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E aqueles, que por obras valerosas
Se vão da lei da morte libertando;
Cantando espalharei por toda parte,
Se a tanto me ajudar o engenho, a arte

e o google.

Camões



Sabia que ...



Sabia que a maior parte dos 
utilizadores dos motores de pesquisa 
não passa da primeira página de 
resultados?



Sabia que os sites mostrados nessa 
página recebem 95% de todo o tráfego 
enquanto que os das restantes páginas 
recebem apenas 5%?



Sabia que 67% de todos os cliques se 
concentram nas 5 primeiras entradas 
dessa lista?



Sabia que dessas 5 entradas várias são 
anúncios publicitários?



Sabia que a primeira página de 
resultados tem uma taxa de 71% de 
CTR (click-through rate*) enquanto que 
a segunda e terceira páginas têm um 
CTR combinado de 6%?

* Define, no marketing digital, uma métrica 
standardizada para averiguar a conversão de cliques 
em compras efetivas. Para mais informação, sugiro 
pesquisa no google.

https://lmgtfy.com/?q=click-through+rate


Sobre o processo de composição
desta publicação:



pesquisa no Google por  “Sabia que”
+
copy paste das snippets de cada 
resultado, as quais, por sua vez, 
poderíamos dizer que são já um copy 
paste automático da meta-tag 
description ou de outro texto dos 
respetivos sites



foram consultadas apenas as quatro 
primeiras páginas dos resultados da 
pesquisa – bem acima da média, ainda 
assim



Data da pesquisa
30/11/2019, 15:32:33 WET

Pesquisa com login ativo enquanto 
utilizador brunosantos4@gmail.com

Definições de Região
Portugal, São João Baptista, Beja - 
From your Location History

o timestamp não deixa mentir, omitir ou escapar



   {"event": [
{
      "query": {
        "id": [
          {
            "timestamp_usec": "1475324145194647"   
          }
        ],
        "query_text": "Sabia que"  
      }
] }



Sabia quanto ganha um comissário 
europeu? Sabia que é um cargo 
desafiante, um dos mais altos na 
hierarquia europeia?



Sabe qual foi o discurso mais longo 
alguma vez proferido na Assembleia 
Geral das Nações Unidas? Está a par 
das línguas de trabalho que são …



Saiba todas as curiosidades sobre as 
mais diversas áreas: Química, Física, 
Geografia, História e mais.



Curiosidades sobre Bimby ou Branca 
de Neve. Sabia que...? Curiosidades 
sobre Multibanco, Terra Nostra e Vista 
Alegre, Bimby passa também a ...



Informação - Actualidades – Sabia que
Daniel Catalão apresenta 'Sabia que?', 
um programa de ciência, com objetivo 
utilitário e apelando à curiosidade do 
espetador.



Sabia que... Rua26a.jpg · Sobre esta 
imagem … Erramatti Mangamma é a 
mulher mais idosa a dar à luz de que se 
tem registro histórico, tendo alcançado 
esse ...



Sabia que a FRANCESINHA foi 
inventada há 50 anos? A francesinha é 
um dos pratos mais típicos do Porto, 
sendo já um verdadeiro património da 
cidade.



Sabia que a língua portuguesa é falada 
por mais de 200 milhões de pessoas, 
espalhadas por quase todos os 
continentes: Europa, África, América e 
Ásia?



Sabia que a situação ficou insustentável
para Manuela D'Ávila e Glenn 
Greenwald? Ambos viraram suspeitos 
de adulterar as conversas de 
procuradores ...



Sabia que Anabela Santana foi 
convidada de Cristina Ferreira para 
conversar sobre o conturbado 
casamento com Lucas da Rocha. 
"Sabia que o Lucas ...



Sabia que a ideia do Dia dos Pais 
nasceu na antiga Babilônia, há mais de 
4 mil anos? Um jovem chamado 
Elmesu moldou e esculpiu o 
primeiro ...



Sabia que foi recentemente lançada a 
Campanha “Sabia que…?”, coordenada
no âmbito da Rede de Comunicação 
Portugal 2020, que integra todos os 
Programas...



Sabia que a pressão produzida pelo 
coração humano ao bater é suficiente 
para espirrar sangue a uma distância de 
9 metros? A formiga consegue levantar 
50 vezes o seu ...



Sabia que no programa 'Jogo 
Económico', Luís Miguel Henrique 
contou todo o processo que levou Jorge 
Jesus a assinar pelo Flamengo? O 
comentador ...



Sabia que só desde 2011 saíram de 
Portugal 25,8 mil milhões de euros em 
dividendos pagos ao exterior = A 
privatização e a entrega ao capital 
estrangeiro de várias ...



Sabia que a tensão arterial é a força que
o sangue faz quando circula no interior 
das nossas artérias e veias? Quando o 
coração se contrai (sístole) a pressão ...



Sabia que é muito fácil retirar 
rapidamente os bagos da romã, 
considerada um dos melhores frutos à 
face da Terra, com muitos benefícios 
para a saúde?



Sabia Que? Rico em vitaminas, 
minerais e ácidos gordos 
monoinsaturados, este fruto pode ser 
usado tanto na alimentação, como na 
indústria cosmética.



Sabia que o cantor coreano se chama 
Choi IkJe e entrou para a empresa que 
cuida do grupo em 2010, onde ficou 
por mais 2 anos? Rola uma ...



Sabia que Nelly Furtado e Fergie 
começaram a trocar acusações através 
das canções?



Sabia que alguns povos costumam 
comemorar o Ano Novo em outras 
datas? Veja quais: Chineses: fim de 
janeiro ou começo de fevereiro; 
Japoneses: ...



Sabia que a rádio que mudou a Rádio, 
dá-lhe notícias, vídeos, fotos? 
Informação actualizada e em directo.



Sabia Que... admin. Sabia que... Saber
mais... Saiba Mais. admin. Saiba 
mais... Saiba mais... Sabia Que - 
Jurídicos. admin. Sabia Que - Jurídicos.
Saber mais.



Sabia que no concelho de Lamego, 
durante o ano de 2016 foram efetuadas 
142 análises à água da torneira, 
distribuída pela Entidade Gestora, 
Município de ...



Sabia que todos os vinhos da Madeira, 
tranquilos ou fortificados, são 
certificados pelo Instituto do Vinho, do
Bordado e do Artesanato da Madeira 
(IVBAM, ...



Sabia que uma bitcoin custa mais do 
que dinheiro? Também pode ter um 
impacto significativo na saúde e afectar 
até o ambiente que nos rodeia.



Sabia que o Matadouro de Évora 
esteve em funcionamento no Centro 
Histórico até aos anos 80? O 
Matadouro de Évora, um dos “currais 
do concelho”, situado no ...



Sabia Que… … foi Júlio César quem 
instituiu o Ano Bissexto no nosso 
calendário? E qual a origem do termo 
“bissexto”? Sabe? A resposta a esta e 
outras ...



Sabia que o Arquivo Histórico da 
CGD reúne documentos de diversos 
Montepios? Desde a fundação da Caixa
Nacional de Previdência, da fusão dos 
diversos ...



Sabia que?, sem muito exagero, se pode
afirmar que se pode dar uma volta ao 
mundo passeando pelo Mercado dos 
Lavradores, ex-libris da Cidade do ...



There are a lot of things that people 
don't know about IFS. Like how we're 
one of the top IT companies to work 
for and about our strong relationship 
with our ...



Muitos exemplos de traduções com 
“você sabia que” – Dicionário inglês-
português e busca em milhões de 
traduções.



Sabia que uma descrição para este 
resultado não está disponível devido ao 
arquivo robots.txt do site?



Sabia que... “Um minuto por dia, 
vamos fechar a torneira à seca”. “Vamos
fechar a torneira à seca” é o mote da 
campanha que está a ser divulgada 
através de ...



Você sabia que a indústria do papel 
está cada vez mais ambientalmente 
responsável? Quer saber mais ...



Para encerrar esta rubrica, deixamos-
lhe algumas dicas e curiosidades 
relativas ao consumo sustentável. 
Tenha-as sempre presentes e tente, ao 
máximo, …



como posfácio, um verso do coletivo 
aranhiças & elefantes:

a otimização sem p é mais rápida



esta é uma edição Candonga
começada (início da tarde) e acabada (final da tarde)

a 30 de novembro

livro não impresso mas distribuído
também a 30 de novembro

(pela noitinha)


