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Resumo: 

Pretende-se apresentar o projecto “A FCSH na Web: exposição virtual”, um caso de uso              

do Arquivo.pt, desenvolvido a partir de Maio de 2017 com a FCCN e o apoio               

institucional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de            

Lisboa. Trata-se de um projecto de inventariação, descrição e apresentação dos sítios            

Web que a Faculdade e as suas Unidades de Investigação produziram entre 1996 e              

2016, e que se encontram preservados por técnicas de web archiving no Arquivo.pt.             

Uma vertente de investigação levou-nos a aprofundar os aspectos técnicos e           

organizacionais que estão em jogo, quando se trata de utilizar um sítio Web preservado,              

por outras palavras, foi necessário clarificar o objecto de análise e perceber a             

especificidade deste tipo de material digital. Outra vertente, não menos importante, foi a             

comunicação, uma vez que o principal resultado se concretiza numa exposição online,            

capaz de levar um público heterogéneo, composto por professores, investigadores,          

alunos e funcionários a compreender a mensagem. Pretende-se que o visitante da            

exposição online aceda a sítios Web do passado e experimente, em muitos casos pela              

primeira vez, utilizar a interface de um arquivo da Web. Para isso seguiu-se um plano               

de desenvolvimento do sítio Web, o que levou um longo processo de simplificação. A              

questão que esteve na base do projecto e que se quer trazer a debate, é a distância entre                  

os investigadores e os arquivos da Web e o que se pode fazer para acerca disso. Até que                  

ponto são necessários pequenos projectos que levem os investigadores a tomarem           

contacto com o material preservado? Ao descrever o modo como foi feito, espera-se             



abordar estas questões e transmitir a experiência adquirida a partir de uma utilização             

intensiva do Arquivo.pt. 

Palavras-chave:  arquivos da web, humanidades digitais, preservação digital, memória 

institucional, sites institucionais 
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