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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



Apenas 20 anos depois, como acedemos 
às publicações do “Diário Digital”?



80%
das páginas da web 
desaparecem ou mudam 
passado apenas 1 ano.



Preservar a Imprensa

São também necessários Arquivos para a Web!

Preservar a Web





Como pesquisar e aceder
à informação preservada?



Pesquise textos de páginas do passado



Eleições Presidenciais de 1996

telepac.pt, 1996

https://arquivo.pt/wayback/19961013202626/http:/www.telepac.pt/pres96/res/index.html


Pesquise o histórico de um endereço



presidencia.pt, 2006

presidencia.pt


Novidades que vão melhorar a sua vida!



Pesquise também imagens do passado! 



Crie a sua Viagem no Tempo

arquivo.pt/presidentes

Viagem no Tempo com os Presidentes 
da República

Colaboração como Museu da 
Presidência da República

Cronologia de eventos documentados 
através de páginas preservadas 

arquivo.pt/presidentes


Memorial do Arquivo.pt: arquivo.pt/memorial

https://arquivo.pt/memorial


Exposições itinerantes Arquivo.pt



Prémio anual Arquivo.pt: arquivo.pt/premios

https://arquivo.pt/premios


Conheça os vencedores do Prémio Arquivo.pt 2019

https://youtu.be/KJOJ_NeGmtc

https://youtu.be/KJOJ_NeGmtc


Prémio Arquivo.pt 2019
divulgue e participe!

Trabalhos sobre qualquer tema

Arquivo.pt como fonte de informação

Equipa ou individual

Candidatura

Texto de 2 000 palavras

Vídeo de 3 minutos

€15 000 para os três melhores

arquivo.pt/premios

https://arquivo.pt/premio2019


Informação digital é património.

Arquivo.pt é um serviço gratuito de preservação
oferecido aos autores da Web.

Um “Google” para o passado!



Formações Arquivo.pt

Uma nova ferramenta para 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

Preservação de sítios Web institucionais
Profissionais da Informação e Comunicação

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).


