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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

Blogs pessoais NotíciasE-books



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



archive.org: o primeiro arquivo da Web

Brewster Kahle fundou o Internet Archive em 1996, uma organização 

sem fins lucrativos com a missão de atingir o “o acesso universal a todo 

o conhecimento”.

archive.org


86 iniciativas pelo Mundo (2018)

List of Web archiving initiatives, Wikipedia





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.



5 000 000 000
ficheiros da web preservados 

…desde 1996



Exemplos de páginas preservadas



A primeira página portuguesa (90’s)



Eventos nacionais

Resultados das eleições presidenciais de 1996



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



Publicações impressas também são preservadas pelos 

arquivos da web



Como pesquisar 

informação 

arquivada?



Pesquisa por URL:

Histórico de um endereço



www.IPT.pt (2015)



www.IPT.pt (2014)



www.IPT.pt (2010)



www.IPT.pt (2008)



www.IPT.pt (2005)



www.IPT.pt (2002)



www.IPT.pt (1998)



Reprodução de páginas preservadas: 

Navegar entre versões e seguir ligações



Completar página com recursos de arquivos da web externos

Powered by: TimeTravel.memento.org

TimeTravel.memento.org


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

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

2. Recolha automática e iterativa de ficheiros hiperligados

contactos.html morada.html

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


Tipos de recolha

Trimestrais

– Sites .PT 

– Sites sugeridos em qualquer domínio

Diárias

– Seleção de 300 publicações online

– Jornais, revistas

Especiais

– Eleições, Jogos Olímpicos

– Sites de projetos de Investigação & Desenvolvimento



Pesquisa análoga aos motores de busca mas com reprodução 

das páginas preservadas

Live-web

1. Recolha

Ficheiros ARC

2. Indexação

Índices

3. Pesquisa4. Reprodução e Acesso



APIs: desenvolvimento de novas aplicações Web 

sobre dados preservados

Nova Arquivo.pt API

– Já a seguir!



Prémios Arquivo.pt 2018 
divulguem e participem!

Qualquer tema

Equipa ou individual

Concorrer:

Texto (2 000 palavras)

Vídeo (3 minutos)

1º classificado: 10 000 €

2º classificado: 3 000 €

3º classificado: 2 000 €



Conheçam os vencedores do Prémio Arquivo.pt 2018

https://youtu.be/EQ700e2Jt3c

https://youtu.be/EQ700e2Jt3c


Arquivo.pt

Informações & Formações



Formações Arquivo.pt

Novas formas de pesquisar o Passado

– Qualquer utilizador  da Internet

Como publicar informação preservável para o futuro

– Autores de conteúdos para a Web e responsáveis por websites

Acesso e processamento automático de informação preservada da 
Web

– Informáticos e investigadores Big Data

arquivo.pt/forma

http://arquivo.pt/formacoes


Inscreva-se na lista de email para se manter 

atualizado acerca de formações 

Só para informações importantes

(ex. formações, novas coleções e funções, colaborações, 

bolsas).

Pode sair quando quiser



Partilhe as nossas notícias 

e formações com potenciais 

interessados

arquivo.pt/noticias

Canais online

arquivo.pt/noticias


Informação digital é património.

Arquivo.pt é um serviço gratuito de preservação oferecido 

aos autores da Web.

Um “Google” para o passado!


