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das páginas da Web 
desaparecem ou mudam 
passado apenas 1 ano.   

80% 



Preservar a Imprensa 

São necessários Arquivos também para a Web! 

Preservar a Web 





Serviço gratuito de preservação 
fornecido a autores da Web 
• Só preserva informação de acesso público 

• De interesse para a comunidade portuguesa 

• Respeita restrições de recolha impostas 
(robotstxt.org) 

– Autores podem abdicar de beneficiarem do serviço de 
preservação após a recolha da página. 

 

 



2 700 000 000 
2 700 milhões de ficheiros arquivados da 
web desde 1996 

95 TB de informação arquivada 

 

Informação preservada 



Exemplos de páginas 
arquivadas 



A primeira página portuguesa (90’s) 



Eventos nacionais 

Resultados das eleições portuguesas de 2001 



Eventos internacionais 

Revolução Egípcia de 2011: revolução baseada na 
web, revolução arquivada da web 

  

 



Alguns conteúdos são únicos no mundo 

• 1ª página da Biblioteca do Congresso (1996) 

• Obtida a partir de um CD-ROM anexo a um 
livro 



Mas falando do que interessa 
agora… 



Notícias do Euro 2012 



Incluindo os relatos transcritos 



Quem foi o melhor jogador do Euro 2012? 



E o melhor do Euro 2008? 



E o que aconteceu durante o Euro 2000? 

 



Já haviam Apps espetaculares  
para o Euro 2000! 



Selecionados Euro 1996 

 



Como 
pesquisar 
informação 
arquivada?



Pesquisa por URL: 
Histórico de um endereço 



www.ul.pt, 2010 

http://www.isla.pt/


www.ul.pt, 1999 

http://www.isla.pt/


www.ul.pt, 1996 

http://www.isla.pt/


Problema com Pesquisa 
por URL  

➔ Os utilizadores não sabem o endereço exato da 
página que continha a informação que necessitam. 



O Arquivo.pt disponibiliza um 
serviço inovador que permite 
pesquisar por texto 



Pesquisa avançada  

• melhor jogador  

• “Euro 2008”  

• Antes de 
31/12/2008 





Como funciona o 
Arquivo.pt? 



Informação é recolhida automaticamente da 
Web para ser preservada 

www.site.pt/index.html 

logo.gif about.html 

• Conjunto de endereços iniciais (e.g. páginas de 
entrada) 

• Recolha automática e iterativa de ficheiros 
hiperligados 

contacts.html location.html 

http://www.site.com/index.html
about.html
contacts.html
location.html


Informação preservada é processada 
automaticamente para se tornar pesquisável 

Live-web data 

Crawler 

Web-archived data 
(ARC files) 

Indexer 

Indexes 

Search & Access service 



APIs: desenvolvimento de novas 
aplicações Web sobre dados preservados 

• Pesquisa por texto 
– OpenSearch API - Full-text search 

• Pesquisa por URL 
– OpenSearch API - URL search 

– TimeTravel API – URL search sobre vários arquivos 

 


