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Os dados do Arquivo.pt

● Os dados do Arquivo.pt podem ser explorados de várias maneiras:

○ Consulta de histórico de páginas arquivadas

○ Pesquisa de texto e metadados

○ Pesquisa de imagens

● Um factor diferenciador do Arquivo.pt é possibilitar a exploração do 
componente temporal dos dados recolhidos

○ A mesma página é recolhida várias vezes em alturas diferentes
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https://docs.google.com/file/d/1kZq9Qy_C3rIoBQgv6VFiaK_nXw3q4ZSJ/preview


Consulta de histórico de páginas: uc.pt

https://arquivo.pt/wayback/*/http://www.uc.pt/  
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https://arquivo.pt/wayback/*/http://www.uc.pt/


Consulta de histórico de páginas: uc.pt

https://arquivo.pt/wayback/19961013171816/http://www.uc.pt/  
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https://arquivo.pt/wayback/19961013171816/http://www.uc.pt/


Consulta de histórico de páginas: uc.pt

https://arquivo.pt/wayback/20191031144724/http://www.uc.pt/  
2019   10   21   14   47   24

 ano     mês  dia   hora  min   seg 6

https://arquivo.pt/wayback/20191031144724/http://www.uc.pt/


Consulta de histórico de páginas: uc.pt

https://arquivo.pt/wayback/2006/http://www.uc.pt/  
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https://arquivo.pt/wayback/20060000000000/http://www.uc.pt/
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https://docs.google.com/file/d/1yMG5N5MJ68ehXHmrnVl3nYHh8qPlBNvk/preview


Pesquisa de texto: melhor universidade de Portugal

https://arquivo.pt/search.jsp?
query=melhor+universidade+de+portugal 9

https://arquivo.pt/search.jsp?query=melhor+universidade+de+portugal
https://arquivo.pt/search.jsp?query=melhor+universidade+de+portugal


Pesquisa avançada de texto

https://arquivo.pt/advanced.jsp?
query=universidade+de+coimbra&
site=www.uc.pt&
dateStart=01/01/1996&
dateEnd=31/12/1997

● Eu quero páginas sobre a: 

○ Universidade de Coimbra

○ capturadas durante 1996-1997

○ parte do site www.uc.pt
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https://arquivo.pt/advanced.jsp?query=universidade+de+coimbra&site=www.uc.pt&l=pt&dateStart=01/01/1996&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/advanced.jsp?query=universidade+de+coimbra&site=www.uc.pt&l=pt&dateStart=01/01/1996&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/advanced.jsp?query=universidade+de+coimbra&site=www.uc.pt&l=pt&dateStart=01/01/1996&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/advanced.jsp?query=universidade+de+coimbra&site=www.uc.pt&l=pt&dateStart=01/01/1996&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/advanced.jsp?query=universidade+de+coimbra&site=www.uc.pt&l=pt&dateStart=01/01/1996&dateEnd=31/12/1997


Pesquisa de imagens

https://arquivo.pt/advancedImages.jsp?
query=universidade+de+coimbra&
site=uc.pt&
dateStart=01/01/1996&
dateEnd=31/12/1997

● Eu quero imagens da: 

○ Universidade de Coimbra

○ no site da uc.pt (diferente de 
www.uc.pt)

○ capturadas entre 1996-1997
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https://arquivo.pt/advancedImages.jsp?%20query=universidade+de+coimbra%20&site=uc.pt%20&dateStart=01/01/1996%20&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/advancedImages.jsp?%20query=universidade+de+coimbra%20&site=uc.pt%20&dateStart=01/01/1996%20&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/advancedImages.jsp?%20query=universidade+de+coimbra%20&site=uc.pt%20&dateStart=01/01/1996%20&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/advancedImages.jsp?%20query=universidade+de+coimbra%20&site=uc.pt%20&dateStart=01/01/1996%20&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/advancedImages.jsp?%20query=universidade+de+coimbra%20&site=uc.pt%20&dateStart=01/01/1996%20&dateEnd=31/12/1997


Pesquisa avançada de imagens

https://arquivo.pt/images.jsp?
query=universidade+de+coimbra&
site=uc.pt&
dateStart=01/01/1996&
dateEnd=31/12/1997 

● Eu quero imagens da: 

○ Universidade de Coimbra

○ no site da uc.pt (diferente de 
www.uc.pt)

○ capturadas entre 1996-1997
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https://arquivo.pt/images.jsp?query=universidade+de+coimbra&site=uc.pt&dateStart=01/01/1996&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/images.jsp?query=universidade+de+coimbra&site=uc.pt&dateStart=01/01/1996&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/images.jsp?query=universidade+de+coimbra&site=uc.pt&dateStart=01/01/1996&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/images.jsp?query=universidade+de+coimbra&site=uc.pt&dateStart=01/01/1996&dateEnd=31/12/1997
https://arquivo.pt/images.jsp?query=universidade+de+coimbra&site=uc.pt&dateStart=01/01/1996&dateEnd=31/12/1997


Questões?
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O Arquivo.pt nos tempos do Big Data

● Eu quero processar:

○ muitos dados 

○ de um período de tempo específico

○ de um site específico

● O Arquivo.pt possui +8.000 milhões de páginas e +22 milhões de 
imagens guardadas e disponíveis para pesquisa

● Será que existe uma alternativa a fazer o processo de consulta e recolha 
manual?

14



O que é uma API? (Application Programming Interface)

● Interface normalizada para aceder a serviços disponibilizados por uma 
plataforma;

● No caso do Arquivo.pt, as APIs permitem processar páginas e imagens 
automaticamente;

● Pedidos são feitos por URL, e.g. https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=uc.pt:

○ https://arquivo.pt/textsearch: serviço

○ versionHistory=uc.pt: parâmetros do pedido

● Resultados são disponibilizados num formato comum (JSON), e podem 
ser testados no Firefox, Chrome, Safari…
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https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=uc.pt
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=uc.pt
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=uc.pt


As APIs do Arquivo

● Estes processos podem ser mapeados diretamente para as nossas APIs:

○ Consulta de histórico de páginas arquivadas

○ Pesquisa de texto e metadados

○ Pesquisa de imagens
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As APIs do Arquivo

● Estes processos podem ser mapeados diretamente para as nossas APIs:

○ Consulta de histórico de páginas arquivadas -> Text Search API/Memento/CDX Server

○ Pesquisa de texto e metadados -> Text Search API

○ Pesquisa de imagens -> Image Search API

https://arquivo.pt/api 
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https://arquivo.pt/apis
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https://docs.google.com/file/d/1NeDjWlpZVCHGN2X35cdMTlZDczAKHqqo/preview


API para consulta de histórico de uma página

https://arquivo.pt/textsearch?
versionHistory=uc.pt 19

https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=uc.pt
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=uc.pt


API para consulta de histórico de uma página
https://arquivo.pt/textsearch?
versionHistory=www.uc.pt&
maxItems=50&
offset=0&
from=20010224174130&
to=2019 

● textsearch
○ Serviço requisitado

● versionHistory=www.uc.pt
○ URL a requisitar histórico

● offset=0
○ Começar no primeiro resultado 

● maxItems=50 
○ Número de resultados pedidos

● from=20010224174130 
○ resultados a partir de 

24/02/2001 às 17:41:30
● to=2019 

○ resultados até 2019 20

https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019


https://arquivo.pt/textsearch?
versionHistory=www.uc.pt&
maxItems=50&
offset=0&
from=20010224174130&
to=2019

● linkToExtractedText 

○ todo o texto extraído da 
página 

● linkToScreenshot

○ imagem da página

● linkToOriginalFile

○ link para ficheiro original

Campos dos resultados
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https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=www.uc.pt&maxItems=50&offset=0&from=20010224174130&to=2019


Consulta de texto extraído de uma página

https://arquivo.pt/textextracted?
m=https://www.uc.pt/20181227215357
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https://arquivo.pt/textextracted?m=https://www.uc.pt/20181227215357
https://arquivo.pt/textextracted?m=https://www.uc.pt/20181227215357


API de Pesquisa de texto
https://arquivo.pt/textsearch?
q=universidade%20de%20coimbra&
maxItems=50&
offset=50&
from=20100402000000&
to=2019

● textsearch
○ Serviço requisitado

● q=universidade de coimbra
○ Texto a pesquisar

● offset=50
○ Começar no resultado 50

● maxItems=50 
○ Número de resultados pedidos

● from=20100402000000 
○ de 02/04/2010 às 00:00:00

● to=2019
○ até 2019 23

https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019


Campos dos resultados
https://arquivo.pt/textsearch?
q=universidade%20de%20coimbra&
maxItems=50&
offset=50&
from=20100402000000&
to=2019

● linkToExtractedText 

○ todo o texto extraído da página 

● linkToScreenshot 

○ imagem da página

● linkToOriginalFile

○ link para ficheiro original

(semelhante à consulta de histórico) 24

https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019
https://arquivo.pt/textsearch?q=universidade%20de%20coimbra&maxItems=50&offset=50&from=20100402000000&to=2019


API de Pesquisa de imagens
https://arquivo.pt/imagesearch?
q=Universidade%20de%20Coimbra&
size=lg&type=png&
from=20050101000000&to=20100101235959&
offset=5&maxItems=100&
more=imgThumbnailBase64

● imagesearch
○ Serviço requisitado

● q=Universidade de Coimbra
○ Texto a pesquisar

● from=20050101000000 &to=20100101235959
○ mostrar resultados de 2005 a 2010

● offset=5 &maxItems=100
○ Começar no resultado 5, devolver 100 resultados

● type=png &size=lg
○ Pedir imagens em PNG de tamanho grande

● more=imgThumbnailBase64…..
○ campos de saída requisitados 25

https://arquivo.pt/imagesearch?q=Universidade%20de%20Coimbra&size=lg&type=png&from=20050101000000&to=20100101235959&offset=5&maxItems=100&more=imgThumbnailBase64
https://arquivo.pt/imagesearch?q=Universidade%20de%20Coimbra&size=lg&type=png&from=20050101000000&to=20100101235959&offset=5&maxItems=100&more=imgThumbnailBase64
https://arquivo.pt/imagesearch?q=Universidade%20de%20Coimbra&size=lg&type=png&from=20050101000000&to=20100101235959&offset=5&maxItems=100&more=imgThumbnailBase64
https://arquivo.pt/imagesearch?q=Universidade%20de%20Coimbra&size=lg&type=png&from=20050101000000&to=20100101235959&offset=5&maxItems=100&more=imgThumbnailBase64
https://arquivo.pt/imagesearch?q=Universidade%20de%20Coimbra&size=lg&type=png&from=20050101000000&to=20100101235959&offset=5&maxItems=100&more=imgThumbnailBase64
https://arquivo.pt/imagesearch?q=Universidade%20de%20Coimbra&size=lg&type=png&from=20050101000000&to=20100101235959&offset=5&maxItems=100&more=imgThumbnailBase64


Exemplos de utilização

● Conta-me Histórias: http://contamehistorias.pt/arquivopt/ 

○ APIs Usadas: Pesquisa de texto filtrada por domínios de sites de notícias 26

http://contamehistorias.pt/arquivopt/


Exemplos de utilização

● Revisionista.PT: https://revisionista.pt 

○ APIs Usadas: Consulta de histórico de versões arquivadas 27

https://revisionista.pt


Exemplos de utilização

● Arquivo de opinião: http://arquivodeopiniao.pt/pt/ 

○ APIs Usadas: Pesquisa de texto filtrada e mostra de páginas capturadas 28

http://arquivodeopiniao.pt/pt/


Exemplos de utilização

(insira a sua ideia aqui)
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Demonstração
https://github.com/arquivo/demo-extrair-entidades/ 
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Non-GPE locations, mountain ranges, bodies of water:
Antártida Investigadores da UC; Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra; Biocant; Cidade Alojamento; 
Coimbra; Estudar; Museu da Ciência Jardim Botânico Arquivo da UC Palácio de São Marcos; Oportunidades; 
Parque Tecnológico Congressos; Serviços de Apoio Academia...

Miscellaneous entities, e.g. events, nationalities, products or works of art:
A Tua Viagem; ACEITO Acesso; Agenda UC Redes Sociais UC Mapa; Alta e Sofia; Apoio à Formação da 
Universidade de Coimbra; Aprender português Investigação e Inovação Unidades de I&D.

Companies, agencies, institutions, etc.:
Ciências da Educação FCDEF Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física CA Colégio das Artes III; 
Comunidade Empresas Serviços; Contactos Alumni Rede UC; Diretores das Unidades de Extensão Cultural; 
Elite mundial da Ciência Polar; Estudantes internacionais da; FCTUC; Instituto; ...

Named person or family.:
AÇÃO SOCIAL INTERNACIONAL PATRIMÓNIO; Carlos Reis; Eduardo Lourenço 2019 Descobrir a UC 
CANDIDATOS INVESTIGAÇÃO; Gil Vicente Rua Larga; Lazer Custo de Vida Transportes; …

https://github.com/arquivo/demo-extrair-entidades/
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https://docs.google.com/file/d/1ZyqKZ2icOOUIzSc6X1d7UVIMo_B6KA9o/preview


Mais informações

● APIs Disponíveis em https://arquivo.pt/api 

● Código Aberto e Acesso Aberto para todos!

● Incentivamos o uso das nossas APIs para investigação colaborativa e 
interdisciplinar

● Em caso de dúvidas ou problemas:

○ Enviar mensagem para o formulário de contacto do Arquivo

■ https://sobre.arquivo.pt/pt/contacto/ 

○ Abrir issue no GitHub

■ https://github.com/arquivo/pwa-technologies/issues 
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https://arquivo.pt/apis
https://sobre.arquivo.pt/pt/contacto/
https://github.com/arquivo/pwa-technologies/issues


Questões?
andre.mourao@fccn.pt 

mailto:andre.mourao@fccn.pt

