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“Gazeta de Lisboa” foi 1º jornal impresso 
português, iniciado em 1715 

 



“Gazeta de Lisboa” foi suspenso em 1762.  

300 anos depois as suas publicações 
continuam acessíveis 



“Diário Digital” foi o 1º jornal português  
exclusivamente online, iniciado em 1999 



“Diário Digital” desapareceu em 2017 



Após apenas 17 anos, como acedemos às  
publicações do “Diário Digital”? 



Facto:  
A Web tem substituído a Imprensa 

Galerias  
de fotografias 

(publicadas em 
Blogs) 

Blogs 
pessoais 

Notícias 
(Blogs 

temáticos) 

E-books 
(derivados de 

textos de Blogs) 



Contudo, esta valiosa informação 
desaparece rapidamente 



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

80% 



Preservar a Imprensa 

São também necessários Arquivos para a Web! 

Preservar a Web 





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

• Respeita restrições de recolha impostas 
(robotstxt.org) 

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

 

 



3 900 000 000 
3,9 mil milhões de ficheiros da web 
preservados  

…desde 1996 

 



Exemplos de páginas 
preservadas 



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 

Os artefactos originais são páginas 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 



Como 
pesquisar 
informação 
arquivada?



Pesquisa por URL: 
Histórico de um endereço 



www.RTP.pt (2014) 



www.RTP.pt (2006) 



www.RTP.pt (2003) 



www.RTP.pt (1999) 



www.RTP.pt (1998) 



Reprodução de páginas preservadas:  
Navegar entre versões e seguir ligações 

 



Guardar página completa em vez de 
“Print Screen” 

 



Pesquisar noutros arquivos 

 



Problema com  
pesquisa por URL  

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



Inovação do Arquivo.pt: 
pesquise textos de páginas do passado  



Pesquisa avançada 

• 2001  

• “Vasco Matos Trigo” 

• Antes de 1999 

 



2001: programa do passado acerca do futuro 
:-) 



Arquivo.pt 
 Casos de uso 



Gestão: documentação/auditoria 
de projeto concluído 

“Estava tudo no site” 



Portfólio/CV 

“O meu melhor trabalho foi um 
site que já não existe.” 

• 60% dos sites desaparecem após 
apenas 2 anos. 



Investigação em todas as áreas: recursos indisponíveis 



Como funciona o 
Arquivo.pt? 



Informação é recolhida automaticamente 
da Web para ser preservada 

www.site.pt/index.html 

logo.gif sobre.html 

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

• Recolha automática e iterativa de ficheiros hiperligados 

contactos.html morada.html 

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


Pesquisa análoga aos motores de busca mas com 
reprodução das páginas preservadas 
 

Live-web 

1. Recolha 

Ficheiros ARC 

2. Indexação 

Índices 

3. Pesquisa 4. Reprodução e Acesso 



Arquivo.pt 
 O que fazer para que um site  
seja preservado 



Informação é Património! 

• Os sites são Património 

• A informação publicada nos sites é 
valiosa 

• Preservar informação não é  
“coisa de informático” 
 



Sugera site para ser preservado  
quando é criado ou descoberto 

• arquivo.pt/sugerir 

• Formulário simples e 
público 

• Basta a página de entrada 

  

 

arquivo.pt/sugerir
arquivo.pt/sugerir


Tais como sites relacionados com as eleições 

Telepac.pt, 1996 



PSD  
(psd2011.com, 2011) 



Site japonês  
(psd2011.com, 2015) 



PS  
(ps.pt/legislativas2011/, 2011) 



PS  
(ps.pt/legislativas2011/, 2015) 



Siga e divulgue recomendações para criar 
sites preserváveis 

arquivo.pt/recomendacoes 

http://arquivo.pt/recomendacoes
http://arquivo.pt/recomendacoes


Incluindo boas velhas práticas de publicação 

Data de arquivo: 

8 Janeiro 5:38,  2015 

 

Data de publicação 
(observador.pt):  

? 
 

Omissão de data de publicação é um problema grave e comum. 
Contexto temporal é essencial para interpretar informação. 



Publicar sempre a data de publicação 

Especialmente em páginas de notícias 

Mês? Ano?  
2010? 2012? 



Verificar o ficheiro robots.txt  
(Robots Exclusion Protocol) 

Autor pode proibir acesso automático a 
partes do seu site (www.robotstxt.org) 

 

http://www.robotstxt.org/


http://www.dn.pt: site original 

http://www.dn.pt/
http://www.dn.pt/
http://www.dn.pt/


http://www.dn.pt/robots.txt 

http://www.dn.pt/robots.txt


http://www.dn.pt  
Consequência da regra de exclusão: 
página preservada de forma incompleta 

Não deixe que aconteça o mesmo problema com o seu site! 

http://www.dn.pt


Permitir preservação gratuita pelo 
Arquivo.pt no robots.txt 

User-agent: Arquivo-web-crawler  

Disallow: 

 



Blogs que ficam para História 
Blogs que fazem a História 
 
Estórias escritas por alguns 

História descrita por todos 

Preservar blogs concede um lugar na 
História ao “cidadão comum” 



Divulgar o Arquivo.pt 
Precisa de ser conhecido para ser 
utilizado 



Temos poucos utilizadores 

E poucos recursos para divulgação. 



Precisamos da Vossa ajuda para divulgar 
o Arquivo.pt! 



Disseminar as 
nossas notícias  
arquivo.pt/news 

Online 



Inscreva-se no grupo de divulgação 
agora para ajudar a divulgar!  

• Só para informações importantes  
(ex. formações, novas coleções e funções, 
colaborações, bolsas). 

• Pode sair quando quiser 



Arquivo.pt: em suma 

• Serviço gratuito de preservação fornecido aos 
autores da Web 

• Um “Google” para o passado! 
• Complementa a pesquisa sobre a Web do presente  

• Infraestrutura para investigação 
 

 


