Formatação
Negrito

Código de exemplo
Você pode colocar *algumas palavras* em negrito.

Você pode colocar algumas palavras em negrito.

Inserir * antes e depois das
palavras a serem negritadas.
Itálico

Você pode colocar _algumas palavras_ em itálico.
Você pode colocar algumas palavras em itálico.

Inserir _ antes e depois das
palavras a serem negritadas.
Sublinhado

Você pode colocar +algumas palavras+ sublinhadas.
Você pode colocar algumas palavras sublinhadas.

Inserir + antes e depois das
palavras a serem negritadas.
Riscado

Você pode colocar -algumas palavras- riscadas.
Você pode colocar algumas palavras riscadas.

Inserir - antes e depois das
palavras a serem negritadas.
Títulos

Visualização

h3. Primeiros passos

Inserir h3. e um espaço antes
da frase que deverá ser o
título.

Alinhamento de texto

p=. Ser voluntário é fazer mais.

Inserir a tag “p” seguida dos
sinais =, > ou <.

p<. Ser voluntário é fazer mais.

Cor da Fonte

Você pode colocar *{color:red}algumas palavras* coloridas

Inserir o código
*{color:nomedacor}palavras
coloridas*, substituindo
“nomedacor” pela cor que
desejar, em inglês

Você pode colocar *{color:green}algumas palavras* coloridas

p>. Ser voluntário é fazer mais.

Você pode colocar *{color:yellow}algumas palavras* coloridas
Você pode colocar *{color:blue}algumas palavras* coloridas

Ser voluntário é fazer mais.
Ser voluntário é fazer mais.
Ser voluntário é fazer mais.

Link:
Para deixar um texto com link,
use o seguinte formato:
"texto com
link":http://www.exemplo.co
m

"Clique aqui":http://portaldovoluntario.v2v.net para saber mais

Exibição de chamada na
Home

O trabalho voluntário é cada vez mais reconhecido pelas empresas
como uma forma de desenvolver e identificar nos colaboradores
características como a criatividade para resplver problemas – entre
várias outras qualidades de um profissional. --x--

Inserir --x-- na parte do texto
onde deverá haver a
interrupção. O texto antes da
marcação é o que aparecerá
na home, acompanhado do
link “leia mais”.
Tamanho da imagem

No código da imagem, usar as
extensões “_medium”,
“_small”, “_thumbnail” ou
tirar a extensão para ter a
imagem em seu tamanho
original.

Isso se deve ao fato de que as pessoas estão cada vez mais....

div(subtitle center).
!/photos/0048/5796/2b048d5ff9e57875774e9f6b2233f785b9d9e453
_medium.jpg! <br/>

div(subtitle center).
!/photos/0048/5796/2b048d5ff9e57875774e9f6b2233f785b9d9e453
_small.jpg! <br/>

div(subtitle center).
!/photos/0048/5796/2b048d5ff9e57875774e9f6b2233f785b9d9e453
_thumbnail.jpg! <br/>

div(subtitle center).
!/photos/0048/5796/2b048d5ff9e57875774e9f6b2233f785b9d9e453.
jpg! <br/>

Posição da imagem
No código da imagem, usar as
palavras “left” ou “right”.

div(content subtitle left).
!/photos/0048/5796/2b048d5ff9e57875774e9f6b2233f785b9d9e453
_small.jpg! <br/>
div(content subtitle right).
!/photos/0048/5796/2b048d5ff9e57875774e9f6b2233f785b9d9e453
_small.jpg! <br/>

Centralização da imagem
No código da imagem, apagar
a palavra “contente” e incluir
a palavra “center”, dessa
forma:

div(subtitle center).
!/photos/0048/5796/2b048d5ff9e57875774e9f6b2233f785b9d9e453
_small.jpg! <br/>

div(subtitle center).

Duas imagens lado a lado
com uma única legenda
Inserir o endereço das duas
imagens no mesmo código,
como no formato abaixo:
div(subtitle center).
!endereço_da_foto 1!
!endereço_da_foto 2!

div(subtitle center).
!/photos/0048/5796/2b048d5ff9e57875774e9f6b2233f785b9d9e453
_small.jpg!
!/photos/0048/5796/2b048d5ff9e57875774e9f6b2233f785b9d9e453
_small.jpg! <br/>esta legenda refere-se às duas imagens

<br/>legenda
Duas ou mais imagens (lado a
lado), cada uma com sua
legenda
Inserir o endereço e as
legendas das duas imagens
como no código ao lado.
(obs: você pode alterar o
valor da margem esquerda
em “margin-left=150px” para
movê-lo)

Tabela Simples
Separar as colunas com | e as
linhas com “enter”

Tabela com cabeçalho
automático
Inserir o código “_. ” no início
de cada célula do cabeçalho

Alinhamento de texto dentro
da célula
Dentro da célula, inserir os
sinais “<”, “>” ou “=” seguido
de “.”

<div class="center" style="margin-left:150px">
div(content subtitle left).
!/photos/0048/5796/2b048d5ff9e57875774e9f6b2233f785b9d9e453
_small.jpg! <br/>legenda da foto 1
div(content subtitle left).
!/photos/0048/5796/2b048d5ff9e57875774e9f6b2233f785b9d9e453
_small.jpg! <br/>legenda da foto 2
div(clear clearfix). &nbsp;
</div>
| *Categorias* / *Modalidades* | *Individual* | *Equipe* |
| Meio Ambiente / Ecoeficiência | 3 vencedores |3 vencedores |
| Artes e Cultura | 3 vencedores |3 vencedores |
| Humanização | 3 vencedores |3 vencedores |
|_. nome |_. idade |_. sexo |
| joan | 24 | f |
| archie | 29 | m |
| bella | 45 | f |

|_. nome |_. idade |_. sexo |
|=. joan | 24 | f |
|>. archie | 29 | m |
|<. bella | 45 | f |

Tabela Colorida
Inserir o código da cor antes
de cada linha

Box de texto

{background:#BEF0F0}.| *Categorias* | *Individual* | *Equipe* |
{background:#E6E6E6}.| Meio Ambiente | 3 venced |3 venced |
{background:#E6E6E6}.| Artes e Cultura | 3 venced |3 venced |
{background:#E6E6E6}.| Humanização | 3 venced |3 venced |

|Não deixe de participar|

Inserir uma tabela de apenas
uma célula
Box de texto formatado
Combinar as barras da tabela
com a formatação que desejar

{background:#BEF0F0}.|=. *Não deixe de participar*|

