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 Introdução

Obrigado por ter realizado o download gratuito do novo E-Book da Beat 

Digital: “OS 150 MELHORES TEMPLATES WORDPRESS”. Nas próximas 

páginas apresentamos um leque variado de templates premium para 

websites WordPress. E porque o mundo da Internet não tem limites, 

decidimos dividir o nosso livro digital em categorias que procuram dar 

resposta a todas as necessidades que possam surgir. Blogs, sites 

educativos, páginas de entretenimento. Tudo isto e muito mais pode ser 

encontrado nas páginas que se seguem. 

O WordPress surgiu como uma plataforma de blogs, mas rapidamente 

cresceu para se tornar numa das mais poderosas ferramentas da Internet. 

Criado em em 2003, o WordPress conquistou utilizadores em todo o mundo 

com recursos que se adequam tanto ao mais leigo dos internautas, como 

aos especialistas do mundo da programação. 

Com uma comunidade em constante crescimento, o WordPress não está 

sozinho na batalha pelo futuro da informação e conteúdos. Pelo contrário, 

conta com o apoio de outras plataformas, como o Envato Market. Dividido 

em vários mercados, esta plataforma procura dar uma visão global de todos 

os recursos que direta ou indiretamente podem ser utilizados pelo 

WordPress ou pela sua empresa. 

OS MERCADOS DO ENVATO MARKET 

- ThemeForest: Venha connosco e faça um passeio pela floresta de 

templates do ThemeForest. É aqui que pode encontrar o template perfeito 

para o seu website, não importa qual o nicho de mercado onde se insere ou 

o tipo de público a que se dirige.  

- CodeCanyon: Da floresta avançamos pelos trilhos do CodeCanyon, o lar 

de milhares de plugins. Estas extensões permitem adicionar ao seu website 

funcionalidades que julgava impensáveis.  

- VideoHive: Está a ouvir um zumbido? Então é provável que esteja próximo 

de uma colmeia especial, repleta de soluções originais para utilizar nos seus 

vídeos. Leia este artigo e encontre mais informação sobre o VideoHive. 

- AudioJungle: Se o seu objetivo é apostar na identidade sonora da sua 

marca ou criar jingles apelativos, então a selva de sons do Envato Market 

pode muito bem ser a solução ideial. 

- GraphicRiver: Se a sua onda é mais desportos aquáticos, temos ainda o 

GraphicRiver onde pode “pescar” gráficos originais para todos os fins. 

Todo o tipo de botões e banners estão disponíveis nesta secção. 

- Photodune: No deserto do Photodune, tem ao seu dispor uma ampla 

biblioteca de imagens. Basta procurar por uma palavra-chave para ter 

acesso a milhares de imagens exclusivas que nunca foram usadas. 

- 3DOcean: O 3DOcean é um dos mercados mais recentes do Envato 

Market. Ao mergulhar nas profundezas deste oceano virtual, encontrará 

várias objetos desenvolvidos a 3 dimensões.  

- ActiveDen: Conteúdos multimédia e elementos construídos em Adobe 

Flash refugiam-se no ActiveDen. É neste covil que estão milhares de 

fantásticos efeitos dinâmicos para o seu website.  

http://www.estrategiadigital.pt/themeforest-templates-wordpress/
http://bit.ly/themeforest-templates
http://www.estrategiadigital.pt/nao-percebe-de-programacao-com-o-codecanyon-nao-precisa/
http://bit.ly/1DwoH8i
http://www.estrategiadigital.pt/videohive-plataforma-de-videos-animados-envato-market/
http://bit.ly/1wd7gsU
http://www.estrategiadigital.pt/audiojungle-selva-de-sons-da-envato-market/
http://audiojungle.net/?osr=tn&ref=beatdigital
http://www.estrategiadigital.pt/graphicriver/
http://bit.ly/1pYJWcv
http://www.estrategiadigital.pt/photodune/
http://bit.ly/1xEpNN0
http://www.estrategiadigital.pt/3docean-opcoes-em-3-dimensoes-para-o-seu-website/
http://bit.ly/3docean-beat
http://www.estrategiadigital.pt/activeden/
http://bit.ly/1wFhqkd
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ANTES DE LER ESTE E-BOOK QUEREMOS DEIXAR 2 DICAS MUITO IMPORTANTES: 

 

1 - Inscreva-se gratuitamente no ENVATO MARKET para receber ficheiros de templates, sons, 

vídeos, efeitos, imagens e muito mais, TODOS OS MESES na sua caixa de e-mail. É gratuito e 

vale muito a pena! 

 

2 - No ELEGANT THEMES encontra uma coleção com 87 Templates WordPress pelo preço de 

um. Demasiado bom para ser verdade? Com 6 anos de sucesso, o ELEGANT THEMES é 

composto por uma equipa de designers e web developers que se dedica à criação de 

templates funcionais e visualmente apelativos. Adequando-se às necessidades dos 

consumidores, a ferramenta apresenta 3 planos distintos. 

 

 

http://www.beatdigital.ptt/
http://www.estrategiadigital.pt/
mailto:info@beatdigital.pt
http://bit.ly/1DwoH8i
http://bit.ly/eleganthemes-beat
http://bit.ly/eleganthemes-beat
http://bit.ly/1FZbVn0
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA BLOGS E PUBLICAÇÕES 

Se quer criar uma revista cultural, blog pessoal ou site de notícias e não sabe por onde começar, pois saiba que finalmente chegou até ao sítio certo. A verdade 

é que há muito que deixou de ser necessário ter conhecimentos de programação para poder criar um website apelativo e funcional. Para o ajudar, criamos 

uma lista dos templates WordPress para blogs, jornais e revistas online mais vendidos da atualidade. Conheça-os e escolha aquele que melhor se adequa às 

suas necessidades. 

SAHIFA LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

Lançado em Agosto de 2012, o Sahifa é já o primeiro a surgir no topo de vendas de temas para blogs de formato jornalístico e revista. Se não acredita no sucesso deste tema, 

fique a saber que mais de 10 mil utilizadores estão satisfeitos com a escolha que fizeram para o layout dos seus blogs. Este tema é altamente responsive, ou seja, adapta-se a 

qualquer ecrã, permitindo que o seu blog seja vista em qualquer dispositivo: iPad, iPhone ou qualquer tipo de smartphone.  

 

GONZO LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

Lançado em 2012, o Gonzo já foi descarregado por mais de 7 mil bloggers. O layout moderno é uma mais-valia que distingue este template de WordPress. O tema é facil de 

instalar e permite organizar facilmente várias as secções do site.  O Gonzo inclui dois estilos diferentes de blogroll. Tanto num como noutro, existem 5 módulos que podem 

ser escolhidos e arrastados para o local onde os deseja ver. 

 

SIMPLE MAG LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

O que o público procura é informação organizada cronologicamente e por ordem de importância. Será que todos os templates conseguem responder a estas necessidades? A 

resposta é muito simples: não. Já conhece o SimpleMag? O SimpleMag é um template minimalista e ao mesmo tempo muito criativo e altamente responsive. Com um design 

equilibrado, permite que a o seu site ou blog se torne num espaço de navegação extremamente intuitivo.  

 

NEWSPAPER LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

Tem um jornal online? Um blog do género revista? Se tem ou tenciona ter num futuro próximo, então não pode deixar de espreitar o Newspaper. Lançado em setembro de 

2013, contou já com mais de 6 mil vendas e todos os utilizadores que o usaram desde então estão bastante satisfeitos com o sucesso registado. 

 

http://www.beatdigital.ptt/
http://www.estrategiadigital.pt/
mailto:info@beatdigital.pt
http://www.beatdigital.pt/
http://bit.ly/1stGOIL
http://www.estrategiadigital.pt/sahifa-wordpress/
http://bit.ly/1stGOIL
http://bit.ly/1stGOIL
http://bit.ly/gonzobeat
http://www.estrategiadigital.pt/gonzo-wordpress/
http://bit.ly/gonzobeat
http://bit.ly/simplemagbeat
http://www.estrategiadigital.pt/simplemag-wordpress/
http://bit.ly/simplemagbeat
http://bit.ly/newspaperbeat
http://www.estrategiadigital.pt/newspaper-o-template-para-jornais-online/
http://www.estrategiadigital.pt/newspaper-o-template-para-jornais-online/
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GOODSPACE LINK PARA DOWNLOAD 

Possui uma agência de publicidade e procura soluções criativas? Pois o Good Space é sem dúvida, o tema indicado para si. O sitema “pegar e largar” torna a sua customização 

simples, fácil e prática. 

 

BIG FEATURE LINK PARA DOWNLOAD 

Elegância é a palavra-chave deste tema. O Big Feature é fácil de usar e apresenta-se como o template de WordPress indicado para quem gosta de publicar imagens grande e 

usar fontes elegantes nos seus textos. Foi pensado para bloggers que gostam de partilhar artigos e notícias. 

 

JARIDA LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

Organização é a palavra-chave de qualquer site noticioso. Um design clean e uma navegação simples e funcional são a garantia de credibilidade, característica procurada em 

qualquer site. Se quer criar o seu próprio jornal ou revista online, talvez o template Jarida seja o mais indicado para si. 

  

SUPER SKELETON LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

O template chama-se Super Skeleton e ajuda-o a criar o esqueleto do seu website. Ideal para a criação de blogs pessoais, empresariais ou sites noticiosos, este template 

orgulha-se de ser 100% responsive, ou seja, de se adaptar na perfeição a qualquer resolução de ecrã e a qualquer dispositivo. Não acredita? Então, entre no preview e altere o 

zoom do seu browser. Verá que as imagens se ajustarão aos diferentes formatos. 

 

VALENTI LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

O Valenti é um tema premium indicado para quem procurar criar um site moderno de forma simples, fácil e prática. O template é premium e possui um visual extremamente 

moderno e apelativo. O sistema arrasta e larga faz com que o Valenti seja um template “user-friendly” que pode ser utilizado por qualquer um. Desta forma, poderá editar e 

reeditar o seu site sempre que quiser à velocidade de um simples clique. 

 

SMART MAG LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

Clean, moderno e apto para receber imagens de alta definição, o Smart Mag oferece-lhe opções customizáveis que lhe permitem criar e recriar a estrutura do seu site. O 

sistema é retina, o que faz com que as imagens sobressaiam no ecrã, e o template é responsive, de forma a que essas mesmas imagens se adequem às resoluções de ecrã dos 

diferentes dispositivos, fixos ou móveis. 

http://www.beatdigital.ptt/
http://www.estrategiadigital.pt/
mailto:info@beatdigital.pt
http://www.beatdigital.pt/
http://bit.ly/goodspace
http://bit.ly/goodspace
http://bit.ly/101wizc
http://bit.ly/101wizc
http://bit.ly/1zd1E5p
http://www.estrategiadigital.pt/jarida-crie-o-seu-jornal-ou-revista-com-este-tema-wordpress/
http://bit.ly/1zd1E5p
http://bit.ly/1wbGxga
http://www.estrategiadigital.pt/super-skeleton-blog-wodpress/
http://bit.ly/1wbGxga
http://bit.ly/1wbGxga
http://bit.ly/1xV4dov
http://www.estrategiadigital.pt/quer-fazer-um-blog-wordpress-o-valenti-e-solucao/
http://bit.ly/1xV4dov
http://bit.ly/1zd1Kda
http://www.estrategiadigital.pt/templates-wordpress-crie-uma-revista-online-com-o-smart-mag/
http://bit.ly/1zd1Kda
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA SITES EMPRESARIAIS 

A Internet abriu portas para o mundo dos negócios. Sonhos empresariais, como trabalhar para um mercado internacional disperso por todo o mundo, 

ganharam forma e estrutura. Hoje, qualquer empresa, não importa qual o setor em que se enquadre, pode encontrar o seu lugar na rede e manter um espaço 

que está sempre aberto, 24 horas durante 7 dias por semana. Contactos, informação sobre a empresa, descrição de serviços/produtos e até mesmo a 

contratação do trabalho podem acontecer a partir da Internet. Nesta secção, apresentamos o Top 10 de templates WordPress para sites empresariais. 

AVADA LINK PARA DOWNLOAD 

De acordo com o CEO do Envato Market, o Avada é uma espécie de canivete suíço do mundo dos templates. A comparação é curiosa, mas faz todo o sentido uma vez que o 

tema WordPress que serve basicamente para tudo: desde websites empresariais de vários nichos de mercado até, se preferimos, um blog pessoal. A diversidade é uma mais-

valia e torna o Avada no template ideal para empresas ou websites com vários tipos de necessidades ou com um grande potencial de expansão. 

 

ENFOLD LINK PARA DOWNLOAD 

Construir um website magnífico, funcional e elegante numa questão de minutos? É impossível. Não, não é. Com o template Enfold, o website monta-se com a ajuda do rato 

em três tempos: basta pegar e largar os elementos do website, definir cada um dos espaços e está tudo pronto. O template fornece ainda uma base de conteúdo pré-

definido para que possa lançar as bases do website e abri-lo o mais rapidamente possível. 

 

UDESIGN LINK PARA DOWNLOAD 

40 mil websites criados a partir do uDesign. É necessário mais para comprovar o sucesso e eficácia deste template? O uDesign é um tema WordPress que dá primazia aos 

elementos visuais, destacando a informação com cores apelativas e recursos simples e atrativos. É indicado para todos aqueles que não possuem quaisquer conhecimentos 

de programação, mas que sabem aquilo que querem na altura de tratar do design da página. 

 

KARMA LINK PARA DOWNLOAD 

Construído por profissionais em programação e design, este template pensa em todos os que acham que fazer websites é difícil. O template Karma é tão fácil de instalar 

como de usar: basta seguir os passos certos para que o layout do seu site fique pronto em poucos minutos. Com atualizações constantes, para incorporar os melhores 

avanços em tecnologias, esta é uma das opções mais procuradas por empresas. 

http://www.beatdigital.ptt/
http://www.estrategiadigital.pt/
mailto:info@beatdigital.pt
http://www.beatdigital.pt/
http://bit.ly/1BCMEh5
http://bit.ly/1BCMEh5
http://bit.ly/1BCMEh5
http://bit.ly/enfold-beat
http://bit.ly/enfold-beat
http://bit.ly/udesign-beat
http://bit.ly/udesign-beat
http://bit.ly/udesign-beat
http://bit.ly/karma-beat
http://bit.ly/karma-beat
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THE7 LINK PARA DOWNLOAD 

O The7 não tem versatilidade no nome, mas tem-na no conceito. Este template WordPress com várias aplicações pode se ajustar ao mais institucional dos sites corporativos, 

assim como ser usado num blog, portefólio fotográfico ou landing page. Com várias estruturas e plugins, o The7 oferece soluções para criar sites originais e únicos. 

“Customize everything” (em português, “personaliza tudo”) é um dos lemas deste template WordPress. 

 

STRIKING MULTIFLEX & ECOMMERCE RESPONSIVE WP THEME LINK PARA DOWNLOAD 

O Striking MultiFlex & Ecommerce Responsive WP Theme é a resposta para todos os sites empresariais que necessitam de integrar uma loja online. Com provas dadas no 

mercado, o tema WordPress já foi usado em vários websites de nichos de mercado muito diferentes. Para aceder a alguns exemplos, basta clicar aqui e consultar a lista de 

websites que tiveram o  Striking MultiFlex & Ecommerce Responsive WP Theme como modelo. 

 

MODERNIZE LINK PARA DOWNLOAD 

O template Modernize promete trazer flexibilidade ao WordPress. Não precisa de se debater mais com os plugins deste CMS ou templates que não se adequam àquilo que 

idealiza para a sua página. A partir do momento em que instalar o Modernize, uma lufada de ar fresco redesperta o seu website. 

 

JUPITER LINK PARA DOWNLOAD 

O template pode se chamar Jupiter, mas a verdade é que está à distância de um clique. Moderno e com recursos avançados, este template WordPress tem uma componente 

visual forte, integrando video e imagens de alta resolução. Adequando-se aos vários ecrãs, o Jupiter promete uma experiência de navegação única. 

 

INFOCUS LINK PARA DOWNLOAD 

Ao investir no template inFocus está a obter muito mais do que um tema: está a alcançar uma nova forma de os usar. Através de um método inovador que separa o design 

do conteúdo, os criadores do inFocus põe nas suas mãos o poder de decisão: escolha as melhores opções para o seu website. É o tema que se deve adaptar à página e não o 

contrário. O painel administrativo garante tudo aquilo que sempre desejou. 

 

INOVADO LINK PARA DOWNLOAD 

O Inovado é um template WordPress premium que se propõe a revolucionar a sua página empresarial. Com um design clean e uma navegação fácil e intuitiva, este tema é 

uma verdadeira ferramenta do mundo dos negócios. Consciente das tendências de mercado, o Invado adequa-se a todos os dispositivos móveis, garantindo sempre a melhor 

usabilidade. 

http://www.beatdigital.ptt/
http://www.estrategiadigital.pt/
mailto:info@beatdigital.pt
http://www.beatdigital.pt/
http://bit.ly/the7-beat
http://bit.ly/the7-beat
http://bit.ly/the7-beat
http://bit.ly/striking-beat
http://bit.ly/striking-beat
http://bit.ly/striking-beat
http://bit.ly/striking-beat
http://bit.ly/modernize-beat
http://bit.ly/modernize-beat
http://bit.ly/modernize-beat
http://bit.ly/jupiter-beat
http://bit.ly/jupiter-beat
http://bit.ly/jupiter-beat
http://bit.ly/infocus-beat
http://bit.ly/infocus-beat
http://bit.ly/infocus-beat
http://bit.ly/1aJRGy4
http://bit.ly/1aJRGy4
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA CRIAR DIRETÓRIOS 

Há 10 anos atrás, as Páginas Amarelas eram extremamente populares e úteis, compilando num livro os contactos de pessoas particulares, empresas e 

organizações. No entanto, com a adaptação às tecnologias e o aumento de utilizadores da Internet, o papel foi substituído pelo digital e hoje é mais comum 

viramo-nos para o ciberespaço quando queremos descobrir um número de telefone ou morada. Se alguma vez pensou em criar um diretório ou se precisa de 

algo semelhante para a sua empresa, então conheça os 10 templates WordPress para criar Diretórios que em seguida lhe apresentamos. 

GLOBO LINK PARA DOWNLOAD 

O Globo é um template WordPress que permite a criação de diretórios espalhados por todo o mundo. A integração do mapa mundo faz com que a navegação seja fácil. O 

design é apelativo, garantindo a descoberta em poucos segundos daquilo que o cibernauta está à procura. A juntar ao diretório, o Globo tem uma série de outros modelos de 

página (como blog ou portefólio) que podem ser usadas de forma complementar para criar um site completo. 

 

SKY LINK PARA DOWNLOAD 

Se está a preparar um diretório ou um website com o formato de lista, considere usar o template Sky. O design flexível proporciona as condições vai ser especialmente 

apreciado por todos os que querem fazer um site de reservas Bed & Breakfast, Pacotes de Férias e até mesmo diretórios gerais. O template tira partido do famoso formato 

de 3 passos, ou seja, chegam alguns cliques para funcionar com o website e alcançar a informação que procura. 

 

CARAT LINK PARA DOWNLOAD 

O Carat foi especialmente concebido a pensar em empresas do setor automóvel. De forma simples, este template permite-lhe organizar listas e criar diretórios que são 

acessíveis com apenas em alguns cliques. Flexibilidade e personalização são duas das principais vantagens deste template que possibilita ainda a criação de uma loja online ou 

de um blog. 

 

LISTIFY LINK PARA DOWNLOAD 

Esta pode não ser a primeira vez que procurou por um template para diretórios, mas garantimos-lhe  que será a última. Com o template Listify, tem muito mais do que aquilo 

que está à procura. Mesmo que não tenha consciência, muito dos websites que visita hoje têm o formato de um diretório: agências imobiliárias, sites de venda de carros, listas 

de restaurantes, entre outros. O que o Listify faz é apresentar diferentes layouts desenhados tendo como base esta estrutura. Uma lista de opções para criar o seu diretório. 

http://www.beatdigital.ptt/
http://www.estrategiadigital.pt/
mailto:info@beatdigital.pt
http://www.beatdigital.pt/
http://bit.ly/1M4HugV
http://bit.ly/1M4HugV
http://bit.ly/1M4HugV
http://bit.ly/1Gfya9N
http://bit.ly/1Gfya9N
http://bit.ly/1AV2anP
http://bit.ly/1AV2anP
http://bit.ly/1zUR2DD
http://bit.ly/1zUR2DD
http://bit.ly/1zUR2DD
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JOBBOARD LINK PARA DOWNLOAD 

Já alguma vez pensou como funciona um portal de emprego? Basicamente, estas plataformas são uma espécie de diretório onde empregados e empregadores se encontram e 

contactam entre si. Para criar um destes sites, basta apenas adquirir o JobBoard, um template WordPress que permite transformar a sua página num diretório facilmente 

navegável e apelativo para o utilizador. 

 

PETSITTER LINK PARA DOWNLOAD 

O PetSitter é a escolha perfeita para quem está a pensar criar um website em formato de lista relacionado com animais. Tem um negócio na área de criação de animais? Quer 

criar um site para promover a adoção de animais abandonados? Então o PetSitter é o template ideal para si. 

 

DIRECTORYS LINK PARA DOWNLOAD 

Versatilade é um dos adjetivos que melhor define o DirectoryS, um template WordPress que se adequa na perfeição a qualquer nicho de mercado. Com provas dadas, este 

tema apenas necessita de 2 minutos para ser instalado. A partir daí é só personalizar com a ajuda de um pagebuilder intuitivo que facilita a vida a todos os utilizadores. 

 

CLASSIADS LINK PARA DOWNLOAD 

Quer construir um site de anúncios classificados? Se era exatamente isso que tinha em mente, sabe então que vai precisar de um template que se encaixe bem às suas 

necessidades. O template Classiads é líder de vendas no mercado, tratando-se da opção mais procurada por empresas de anúncios na Internet. Muito simples de construir, 

dispõe de um painel para o usuário em frontend publicar os seus anúncios. Além disso, permite a integração da ferramenta Google Maps. 

 

WP PRO AUTOMOTIVE 2 LINK PARA DOWNLOAD 

O WP Pro Automotive 2 é um template que fará com que o seu negócio ande sobre rodas. Adequado aos diferentes nichos do setor automóvel, este tema é indicado tanto 

para sites de venda, como para páginas de arrendamento ou troca de carros usados, por exemplo. A utilização é simples e permite criar listas organizadas que se ajustam na 

perfeição aos vários dispositivos móveis. 

 

JAVO DIRECTORY LINK PARA DOWNLOAD 

Apesar de se encontrar na 10.ª posição deste top, o template Javo Directory foi considerado pelo concurso de templates do Envato Market como o melhor da categoria 

de diretórios e listas. Com um design moderno, vivo e ainda assim elegante, o Javo Directory coloca nas mãos do utilizador todo o poder da informação. Com vários layouts 

por onde escolher, pode facilmente criar o website em formato de lista que sempre idealizou. 

http://www.beatdigital.ptt/
http://www.estrategiadigital.pt/
mailto:info@beatdigital.pt
http://www.beatdigital.pt/
http://bit.ly/1B54SWH
http://bit.ly/1B54SWH
http://bit.ly/1zElv7K
http://bit.ly/1zElv7K
http://bit.ly/1zElv7K
http://bit.ly/1ABR9mK
http://bit.ly/1ABR9mK
http://bit.ly/1zElGQw
http://bit.ly/1zElGQw
http://bit.ly/1BCPhPW
http://bit.ly/1BCPhPW
http://bit.ly/1AV2HGA
http://bit.ly/1AV2HGA
http://bit.ly/1AV2HGA


 

Beat Digital 

Rua Simão Bolívar, Nº 239 - 8º Andar - Sala 3 - Código Postal: 4470-214 – Maia 

Telefone: +351 229 422 039 – Telemóvel: +351 927 570 840 - www.beatdigital.pt  – www.estrategiadigital.pt - info@beatdigital.pt 

10 

10 TEMPLATES WORDPRESS PARA SITES DE E-COMMERCE 

Facilmente customizados e editados, os temas de WordPress fornecem-lhe a estrutura base que poderá utilizar para dar início ao seu próprio caso de sucesso 

digital. A utilização é simples e não requer grandes noções de programação. Descarregue o seu favorito, trabalhe-o de acordo com as suas necessidades e 

melhore a comunicação da sua empresa. Com estes recursos, dizemos com toda a certeza que criar uma loja online nunca foi tão simples. Não acredita? Então, 

veja cada um destes 10 Templates para criar Sites de E-commerce. 

KALLYAS LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

Em apenas um ano e meio , este template de e-commerce já foi descarregado por quase 12 500 pessoas. Os números comprovam o sucesso do Kallyas, um dos templates 

de WordPress mais completos e fáceis de utilizar. O segredo está, sobretudo, na versatilidade que faz com que possa ser usado em vários nichos de mercado – desde lojas de 

roupa a venda de automóveis de luxo. 

 

MAYASHOP LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

MayaShop é o nome do template dedicado a páginas de e-commerce que lhe permite criar a sua própria página com a garantia de que o seu aspeto 

ficará clean, elegante e organizado. Com limites demarcados, sliders apelativos e inúmeras opções de customização, é a solução ideal para pessoas que procuram soluções 

simples que possam ser usadas por um leigo do  mundo da programação e da Internet. 

 

FLAT RESPONSIVE LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

O Flat Responsive é indicado para a criação de lojas de roupa ou outro tipo de negócios onde ver o produto pode ser determinante na altura da compra. Um design cuidado 

fará com que o seu consumidor lhe atribua credibilidade, mesmo de forma inconsciente. Lembre-se que o primeiro contacto é extremamente importante e pode fazer a 

diferença entre comprar na sua loja ou procurar um produto igual ou semelhante no site do seu concorrente. 

 

BAZAR SHOP LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

Organizar grandes quantidades de produtos que, por vezes, nada têm que ver com uns com os outros é uma tarefa, no mínimo, complicada. Opte pelo Bazar Shop e encontre 

um vasto leque de soluções para a criação de catálogos. Uma vez dentro da página de cada produto, o tema possibilita a criação de um slide com vários produtos 

relacionados, o que constitui uma oportunidade vantajosa.  
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THE RETAILER LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

O Retailer é um template WordPress altamente versátil que se adapta às diferentes necessidades do blogger ou empresário. Ideal para sites multifuncionais, permite a 

criação de áreas para loja online, portefólios pessoais ou de empresas, páginas corporativas e blogues. Se pretende que o seu site tenha tudo isto, esta é a opção ideal para si. 

 

THE NEIGHBORHOOD LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

Vivemos na era da alta definição. Se procura um site com uma elevada qualidade de imagem,  o The Neigborhood pode muito bem ser a opção a seguir. O tema é retina e 

permite a criação de páginas clean pintadas com imagens com uma resolução surpreendente. É, por isso, indicado para empresas que  vendem produtos ou serviços que 

possuem uma forte componente visual. 

 

THE RESTAURANT LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

Quer criar uma página para o seu restaurant e não sabe como? Pois bem, este é o template indicado. Crie uma relação com os seus clientes e leve-os até à porta do seu 

estabelecimento. Mostre-lhes o seu menu e surpreenda-o com imagens de deixar água na boca. O The Restaurant integra, ainda, uma loja online que pode ser utilizada para 

criar o seu próprio sistema de Take Away, por exemplo. 

 

FLASHLIGHT LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

O Flashlight é um site onde a imagem fala por si. Com várias opções de sliders, poderá criar as suas próprias galerias personalizadas. As fotografias adaptam-se ao 

background e o template é indicado para empresas onde a imagem é muito importante – como agências de viagens, por exemplo. A zona de e-commerce é complementar, 

assim como o blog, e ocupam uma parte secundária do tema. Poderá inverter esta situação, customizando o template.  

 

MAZINE LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

Extremamente simples, o Mazine é um template WordPress criado em 2011. Atualizações mantiveram-no actual e colocam-no no topo dos mais descarregados do 

ThemeForest. Compatível com os vários navegadores, o tema oferece um suporte técnico que o ajuda a dar resposta a qualquer problema que vá surgindo. As críticas são 

positivas e comprovam o sucesso deste template, ideal para lojas de móveis ou lojas de roupa online, por exemplo. 

 

BLANCO LINK PARA DOWNLOAD LINK PARA ANÁLISE 

Altamente intuitivo, o Blanco é o template indicado para aqueles que queres criar um site com um aspecto profissional sem muito esforço. O tema é customizavel e oferece 

várias soluções de organização dos elementos de maneira a que possa ajustar todos os produtos da forma que considerar mais convenientes. 
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA ENTRETENIMENTO E RESTAURAÇÃO 

Entretenimento para uns, um negócio para outros. É assim que devemos encarar as empresas que se dedicam a prestar serviços que proporcionam bem-estar 

a quem os contrata. Nesta relação de compra e venda, os websites são extremamente importantes já que funcionam como ponte entre aqueles que se querem 

divertir e os proprietários de estabelecimentos, como bares e restaurantes. apresentamos-lhe uma série de templates de entretenimento para o seu website 

WordPress. Embora estejamos a falar de algo que pressupõe descontração, não há como deixar a comunicação por mãos alheias. 

MUNCH LINK PARA DOWNLOAD 

Restaurantes, bares e cafés têm uma missão: deixar os seus clientes com água na boca de só olhar para as imagens. Com o Munch essa tarefa torna-se muito mais simples. 

Com modelos de página pré-definidos, este template WordPress oferece várias soluções visuais que podem ser complementadas com recursos como um espaço de notícias, 

galerias ou menus personalizáveis. 

 

BOM APPETIT LINK PARA DOWNLOAD 

O Bon Appetit é ideal para sites de restaurantes que servem refeições requintadas. Uma das principais apostas deste template está no contacto com o cliente, permitido de 

várias formas, seja através de formulários ou de redes sociais. O Bon Appetit dá ainda a possibilidade de fazer reservas online: só tem de escolher o dia e a hora. 

 

SMOOTH LINK PARA DOWNLOAD 

O Smooth é um template musical de ecrã inteiro. Musical? Sim, leu bem. Se sempre quis ter um website com música de fundo, esta é a opção certa para si. Monte toda a 

página poucos minutos antes do lançamento, recorrendo a mais de 30 layouts diferentes assim como a playlists musicais pré-feitas. Desenhado especialmente para pessoas 

na indústria musical, o Smooth pode também ser utilizado por qualquer outra pessoa interessada em desenvolver um website para promover eventos. 

 

MOMAMIA LINK PARA DOWNLOAD 

O estilo mediterrâneo é por si só muito característico. Encontramo-lo principalmente em restaurantes, adegas, cafés e negócios relacionados com o vinho: tentam evocar as 

produções vinícolas ao longo do Douro e a cozinha grega, francesa e italiana. O template Momamia incorpora todo este espírito, tendo sido cuidadosamente desenhado 

para que um website leve também os seus visitantes aos cenários refrescantes do mediterrâneo. Uma opção excelente para websites de restaurantes. 
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HG RESTAURANT LINK PARA DOWNLOAD 

O HG Restaurant é um template dinâmico que prevê todas as exigências que os proprietários de empresas da restauração apresentam. O tema é intuitivo e faz uma aposta 

forte na imagem e no vídeo como uma forma de captar a atenção dos seus clientes. E o melhor de tudo é que basta apenas 5 passos para que consiga instalar o HG 

Restaurant e começar a utilizá-lo na sua empresa. Não podia ser mais simples. 

 

MUSIC VENT LINK PARA DOWNLOAD 

Tem uma discoteca? Está a promover um festival? Quer montar um website para lançar a sua carreira musical? O template MusicVent é a resposta que damos a cada uma 

destas perguntas. Com um design limpo e que aposta no que melhor há do minimalismo, o template facilita uma navegação intuitiva ao visitante enquanto ouve como 

música de fundo a playlist que pré-definir. Inclui layouts de páginas para Álbuns, Artistas, Eventos, Galerias e Contactos. 

 

NIGHT SPOT LINK PARA DOWNLOAD 

Um template de entretenimento tem de ser divertido. Portanto, se é dono de um bar ou clube noturno, talvez o Night Spot seja o template WordPress indicado para si. 

Divulgue as suas festas, partilhe notícias ou esteja, por exemplo, a par das mais recentes novidades do mundo da música. O Night Spot é facilmente editável. 

 

GRILL PARALLAX LINK PARA DOWNLOAD 

O template Grill é perfeito para websites de restaurantes, churrascarias, cafés e clubes noturnos. Não importa qual o seu negócio na área da restauração e entretenimento: 

o Grill é extremamente funcional e fácil de usar, permitindo que construa em pouco tempo um website que reflete o estilo do seu próprio estabelecimento. 

 

ROSA LINK PARA DOWNLOAD 

O Rosa tem como principal vantagem o facto de ser um template WordPress que permite criar boas narrativas, capazes de convencer os clientes. Indicado para empresas da 

área da restauração, agrega várias áreas que lhe permitem explorar não só os pratos, mas também a história da própria empresa, assim como receitas deliciosas ou notícias 

que queria divulgar. 

 

GARNISH LINK PARA DOWNLOAD 

Quem disse que o setor da alimentação não tem um espaço na Internet? A verdade é que tem se souber como o usar. O template Garnish foi desenvolvido a pensar em 

restaurantes e em todas as suas necessidades. Assim sendo, o estilo elegante e fresco é conciliado com uma incrível ferramenta que lhe permite criar menus de refeição e 

atribuir-lhes um preço. Além de abrir o apetite do visitante do website, dá-lhe ainda a possibilidade de reservar uma mesa através de uma ferramenta de reservas.  
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

A Internet não existe apenas para consumir notícias, fazer Likes no Facebook ou compras online. Como abordamos várias vezes no nosso blog, o potencial da 

web vai muito mais além das ações que executamos diariamente: na verdade, a Internet usada de forma correta pode servir importantes 

propósitos humanitários. Com capacidade para espalhar numa questão de segundos situações que se passam do outro lado do mundo, a Internet tem 

provado ser uma ferramenta valiosa no combate a problemas como a Ébola, a fome infantil e a pobreza em países em vias de desenvolvimento. 

CHURHOPE LINK PARA DOWNLOAD 

O template ChurcHope é o mais comprado da categoria de templates para organizações sem fins lucrativos. A pensar em qualquer organização sem fins monetários, como é 

o caso de igrejas e associações solidárias, o template coloca nas mãos do utilizador todas as ferramentas de que precisa. Organize eventos, faça contagens decrescentes e 

insira calendários para que todos os seus seguidores estejam sempre atualizados.  

 

RISEN LINK PARA DOWNLOAD 

O template Risen tem tudo aquilo que o website de uma igreja procura: arquivos para sermões, fotografias e vídeos. Comunique ainda os eventos promovidos pela igreja, 

apresentando o local, a data e a hora. Se procura um espaço para promover eventos e partilhar com o público uma compilação de fotografias e vídeos, esta é também uma 

boa opção. Extremamente flexível, o template promete adaptar-se ao utilizador e não o contrário. 

 

GREEN EARTH LINK PARA DOWNLOAD 

O template Green Earth foi estruturado para se enquadrar com o espírito de uma organização sem fins lucrativos que procure um estilo ecológico. Com um sistema de 

arrastar e soltar, pode facilmente definir a estrutura do seu blog e decidir o que fica em cada uma das áreas. Minimalista e extremamente direto, é o template que 

recomendamos a todos os que não gostam de complicações e sabem o que dizer. 

 

LIGHT OF PEACE LINK PARA DOWNLOAD 

Com quatro opções de cores disponíveis (azul claro, azul escuro, castanho e vermelho), o template Light of Peace é usado sobretudo por igrejas, websites de casamento e 

outras organizações sem fins lucrativos. O template funciona com um sistema de agarrar e largar para que o utilizador personalize a página em poucos minutos graças a uma 

biblioteca de widgets. 
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NATIVECHURCH LINK PARA DOWNLOAD 

O Native Church foi desenvolvido e programado para websites religiosos, de caridade e não lucrativos. No entanto, é uma opção que tem registado bastante procura por 

parte de websites empresariais. Compatível com plugins WordPress, este template dispõe ainda de uma série de widgets, entre eles um específico para a partilha de sermões 

e podcasts. 

 

MISSION LINK PARA DOWNLOAD 

Com um design elegante e interativo, o template Mission dá forma a websites de caridade e fundações humanitárias. Organize e divulgue eventos, crie espaços para apoiar 

causas através de donativos e defina espaços para os diferentes autores da página. O template inclui uma versão WordPress assim como a versão HTML e 6 ficheiros PSD. 

 

POLITICO LINK PARA DOWNLOAD 

Está prestes a lançar-se numa campanha política? Se sim, este é o template ideal para o website da sua campanha. Elegante e simples, o Politico faz do seu website uma 

página dinâmica e apelativa. Uma excelente opção para quem procura chamar a atenção para um assunto importante. O sistema de arrastar e largar é uma mais-valia por 

facilitar a rápida construção do website e a correção de detalhes que não o tenham deixado satisfeito. 

 

CHURCH AND EVENTS LINK PARA DOWNLOAD 

Não percebe nada de programação? Com o Church and Event construir um website dispensa todas estas complicações. Para começar, o template foi desenvolvido para 

igrejas e eventos, embora não se restrinja a esta área e possa ser usado para conferências, organizações ambientais, caridade, direito, negócios e até mesmo e-commerce. 

Entre as funcionalidades, encontram-se os calendários – para a promoção de eventos – e widgets para a partilha de ficheiros com o público. 

 

CAMPAIGN LINK PARA DOWNLOAD 

O template Campaign foi desenhado para o ajudar a ganhar as eleições. Construído a par com o plugin WP Email Capture – responsável por recolher os nomes e e-mails dos 

seguidores – e com o plugin The Events Calendar – para que possa organizar eventos e promove-los junto de todos os interessados. Uma vez que o apoio se demonstra de 

diferentes formas, o template inclui um botão de donativos no cabeçalho para que todos os interessados apoiem a causa.  

 

AID LINK PARA DOWNLOAD 

Por norma, todas as organizações de caridade procuram uma forma de mudar o mundo em que vivemos e de estender uma mão aos que mais precisam. Para que tal 

aconteça, é necessário transmitir uma mensagem sólida e oferecer à audiência um canal seguro e rápido para que faça um donativo para apoiar uma causa. O 

template Aid foca-se neste propósito: criar uma página para apresentar uma causa e dispor uma opção para que qualquer pessoa faça um donativo.  
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA AGÊNCIAS IMOBILIÁRIAS 

Dos pequenos luxos às necessidades básicas, todas as áreas ganham o seu pequeno canto no ciberespaço. Na Internet encontramos tudo: notícias, websites 

para fazer compras, animais de estimação e até mesmo casas.  Sim, casas. Se comprou uma casa recentemente, baseou grande parte da sua decisão em 

informação que encontrou na Internet. As agências imobiliárias têm agora a capacidade de mostrar uma casa sem abrir sequer abrir a porta. Se tem um 

negócio no setor imobiliário, faça uma redecoração ao seu negócio. Para isso, só tem de aplicar um destes 10 templates WordPress para Agências Imobiliárias. 

REAL HOME LINK PARA DOWNLOAD 

Com o Real Homes encontrar casa nunca foi tão simples. Com mais de 6 500 clientes satisfeitos, este template possui uma série de funções integradas que prometem agilizar 

ao máximo a procura de uma habitação. Indicado para agências imobiliárias, o Real Homes  pode servir de estrutura base para o website de uma empresa multifacetada com 

uma comunicação eficaz e otimizada. 

 

REALIA LINK PARA DOWNLOAD 

O template Realia foi criado a pensar em todas as agências imobiliárias na Internet. A proposta é simples: construir um website de qualidade, de forma fácil e num abrir e 

piscar de olhos. Não se tem de preocupar com a parte chata da programação: basta organizar os elementos do website conforme aquilo que idealizou e escolher entre 10 

padrões de background e layouts com mais de 20 variações de cores. O Realia quer que venda casas, aliviando-o por isso do encargo de desenhar um website. 

 

OPENDOOR LINK PARA DOWNLOAD 

O openDoor permite abrir uma porta virtual para o interior das habitações. Indicado para agências imobiliárias que operam através do ciberespaço, este template WordPress 

prevê não só o arrendamento de casas online, como a possibilidade de contactar a agência para obter planos de financiamento ou, então, entrar diretamente em contacto 

com o seu agente imobiliário. Também um espaço de notícias está disponível através da criação de um blog. 

 

WP RESIDENCE LINK PARA DOWNLOAD 

O WP Residence possui um motor de busca avançado que permite fazer uma pesquisa por diferentes variáveis: cidade, preço, data, entre outros. Com uma forte aposta na 

componente visual, este não é apenas um template agradável aos olhos: a funcionalidade é poderosa e permite ao utilizador ter uma real noção da habitação, por dentro e 

por fora. Todas as potencialidades são garantidas, mesmo quando usadas através dos dispositivos móveis. 
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WP ESTATE LINK PARA DOWNLOAD 

O template WP Estate foi originalmente desenhado para agências imobiliárias independentes. No entanto, devido às últimas atualizações e melhorias do template, pode 

agora usar o WP Estate para construir o seu portal conforme o seu gosto pessoal. Além disso, qualquer utilizador pode registar a sua propriedade no website.  

 

WP PRO REAL ESTATE 2 LINK PARA DOWNLOAD 

Após horas de programação gastas, o WP Pro Real Estate 2 chega ao mercado como uma propriedade de luxo ao alcance de todos. Preparado para trabalhar com WordPress 

3.0, este template integra inúmeras ferramentas, como é o caso do Google Maps, assim como sistema de pesquisa avançada, registo de utilizadores e submissão de imagens.  

 

FREEHOLD LINK PARA DOWNLOAD 

O Freehold faz da simplicidade a sua maior arma. O layout é totalmente responsive, o que significa que se adapta sem qualquer problema aos ecrãs dos diferentes 

dispositivos, sejam eles os de um computador ou de um smartphone. Toda a informação apresentada é organizada em áreas distintas e bem demarcadas, sendo que 

o Freehold é indicado para agências imobiliárias que procuram soluções simples e eficazes. 

 

HOMELAND LINK PARA DOWNLOAD 

O Homeland é um template user-friendly que procura tornar a experiência de navegação o mais rápida e intuitiva possível. Ideal para agências imobiliárias, o Homeland tem 

uma série de recursos complementares que pode usar para otimizar a sua comunicação. Entre eles, destacam-se a existência de um blog, uma área de contactos com um 

formulário e um mapa apelativos e até mesmo um fórum de discussão. 

 

WP PRO REAL ESTATE 3 LINK PARA DOWNLOAD 

O template WP Pro Real Estate 3 é uma versão melhorada do WP Pro Real Estate 2. Com várias atualizações e melhorias, pode ser usado por qualquer negócio imobiliário ou 

empresas de venda de automóveis. O programador fez de tudo para que o utilizador precisa apenas de montar o design através de uma ferramenta de pegar e largar. 

Simples, sem complicações e extremamente rápido. Comece a vender casas ainda hoje pela Internet. 

 

LOCALITY LINK PARA DOWNLOAD 

O Locality coloca todas as páginas na mesma “localidade virtual”. O motor de pesquisa com diferentes variáveis permite filtrar os resultados de forma rápida e de acordo com 

as especificidades de cada um dos utilizadores. O design é simples e prevê a inserção de diferentes elementos, desde imagens e vídeos, a mapas do Google Maps com 

a localização da respetiva habitação. 
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA CASAMENTOS 

Há quem diga que o dia do casamento é o mais feliz da vida de uma pessoa. Normalmente, tal ocasião é preenchida de momentos felizes, encontros e 

reencontros, brindes e esperança. Mais tarde, no momento em que regressam da lua-de-mel, é normal que recém-casados querem partilhar a sua felicidade 

com todos os outros. Esta expressão de amor é conseguida através de álbuns de fotografias, algo que sobreviva ao tempo e eternize aquele dia. Já pensou em 

criar um website para o evento? Conheça aqui as alternativas originais. 

MARRIAGE LINK PARA DOWNLOAD 

Marriage é o nome do template que está a revolucionar a forma como os convites de casamento são feitos. Já pensou se em vez de enviar a tradicional carta em papel, 

enviasse um e-mail com o link para um site feito especificamente para assinalar esta data tão especial? Pois, se gostou da ideia, dê uma vista de olhos a este template que 

permite não só colocar a informação “pré-casamento“, como também divulgar as fotografias do evento ou confirmar a presença dos convidados. 

 

GEEKLOVE LINK PARA DOWNLOAD 

O template GeekLove é uma opção bonita, minimalista e responsive para qualquer assunto relacionado com o tema casamento. Porque, afinal, não há motivos para que o 

seu casamento não passe pela Internet. Recorrendo ao template pode planear o seu casamento facilmente, dar indicações aos convidados quanto à localização e confirmar 

presenças. O GeekLove inclui ainda uma ferramenta de Guest Book, para que os convidados escrevam aí uma mensagem de felicidade aos noivos. 

 

THE WEDDING DAY LINK PARA DOWNLOAD 

O The Wedding Day é uma forma diferente de organizar um casamento. Através deste website, é possível programar todo o evento. Convide pessoas, deixe que estas 

confirmem online, vá partilhando experiências sobre os preparativos. Depois do casamento, coloque algumas fotos do evento e diga como está a ser a lua de mel. E como 

cada casamento é único, o template permite um alto nível de personalização para que possa editar a página ao seu gosto em apenas meia dúzia de cliques. 

 

QUAWEEN LINK PARA DOWNLOAD 

O nome pode parecer estranho, uma vez que deriva da língua indonésia. O significado? Casado. O template  Qaween responde por isso a todas as necessidades dos noivos, 

tornando assim possível a construção de um bom website de casamento. Altamente personalizável, pode mudar as cores dos vários elementos do website, assim como o tipo 

de letra. O Qaween inclui galerias de fotografia, eventos, sistemas de contagem decrescente e uma ferramenta para que os convidados confirmem que vão à cerimónia. 

O Qaween é a opção perfeita para o antes e depois da celebração. 
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HONEYMOON LINK PARA DOWNLOAD 

O Honeymoon não é apenas sobre a lua de mel. Pelo contrário, este template WordPress permite acompanhar todo o processo de organização de um casamento, desde o 

pedido até aos primeiros dias de casado. Depois de enviar o link aos seus convidados, estes poderão ir vendo as atualizações e saber quantos dias faltam para o grande 

evento. Além disso, podem ainda confirmar a sua presença através de um formulário de contacto. 

 

WEDDING VOW LINK PARA DOWNLOAD 

O template Wedding Vow (“Voto de Casamento”) coloca nas suas mãos tudo o que precisa para fazer do website do seu casamento o espaço elegante com que sempre 

sonhou. Trata-se de um template estruturado em 12 colunas e que se destina principalmente à publicação das fotografias da cerimónia. 

 

ETERNITY LINK PARA DOWNLOAD 

Quem sabe se um casamento para a vida não começa com um website? Para ajudar casais felizes, existe um template que ajuda a organizar o grande dia dos futuros casados. 

Chama-se Eternity e permite-lhe criar uma página onde pode colocar informações sobre o grande dia: quem são as damas de honor ou onde se realiza o evento. 

 

WEDDING ALBUM LINK PARA DOWNLOAD 

O template Wedding Album é a escolha perfeita para partilhar fotografias de casamento. A combinação de espaços branco/preto com um background leve/escuro transmite 

um estilo clássico e artístico. Os visitantes podem facilmente orientar-se pelo website e encontrar galerias de imagens e vídeos ao som de uma música calma. O Wedding 

Album inclui ainda um espaço para que todos os convidados do casamento desejem votos de felicidade aos recém-casados. 

 

THE WEDDING LINK PARA DOWNLOAD 

Não há melhor lugar para eternizar um dia tão importante do que a Internet. Com o The Wedding poderá oferecer a si próprio e aos seus convidados um website onde coloca 

a história do seu romance, as fotografias que marcam a sua história de amor e manter todos atualizados a propósito de como estão a correr os preparativos para a grande 

festa.  

 

VINTAGE WEDDING LINK PARA DOWNLOAD 

O dia do seu casamento é muito especial mas temos de reconhecer que dá também muito trabalho. Ultimar todos os preparativos para a cerimónia proporciona por vezes 

muitas dores de cabeça. No entanto, ao criar um website, pode facilmente tornar a sua vida mais fácil. O template Vintage Wedding garante um estilo único e elegante ao seu 

website, onde os convidados podem confirmar a sua presença na cerimónia, desejar votos de felicidades aos noivos e ver todas as fotografias da cerimónia. 
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA TECNOLOGIA 

A tecnologia é uma área que desperta o interesse de um grande número de utilizadores da Internet. Com novidades a despontarem a cada dia que passa, 

manter a liderança no mercado não é uma tarefa nada simples. Apostar num design cuidado e estar sempre a par do que de melhor se faz é importante e 

pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Ao longo de uma lista com 10 templates WordPress para Tecnologia, mostramos-lhe alguns dos temas que 

podem servir de base para construir blogs ou websites de tecnologia. As opções são muitas e este pode muito bem ser o início de um grande projeto. 

GRIZZLY LINK PARA DOWNLOAD 

O template Grizzly proporciona-lhe tudo aquilo de que necessita para se lançar online. Com uma escolha ampla de layouts, pode integrar diretamente o seu produto com 

plataformas de vendas como a AppStore, PlayStore e até mesmo a Amazon, entre muitas outras. Trata-se do líder de vendas de templates de Tecnologia, usado por mais de 

2 mil websites. 

 

AGILE LINK PARA DOWNLOAD 

Ideal para startups ou negócios que têm uma forte componente tecnológica, o Agile (“ágil”, em português) merece este nome graças às diferentes funcionalidades que 

permite executar. Com um blog e uma loja online integradas, este que é um dos melhores templates WordPress do momento aposta num visual clean que já foi adaptado 

por várias empresas de sucesso. 

 

EPSILON LINK PARA DOWNLOAD 

O Epsilon é a solução indicada para sites de alojamento web, blogs tecnológicos ou portefólios. Os recursos disponibilizados podem ser usados individualmente para fazer 

websites deste género ou então conjugados para criar páginas empresariais complexas que beneficiam de uma plataforma com múltiplas funções. Com mais de 1700 

downloads, o template traz várias ferramentas complementares, como pop-us e lightboxes. 

 

APPDEV LINK PARA DOWNLOAD 

O template Appdev é a escolha perfeita para programadores de aplicativos mostrarem o seu trabalho na Internet. Construído de forma a incorporar elementos limpos e 

minimalistas, o template Appdev destina-se a websites de página única. O programador do Appdev começou por fazer uma análise do mercado e por estudar aquilo que os 

criadores de aplicativos mais procuram em templates. Por isso, não se preocupe: o Appdev sabe aquilo que realmente procura. 
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PHENOMENON LINK PARA DOWNLOAD 

O nome diz tudo. Até à data, o Phenomenon já esteve por detrás da criação de mais de 1500 websites. Com 3 modelos de página, este template WordPress possui um fórum 

de discussão para a assistência técnica que o ajuda a personalizar o seu website e a descobrir todas as funções disponibilizadas pelo tema. 

 

PANDORA BOX LINK PARA DOWNLOAD 

O template Pandora Box acredita que um estilo minimalista é capaz de converter visitas em vendas. Assim, propõe a todos os criadores de aplicativos e produtos digitais 

relacionados com tecnologia, que criem um website de página única para venderem e promoverem o seu trabalho. Com o Pandora Box pode refletir o seu trabalho. 

 

ORIZON LINK PARA DOWNLOAD 

O template Orizon foi especialmente pensado a pensar nos amantes de videojogos. Se já alguma vez pensou em criar o seu próprio blog de tecnologia com reviews dos seus 

jogos favoritos, esta é sem dúvida uma opção a considerar. Elementos visuais com grande qualidade prometem prender os cibernautas e captar o seu interesse da primeira à 

última letra. Experimente o Orizon e abra o seu horizonte. 

 

OBLIVION LINK PARA DOWNLOAD 

Jogos. Quem nunca passou tempo a jogar um jogo na Internet? O template Oblivion foi criado por jogadores e destina-se a jogadores. Se criou um jogo para dispositivos 

móveis e tenciona agora criar uma página que esteja ao nível do jogo, apresentamos o Oblivion. Desenhado para responder a todas as necessidades dos programadores de 

jogos, o template inclui diferentes layouts fantásticos e trabalha diretamente com plugins de e-commerce. 

 

MEGAHOST LINK PARA DOWNLOAD 

O MegaHost é uma solução flexível para todos os proprietários de empresas de alojamento web ou que se dedicam ao mundo da tecnologia. Com 9 estilos diferentes, 

este template garante que nenhum website será igual ao anterior. Os layouts não têm limite de cores e podem ser facilmente personalizados através de uma interface 

intuitiva para todos os que não percebem de programação. 

 

RACKHOST LINK PARA DOWNLOAD 

Se tem um negócio no mercado do alojamento web, apresentamos um template muito popular: o Rackhost. Com um estilo simples e limpo, o Rackhost vai ajudá-lo a 

preparar o seu negócio de alojamento web: crie pacotes com diferentes opções e preços para que o cliente adquira aquilo que procura o mais rapidamente possível. Uma 

biblioteca ampla de diferentes layouts está também ao seu dispor para que encontre o melhor estilo para a página, não ficando assim limitado criativamente. 
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA BUDDYPRESS 

Se já pensou em criar a sua própria rede social ou comunidade, mas nunca deu o passo em frente, pois saiba que chegou a hora de o fazer. Neste capítulo, 

falamos-lhe do BuddyPress e mostramos-lhes alguns templates WordPress que integram na perfeição com este que é um dos melhores plugins do mercado. 

Para quem não sabe, o BuddyPress é uma extensão WordPress que permite transformar o seu website numa comunidade ou rede social. As aplicações são 

várias: o plugin pode ser usado para criar comunidades escolares, redes de partilha de documentos, zonas privadas aos utilizadores, entre muitas outras 

funções.  

DYNAMIX LINK PARA DOWNLOAD 

O DynamiX é um template WordPress que se encaixa na perfeição em sites do universo empresarial. A integração BuddyPress faz com que a plataforma se ajuste a páginas 

que necessitam de uma área de registo para criar uma zona comunitária. A elevada versatilidade permite que o template seja usado em nichos de mercado muito diferentes. 

 

MINGLE LINK PARA DOWNLOAD 

O template Mingle foi desenhado em especial para blogs com a extensão BuddyPress. Fácil de instalar e com uma navegação muito intuitiva, dá ao administrador todas as 

ferramentas de que necessita para fazer daquele o seu espaço. Minimalista e simples, proporciona tudo aquilo que uma rede social ou comunidade deve ter. O sucesso foi 

atestado pelos mais de 5000 utilizadores que adquiriram o template. 

 

SALUTATION LINK PARA DOWNLOAD 

Simplicidade é um dos segredos por detrás do funcionamento de alguns dos melhores sites da Internet. E é aqui que o Salutation se distingue como um excelente template 

WordPress. Com um interface simples e direto, este tema permite uma boa organização do layout para que o utilizador nunca se perca com elementos visuais confusos. Além 

de funcionar no computador, o Salutation foi pensado para mobile, adequando-se a todos os dispositivos móveis. 

 

KLEO LINK PARA DOWNLOAD 

Estava à procura flexibilidade, funcionalidades fantásticas e uma opção simples para fazer do seu website o espaço que sempre idealizou?  KLEO: o template multi funções 

que tanto procurava. Não importa que tipo de comunidade quer construir: não precisa de ser um profissional em programação ou design. Basta instalar o template, arrastar e 

largar todos os elementos conforme o seu gosto pessoal e já está. O KLEO tem todas as ferramentas para que dê forma aos seus sonhos. 
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SWEET DATE LINK PARA DOWNLOAD 

Embora muitos não o admitam publicamente, a verdade é que o número de pessoas inscritas em redes sociais de namoro e relacionamentos é bastante significativo. Como 

tal, investir num projeto deste género pode ser bastante lucrativo. Se alguma vez pensou em criar um dating site, a solução não podia ser mais fácil: Sweet Date! 

 

REVIEWIT LINK PARA DOWNLOAD 

A partilha de opinião entre os compradores de um determinado produto ou os utilizadores de serviços influencia em muito a ação de compra. Mas e se as pessoas deixassem 

a sua opinião no seu website? Pois, com o template ReviewIt com integração BuddyPress já é possível. Indicado para blogs de conteúdo ou websites onde os utilizadores 

podem, por exemplo, criar os seus próprios artigos. 

 

ONECOMMUNITY LINK PARA DOWNLOAD 

OneCommunity fornece-lhe todas as ferramentas de que necessitava para criar uma comunidade no WordPress. Preparado para trabalhar com a extensão BuddyPress, pode 

construir o que bem entender com este template: uma comunidade para uma escola, de trabalho, de desporto, entre outros.  

 

BUDDY LINK PARA DOWNLOAD 

O Buddy é um template moderno, limpo e totalmente responsive que pode ser usado por qualquer tipo de website. Sim, não importa se tem um negócio de retalho, uma 

empresa, um magazine, um portfólio ou outro qualquer negócio. Este é um template que se adapta a si e não o contrário. Preparado para funcionar com o plugin 

BuddyPress, vem acompanhado de ferramentas incríveis que não exigem conhecimentos de programação ou design. 

 

POWERMAG LINK PARA DOWNLOAD 

O PowerMag é um template WordPress para criação de magazines online e blogs de conteúdo. Com a aplicação do BuddyPress este website permite criar áreas restritas aos 

seus utilizadores, permitindo não só que leiam artigos como partilhem a sua própria opinião. O PowerMag é retina-ready, permite uma edição fácil dos elementos visuais e 

promete prender o internauta com uma utilização fácil e intuitiva. 

 

HUDDLE LINK PARA DOWNLOAD 

O template Huddle é limpo, robusto e muito fácil de usar. Ideal para quem quer um website direto e compatível com os melhores plugins WordPress, entre eles o BuddyPress. 

Quer construir uma comunidade, o espaço ideal para se travarem debates e conversas? O Huddle proporciona o que procura, prometendo dar ao espaço um toque de 

elegância que nem sempre é fácil de alcançar no ciberespaço. 
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA WEBSITES CRIATIVOS 

Criatividade e inovação são dois conceitos que andam de mãos dadas com tudo o que se passa no mundo da Internet. Seja uma plataforma empresarial ou um 

simples blog pessoal, o importante é que o site seja criativo e capaz de cativar a atenção de todos aqueles que o visitam. Desengane-se se acha que para ter 

um website diferente de todos os outros é necessário criá-lo totalmente de raiz. Pelo contrário, com a quantidade de templates WordPress que pode usar 

como base, só é necessário adaptar a estrutura e personalizar o design de acordo com aquilo que pretende. Assim nasceram vários sites criativos… e o 

próximo pode ser o seu! 

SALIENT LINK PARA DOWNLOAD 

Criatividade encontra-se com conteúdo visual: é isto o que nos propõe o template Salient. Considerado um campeão de vendas, com quase 30 mil websites a recorrer ao 

estilo inovador proposto pelo Salient, o template desafia-o a construir a identidade do seu website. Dinâmico, elegante e capaz de proporcionar uma navegação intuitiva, 

o Salient pode ser aplicado a qualquer tipo de plataforma, desde comercial a um mero portfólio. 

 

BRIDGE LINK PARA DOWNLOAD 

O Bridge é a ponte que permite fazer com que a sua ideia ou identidade chegue rapidamente à mente de quem entra no seu website. Com uma forte componente imagética, 

o Bridge faz uma aposta forte nos elementos visuais e propõe-se a conquistar os utilizadores através de áreas com pouco texto, mas que ainda assim são o suficiente para 

transmitir o necessário em apenas alguns segundos. Indicado, por exemplo, para agências de design e sites criativos. 

 

KING SIZE LINK PARA DOWNLOAD 

Se quer ter um website digno de um rei, não há melhor escolha do que o template King Size. Trata-se de um template totalmente responsive que inclui 6 tipos diferentes de 

galerias, opções incríveis para portfólios e 4 layouts distintos que se adequam ao seu gosto e estilo. Hoje, é uma das opções mais procuradas por todos os que têm 

profissões criativas: bloggers, estilistas, designers, entre outros. 

 

BROOKLYN LINK PARA DOWNLOAD 

Brooklyn não é apenas um dos distritos de Nova Iorque. Com uma navegação direta e simples, este template WordPress não requer a mínima utilização de códigos de 

programação. Com provas dadas no mercado, o Brooklyn já serviu como base para a criação de mais de 13 mil sites. E se os números não falassem por si, podíamos ainda 

mencionar as muitas características que fazem deste um dos melhores templates WordPress do momento. 
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CORE MINIMALIST PHOTOGRAPHY PORTFOLIO LINK PARA DOWNLOAD 

Criatividade não é sinónimo de exageros. O template Core Minimalist Photography Portfolio desmistifica esta ideia ao apresentar uma solução minimalista a todos os que 

anseiam por um template criativo. Prepare o seu portfólio, website pessoal ou espaço criativo com o Core Minimalist Photography Portfolio. Mais do que uma galeria para 

as suas fotografias, proporciona um cantinho que se encaixa bem com o seu trabalho. 

 

DANDELION LINK PARA DOWNLOAD 

Há áreas de negócio ou sites criativos onde é necessária uma dose extra de requinte e sofisticação. Se este é o caso do seu projeto, não pode deixar de conhecer o Dandelion, 

um template WordPress indicado para galerias ou portefólios, por exemplo, onde não são necessárias palavras para explicar o que quer que seja. 

 

BIG BANG LINK PARA DOWNLOAD 

Bigbang: basta lermos estas sete letras para nos lembrarmos do grande evento que tornou toda a realidade possível. Se foi aí que tudo começou para a humanidade, é aqui 

que tudo começa para si. Este é um template perfeito para todos os que estão ligados às artes. Crie portfólios, galerias de imagens e um verdadeiro museu online para o seu 

trabalho. O template Bigbang inclui diferentes layouts e formatos para posts, procurando libertar toda a sua imaginação. 

 

INVICTUS LINK PARA DOWNLOAD 

É fotógrafo ou designer? Trabalha na área do audiovisual? Então, está na altura de criar um site profissional que sirva de montra para o seu trabalho. E, com o Invictus, tudo 

muito mais simples. O template WordPress aposta na existência de sliders e oferece várias soluções para que possa criar áreas distintas para expor todo o seu trabalho. 

 

JARVIS LINK PARA DOWNLOAD 

O template Jarvis estabeleceu um precedente ao colocar à disposição do utilizador uma série de funcionalidades, todas elas associadas a um design suave e 

elegante. Jarvis inclui mais de 14 soluções de homepage para o seu website mas, apesar da ampla seleção, o estilo não fica limitado. Elegante e luxuoso, este foi 

um template trabalhado ao longo de muito tempo para evitar que não tenha você de se preocupar com questões técnicas de programação e design. 

 

907 LINK PARA DOWNLOAD 

O 907 oferece não uma, mas 6 versões demo para que possa perceber exatamente a real extensão das funcionalidades deste template WordPress. Com áreas específicas 

para todas as suas necessidades, o tema vem com modelos para criar páginas com os elementos da equipa, tabelas de preços e listas onde pode colocar várias imagens 

diferentes. 
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA SITES EDUCATIVOS 

Com o advento da Internet, surgiram novas formas de aprender e de ensinar. Os conteúdos saíram dos livros e saltaram para o ecrã interativo. A prova disso 

está no facto de existir uma procura cada vez maior para cursos online que têm a vantagem de poderem ser leccionados à distância, sem quaisquer custos de 

transporte nem problemas de incompatibilidade horária. Mas há uma coisa que devemos salientar: o tipo de aprendizagem que procuramos a uma 

determinada idade não é o mesmo que procuramos de outra. Será que pretende uma plataforma de ensino mais infantil ou algo mais formal? Neste capítulo, 

apresentamos 10 templates WordPress para educação. 

WPLMS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LINK PARA DOWNLOAD 

O WPMLS é um sitema de gestão de conhecimento e aprendizagem para WordPress. As características deste template fazem com que seja indicado para todos aqueles que 

pretendem criar e vender cursos online. O WPML está pensado tanto para alunos como para professores e permite-lhe criar áreas adequadas a uns e a outros. A utilização é 

simples e tudas as características podem ser facilmente personalizáveis. 

 

PEKABOO FOR WORDPRESS LINK PARA DOWNLOAD 

O Pekaboo é ideal para todos os infantários ou jardins de infância. Porquê? Basta olhar para o aaspeto base para perceber: o front office é apelativo e adequação na perfeição 

a um imaginário infantil que vai conquistar pais e filhos. O template WordPress é altamente versátil e contem áreas bem demarcadas que pode explorar consoante as 

necessidades dos sites educacionais de cada instituição. 

 

ACADEMY LINK PARA DOWNLOAD 

Por oposição ao template anterior, o Academy é tudo menos infantil. Orientado para empreendedores, este tema WordPress tem tudo o que é necessário para cativar os 

internautas que querem desenvolver áreas que são do seu interesse pessoal. A versatilidade do Academy faz com que se adeque tanto a ginásios, como a sites de cursos de 

culinária a fotografia e marketing digital. Só tem de escolher onde quer investir e depois é só criar a sua página. 

 

GRAND COLLEGE LINK PARA DOWNLOAD 

O nome diz tudo: o Grand College é indicado para sites de ensino especializado e de alta qualidade. Falamos, por exemplo, de universidades, institutos superiores ou sites 

educacionais com cursos de idiomas. O aspeto é altamente profissional e o template encontra-se predefinido para responder a todas as exigências do mercado. Além de usar 

características SEO, permite instalar sistemas de compra e venda de cursos. Tudo de forma simples e fácil. 
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KIDS VOICE SCHOOL LINK PARA DOWNLOAD 

O Kids Voice School está disponível em 3 versões demo. Isto log à partida só pode significar que este template WordPress para sites educacionais é altamente versáteis. O 

aspeto é infantil e descontraído, repleto de cores, ilustrações e imagens animadas. O melhor de tudo é que você pode escolher as cores do seu site e personalizar o layout das 

páginas ao seu gosto com apenas meia dúzia de cliques. É indicado para sites que querem conquistar os mais pequenos. 

 

HAPPY KIDS LINK PARA DOWNLOAD 

O Happy Kids é um template com áreas bem demarcadas. A navegação é fácil e não deixa de fora nenhum aspeto que um site educacional deva ter. Indicado para cresces e 

jardins de infância, permite colocar jogos que vão entreter os mais novos e os mais velhos. Outra vantagem está no esquema de cores ilimitado que dá liberdade visual. 

 

CARRY HILL SCHOOL LINK PARA DOWNLOAD 

Tem um jardim de infância ou um centro de estudos? Então, o Carry Hill School é o template WordPress para si. O aspeto clean faz com que o tema se adeque a várias 

idades, dos mais novos aos mais velhos. A juntar a tudo isto há ainda que referir a possibilidade de trabalhar vários elementos multimédia. 

 

UNIVERSITY LINK PARA DOWNLOAD 

O University é um dos templates WordPress mais versáteis do mercado. Descarregado por mais de 1200 utilizadores, este modelo de site permite criar páginas de aspeto 

jovem, interativo e empreendedor. É, por exemplo, indicado para institutos de línguas. O funcionamento é simples: de forma fácil poderá gerir os cursos ou usar o pagebuilder 

para criar páginas com o sistema “drag and drop” (pega e arrasta). 

 

KIDS ZONE LINK PARA DOWNLOAD 

O Kids Zone alia as características de um site educacional às funcionalidades de uma loja online. Com várias ferramentas para explorar, este template WordPress é facilmente 

personalizado e traz já uma série de plugins para que possa colocar o seu website online mal ele esteja pronto. O aspeto pode ser facilmente trabalhado para o Kidz Zone se 

adeque a crianças de diferentes faixas etárias. 

 

PARKCOLLEGE LINK PARA DOWNLOAD 

E porque o conhecimento não tem idades, o ParkCollege é um template WordPress indicado para centros de formação profissional ou para sites educacionais onde se 

vendem cursos vocacionados para trabalhadores que querem melhorar as suas competências numa determinada área. O template divide-se em várias áreas e pode ser 

personalizado para integrar todas as necessidades da sua empresa ou instituição. 
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA MOBILE 

Os números não deixam margem para dúvidas: o mobile é uma tendência em forte crescimento. Os hábitos dos consumidores estão a mudar e, hoje, são cada 

vez mais as pessoas que acedem à Internet através dos dispositivos móveis, sejam eles tablets ou smartphones. Devemos, no entanto, salientar que raras não 

são as vezes em que, quando acedemos a um website no telemóvel, nos deparamos com páginas onde todos os elementos visuais ficam completamente 

desformatados. É por isso mesmo que a solução passa por usar um template específico para mobile, como aqueles que apresentamos neste capítulo. 

METRO MOBILE PREMIUM LINK PARA DOWNLOAD 

O Metro Mobile só conhece um limite: o da sua imaginação. Com um design moderno e apelativo, este template WordPress para sites mobile possui sliders que se movem 

com o deslizar do toque. Os menus estão bem organizados e permitem juntar várias funcionalidades numa só página. Indicado para organizar grandes páginas quantidades 

de informação de forma simples. 

 

MY MOBILE PAGE V2 LINK PARA DOWNLOAD 

O My Mobile Page V2 foi criado em março de 2011 e, desde então, já foi utilizado em mais de 1000 websites. O template é personalizável, pelo que as probabilidades de um 

website ser igual ao anterior são muito reduzidas. A navegação é fluida e promete conquistar todo o tipo de internautas que chegarem à sua página. Experimente este 

tenplate e construa a página mobile com que sempre sonhou. 

 

MY MOBILE PAGE V3 LINK PARA DOWNLOAD 

Esta é a terceira versão do My Mobile Page. O template destaca-se pela fluidez de navegação e pela forma como simplifica informação complexa. O template funciona de 

forma semelhante a uma aplicação. Só tem de selecionar os ícones personalizados que quer colocar, inserir a informação e já está. 

 

MOBILIZE LINK PARA DOWNLOAD 

O Mobilize é um template mobile altamente versátil que se adapta a qualquer nicho de mercado. O aspeto é moderno e pode ser utilizado tanto para sites de moda e e-

commerce como para restaurantes que querem mostrar pratos deliciosos. Com uma série de recursos, o Mobilize possui vários extras, como esquemas de cores, mais de 150 

fontes e efeitos de transições. 
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TOUCH MOBILE & TABLET LINK PARA DOWNLOAD 

O Touch Mobile & Tablet é um template WordPress otimizado para dispositivos móveis. O tema foi pensado para tablets e smartphones. O design ajusta-se aos vários 

formatos e pode ser utilizado em vários nichos de mercado. Assim que virar o ecrã na vertical ou na horizontal, o Touch Mobile & Tablet ajustar-se-á automaticamente. 

 

 

AURA PREMIUM LINK PARA DOWNLOAD 

O Aura Premium é um template mobile totalmente personalizável. O tema retina ready tira partido das potencialidades de todos os dispositivos, os vídeos são ajustados na 

perfeição e você tem  a possibilidade de ver o site na versão para computador ou na versão para mobile. O Aura Premium vem com 3 estilos predefinidos, sendo que todos 

eles podem ser facilmente alterados de acordo com o seu gosto pessoal. 

 

TOUCH LINK PARA DOWNLOAD 

“Mais leve do que o ar“. É este o slogan do TOUCH, um template simples que se propõe a tornar a experiência de navegação altamente leve e intuitiva. Se não quer um 

website confuso e onde nada pode ser encontrado, então este é o template para si. O TOUCH é também indicado para blogs e sites de conteúdo. 

 

 

MOBIT LINK PARA DOWNLOAD 

A grande vantage do Mobit está num menu vertical que pode ser acedido a qualquer altura e sem ocupar espaço na tela do ecrã. De fazer inveja a qualquer aplicação, este 

template WordPress é clean e permite várias organizações de página. Clique aqui para saber mais. 

 

 

MOBITHEME LINK PARA DOWNLOAD 

O mobiTheme organiza toda a informação como se de um feed de notícias se tratasse. Indicado para blogs, este template WordPress mobile pode ser usado sozinho ou 

funcionar em conjunto com vários plugins. As categorias estão sempre escondidas, o que faz com que não ocupem espaço desnecessário no ecrã. 

 

STACKER LINK PARA DOWNLOAD 

Clean e elegante, o Stacker adequa-se a nichos de mercado onde há uma forte necessidade em investir no design e na imagem. A navegação é garantida por um feed , sendo 

que, no caso da versão para smartphone, todos os menus se reúnem no topo. O mesmo não acontece na versão tablet, onde o facto do ecrã ser maior faz com que os menus 

surjam todos em simultâneo. 
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA RETALHO 

O WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdos a quem muitas pessoas associam corretamente a blogs. Mas sabia que no WordPress pode 

também criar um site para a sua empresa ou loja online de retalho? Sim, é verdade. Não importa se tem uma clínica médica, um cabeleireiro ou até mesmo um 

hotel. A Internet, por ser um poderoso canal de comunicação, pode lançar o seu negócio de uma maneira inacreditável. Neste capítulo, apresentamos 10 

templates de comércio de retalho para WordPress. 

MEDICENTER LINK PARA DOWNLOAD 

O MediCenter é um template responsive para WordPress, adequado idealmente para projetos e negócios relacionados com saúde. Ao apostar num design minimalista e 

moderno, com cores suaves, o tema procura transmitir uma imagem de profissionalismo e confiança a todos os internautas que visitem o website. O template integra mais 

de 20 páginas modelo diferentes, combinando diferentes elementos e estruturas, com sistema integrado drag and drop. 

 

TOUR PACKAGE LINK PARA DOWNLOAD 

Se tem uma agência de viagens, o template Tour Package apresenta a solução que tanto procurava para o seu website. Com modelos de página tipo “pacote de viagens”, 

pode indicar ao internauta tudo o que faz parte de um determinado plano de viagem (hospedagem, alimentação, avião) e permitir que, no final, compre a viagem. 

O template inclui ainda um formulário para fazer reservas. 

 

SOHO HOTEL LINK PARA DOWNLOAD 

Todos os hotéis procuram retratar no seu website o conforto e qualidade do serviço que oferecem aos seus hóspedes. O template Soho Hotel captura essa ideia e dispõe um 

template elegante com uma série de funcionalidades úteis: reserva de quartos, pagamento do serviço, verificação da disponibilidade do hotel, entre outros. Trata-se da 

escolha ideal para o website de um hotel, hostel, serviço de apartamentos ou qualquer outro negócio que implique a utilização de um sistema de reserva. 

 

GUESTHOUSE LINK PARA DOWNLOAD 

O template Guesthouse é uma das escolhas mais procuradas pelo setor de hotelaria e centros de desporto. Encaixando-se com as necessidades de qualquer hotel, campo de 

golf e até mesmo parques de campismo, o template Guesthouse aposta no design minimalista e limpo mas não é por isso que sai a perder. Extremamente dinâmico, graças à 

integração de plugins de slides, permite fazer reservas e verificar disponibilidade. 

http://www.beatdigital.ptt/
http://www.estrategiadigital.pt/
mailto:info@beatdigital.pt
http://www.beatdigital.pt/
http://bit.ly/medicenter
http://bit.ly/medicenter
http://bit.ly/medicenter
http://bit.ly/tourpackage
http://bit.ly/tourpackage
http://bit.ly/tourpackage
http://bit.ly/soho-hotel
http://bit.ly/soho-hotel
http://bit.ly/guesthouse-template
http://bit.ly/guesthouse-template
http://bit.ly/guesthouse-template


 

Beat Digital 

Rua Simão Bolívar, Nº 239 - 8º Andar - Sala 3 - Código Postal: 4470-214 – Maia 

Telefone: +351 229 422 039 – Telemóvel: +351 927 570 840 - www.beatdigital.pt  – www.estrategiadigital.pt - info@beatdigital.pt 

31 

CARE LINK PARA DOWNLOAD 

Se tem um blog ou website relacionado com saúde, pode parar de procurar: o template Care é tudo aquilo de que andava à procura. Não importa se é médico, dentista ou 

enfermeiro. Através de um sistema de arrastar e largar, pode configurar todo o aspeto visual de cada página com este fantástico template. Inclua widgets para construir 

agendas ou tabelas de trabalho. 

 

FIT LINK PARA DOWNLOAD 

Tem um ginásio? Apresentamos então o FIT. Este é um template feito para todos os amantes de exercício físico. Com múltiplos modelos de páginas, o FIT permite organizar 

todas as atividades que o seu ginásio tem para oferecer em páginas distintas. Com modelos de página para os treinadores, aulas e novos posts, o template é ideal para si. 

 

WELLNESS LINK PARA DOWNLOAD 

Para quem tem uma clínica, um spa ou um centro de reabilitação, apostar numa boa comunicação digital nem sempre é fácil. O template Wellness inclui 4 layouts diferentes, 

permitindo assim ao utilizador maior liberdade de escolha. Baseado numa estrutura de colunas, o Wellness garante uma infindável lista de opções de organização. 

 

 

BOOK YOUR TRAVEL LINK PARA DOWNLOAD 

Se tem um blog de viagens e quer monetizar os seus resultados, é também uma boa sugestão. Basicamente, pode descrever  detalhadamente o hotel e cada quarto: número 

de estrelas, morada, check in/out, pagamento, parque de estacionamento, autorização para animais, entre outros. Numa única compra, pode construir a sua agência de 

viagens online com o Book your travel. Simples e barato! 

 

NICE HOTEL LINK PARA DOWNLOAD 

O template Nice Hotel é a escolha perfeita para hotéis, hostels, resorts de férias, spas e qualquer outro serviço que envolva a utilização de um sistema de reservas. Com 

este template, pode adicionar com facilidade descrições e imagens dos quartos/serviços, traduzir a informação automaticamente para a língua materna do visitante graças ao 

plugin de tradução WPML e fazer uso de 4 layouts diferentes para encontrar o seu próprio estilo. 

 

HAIRPRESS LINK PARA DOWNLOAD 

A Internet também serve para divulgar o seu negócio de beleza. Se tem um cabeleireiro, um spa ou um negócio relacionado com bem-estar e saúde, com o HairPress pode 

dar o toque elegante que tanto procurava para o seu website. O estilo do template é minimalista mas promete facilmente transmitir a mensagem que tanto deseja. 
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10 TEMPLATES WORDPRESS PARA SITES ORIGINAIS 

O futuro constrói-se a partir de ideias que rompem paradigmas e que primeiro se estranham e depois se entranham. No século da Internet e das redes sociais, 

alguns dizem que parece já não haver muito para inventar. Nós discordamos e a prova está nos casos de sucesso e ideias originais que todos os dias vemos 

nos jornais. Pois, se tem uma ideia original e pretende aplicá-la através de um website, este é o capítulo indicado para si. Aqui mostramos-lhe 10 templates 

originais para websites “fora do comum” e que podem muito bem ser usados para fazer com que o seu projeto salte do papel para o ciberespaço. 

X THE THEME LINK PARA DOWNLOAD 

O “X” marca o lugar. Este template versátil é só um, mas podia ser vários. Acedendo à página do tema, é possível ver que o X Theme oferece diferentes soluções para 

personalizar o seu website como bem entender. As funcionalidades são muitas e prometem ajudá-lo a construir o melhor site para si e, principalmente, para todos aqueles 

que o visitam. 

 

GYMBASE LINK PARA DOWNLOAD 

Está à procura de um site para ginásio? Quer lançar o seu próprio negócio como personal trainer? Então porque não investir no GymBase e criar uma plataforma onde 

partilha dicas de saúde e onde apresenta os vários planos disponíveis? O template WordPress tem 50 soluções visuais para personalizar como quiser e adapta-se a todos os 

ecrãs. 

 

VELLUM LINK PARA DOWNLOAD 

O template Vellum não impõe limites: crie o website de que precisa tanto com o Vellum. Pode ser um website empresarial, um diretório, portfólio ou até mesmo um website 

para o seu casamento. Totalmente responsive e SEO friendly, o Vellum demarca-se pela estrutura única que lhe permite criar qualquer design com um sistema de arrastar e 

largar. O Vellum tem ainda menus dinâmicos e é compatível com inúmeros plugins WordPress. 

 

KNOWHOW LINK PARA DOWNLOAD 

Criar uma base de dados com artigos e informações nunca foi tão fácil. Através do KnowHow poderá disponibilizar conteúdos originais ou de terceiros. Depois, quando o 

utilizador chegar ao site só tem de usar a barra de navegação para fazer a pergunta e obter a resposta. O funcionamento do template é simples e promete conquistar 

aqueles que encontrarem o seu website. 
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INDUSTRIAL LINK PARA DOWNLOAD 

O template Industrial é uma solução poderosa e de qualidade criada a pensar em todas as empresas, não importa qual a indústria a que pertencem. O template pode ser 

facilmente instalado e, além de ser funcional, promete trazer-lhe todo o sucesso que sempre quis. O template Industrial define-se pelo seu painel simples e flexibilidade. 

 

SPORT & FTINESS LINK PARA DOWNLOAD 

Não há dúvidas de que as pessoas se preocupam cada vez mais com a sua saúde e bem-estar. Como tal, investir a presença virtual é fundamental para todos os que possuem 

um ginásio ou trabalham nesta área. Para esses, o Sport & Fitness é uma excelente opção. O template é apelativo e possui áreas específicas, que lhe permitem ir ao 

encontro das necessidades de vários tipos de clientes. 

 

EQUESTRIAN LINK PARA DOWNLOAD 

O Equestrian é um template premium para WordPress moldado em especial para centros de hipismo e ideias relacionadas com o mundo equestre. Se adora cavalos e quer 

criar um blog sobre o tema, não há melhor template do que o Equestrian. Além do estilo elegante, que incorpora bem o espírito desta nobre atividade, o template funciona 

com plugins como o WooCommerce e o LayerSlider. 

 

KNOWLEDGE BASE LINK PARA DOWNLOAD 

O Knowledge Base é o template WordPress feito a pensar naqueles que querem criar um site com informação sobre um determinado tema. Ao criar uma base de dados, 

este tema permite-lhe dar resposta aos problemas que os utilizadores possam ter. A grande vantagem de optar por esta solução está no facto de ser muito simples. 

 

FITNESS PREMIUM LINK PARA DOWNLOAD 

O Fitness Premium foi feito a pensar em websites que se dedicam às áreas da saúde e bem-estar. Falamos, por exemplo, de spas ou ginásios que queiram mostrar alguns 

dos seus serviços ou até mesmo disponibilizar alguns cursos sobre como emagrecer. A juntar a isto, o Fitness Premium oferece a possibilidade de criar um blog ou 

apresentar vários planos de preços para aderir ao ginásio online. 

 

SUPPORT DESK LINK PARA DOWNLOAD 

O template Support Desk destina-se a centros de ajuda/informação na Internet. Se tem um negócio que envolve o contacto regular com os seus clientes, para prestar 

informações de apoio, este template pode ser uma mais-valia. Com vários layouts distintos e páginas modelo prontas a ser utilizadas, como é o caso da página de FAQ, 

o Support Desk oferece ainda um estilo minimalista e elegante. 
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QUEM SOMOS 

A Beat Digital é uma agência de marketing digital que pretende contribuir para melhorar o panorama económico-social português através da aplicação de Marketing Digital - 

Metodologia 8 Ps em PME's e negócios em nome próprio. Somos uma empresa multi-disciplinar que deseja conferir ritmo e velocidade à sua Estratégia Digital. Como a batida 

da sua música preferida, a Beat Digital irá gerir a pulsação da sua identidade profissional em harmonia com o ritmo e velocidade do seu negócio. Somos uma empresa cuja 

missão é proporcionar aumento de vendas a todas as PME’s através dos meios e ferramentas da Internet, aplicando técnicas comprovadas de Marketing Digital. As tecnologias 

designadas de forma genérica de Web 2.0, cujas soluções são segmentáveis, baratas, personalizadas, eficazes e mensuráveis, são colocadas ao dispor das empresas como 

ferramentas de venda directa ou indirecta para o seu público-alvo. Acreditamos que é possível a uma PME concorrer com uma grande empresa, desde que recorra a 

uma Estratégia Digital com base na Metodologia 8 Ps. Na verdade, qualquer personalidade, artista, escritor, músico, banda ou negócio pessoal pode atingir eficazmente e 

com custos reduzidos o público que ambicionam alcançar através da Internet. O objectivo é garantir a criação e aplicação de uma verdadeira Estratégia Digital nas empresas: 

não é uma estratégia de marketing online, mas sim uma ferramenta de vendas, que utiliza a Internet. 

VISITE O NOSSO WEBSITE EM  

http://www.beatdigital.pt/ 

OU LEIA OS NOSSOS ARTIGOS NO BLOG ESTRATÉGIA DIGITAL EM 

http://www.estrategiadigital.pt/ 

OU SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS 
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