail



◦As tags âncora não são usadas somente para criar links para 

outros sites na internet. Você também pode usá-las para 

exibir links que levam a informações localizadas dentro do 

seu próprio site. Neste caso, você pode omitir o prefixo 

"http://www" e incluir somente o nome do arquivo html:

◦Exemplo: <a href="empresa.htm"> Sobre a Empresa </a>

Criando links que levam para seu próprio site



◦Para criar um link para uma parte específica da página,

você precisará dar um nome às seção à qual está se

referindo e colocar este nome dentro da tag âncora do link.

Assim:

◦<a href="https://liag.ft.unicamp.br//#5"> Sobre a Empresa

</a>

Links específicos



1) Crie uma página para links utilizando os comandos básicos

2) Adicione link na página

3) Adicione uma lista de links

4) Adicione um link para abrir em uma nova janela

5) Adicione um link em uma área específica da página

6) Adicione um link para receber um e-mail

Vamos praticar?



Parte 1



Parte 2



Resultado


