


O Arquivo.pt e a preservação da 
memoria digital



Objetivos

Utilizar o Arquivo.pt para preservar os conteúdos 

publicados na Web pelos museus

Identificar casos de uso de páginas antigas para a 

valorização da memória institucional



Agenda

• Porquê preservar a Web?

• O Arquivo.pt

• Como aceder à informação preservada Arquivo.pt

• Exemplos de Património preservado

• Quanto vale o Património preservado pelo Arquivo.pt?

• Presença dos museus na Web

• Casos de uso

• Conclusão



Porquê preservar a Web?



“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



O Arquivo.pt preservou o Diário Digital

Exemplo de página do Diário Digital no Arquivo.pt, 2000

https://arquivo.pt/wayback/20001229163553/http:/www.diariodigital.com/artigo.asp?cod_artigo=84791




Arquivo.pt

• Serviço de público de preservação da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P

• Missão – preservar a Web portuguesa 

(Decreto-Lei 55/2013, art. 3º) 

• Instalações físicas – Av. do Brasil – Lisboa 

(Campus do LNEC)

• Acessível na Web em https://arquivo.pt

https://arquivo.pt/


Arquivo.pt

• 28 milhões de websites

• 852 TeraBytes em formato comprimido

• 73 servidores

• 17 TB de memória RAM

Sala Grid – Unidade FCCN -FCT (pormenor)



Arquivo.pt

Sala Grid – Unidade FCCN -FCT (pormenor)



Arquivo.pt

Equipa do Arquivo.pt (junho de 2022)



Arquivo.pt

Página com relatório do trabalho desenvolvido na Biblioteca Nacional sobre a preservação da Internet, em 2001

https://arquivo.pt/wayback/20050924041954/http:/bnd.bn.pt/ed/rpd/


Arquivo.pt

Página recolhida pela Biblioteca Nacional em 2006 e integrada no Arquivo.pt

https://arquivo.pt/wayback/20060712013044/http:/www.cm-lisboa.pt/


Arquivo.pt

Página do projeto Tomba que esteve na base do Arquivo da Web Portuguesa, 2007

https://arquivo.pt/wayback/20061025224316/http:/tomba.tumba.pt/
https://arquivo.pt/wayback/20061025224316/http:/tomba.tumba.pt/


Arquivo.pt

Pesquisa e recuperação da informação preservada, 2011

https://arquivo.pt/wayback/20110120184044/http:/arquivo.pt/


Arquivo.pt

Interface de pesquisa do Arquivo.pt, 2022

https://arquivo.pt/
https://arquivo.pt/


Como aceder à 
informação preservada 
Arquivo.pt



• endereço (URL)

• texto 

• imagem 

• APIs (acesso automático)

Como aceder à informação preservada



Pesquise textos de páginas do passado

https://arquivo.pt/page/search?q=Museu+do+Chiado&l=en&from=19910806&to=20220707&trackingId=8c8cd9efc2cd7ac5de20_def30deb75cbdcf7e200


Pesquise o histórico de um endereço

https://arquivo.pt/url/search?q=http%3A%2F%2Fwww.museudochiado-ipmuseus.pt%2F&l=en&from=19910806&to=20220707&trackingId=8c8cd9efc2cd7ac5de20_486926f037d287b537aa&adv_and=http%3A%2F%2Fwww.museudochiado-ipmuseus.pt%2F&viewMode=table


Pesquise o histórico de um endereço

https://arquivo.pt/url/search?q=http%3A%2F%2Fwww.museudochiado-ipmuseus.pt%2F&l=en&from=19910806&to=20220707&trackingId=8c8cd9efc2cd7ac5de20_486926f037d287b537aa&adv_and=http%3A%2F%2Fwww.museudochiado-ipmuseus.pt%2F


Pesquise também imagens do passado! 

https://arquivo.pt/image/search?q=Museu+do+Chiado&from=19910806&to=20220707&trackingId=8c8cd9efc2cd7ac5de20_a87c044583d647c459bc


Visitar origem da imagem para obter contexto



Exportar resultados de uma pesquisa em formato tabular

Útil para trabalhos exaustivos de investigação acerca de um tema



“Completar página”

Ficheiros obtidos são integrados no acervo do Arquivo.pt: 
Curadoria colaborativa!



Printscreen vs. Guardar



Narrativas automáticas com ContaMeHistorias.pt

https://contamehistorias.pt/arquivopt/
https://contamehistorias.pt/arquivopt/search?query=museu+do+chiado&last_years=10&lang=pt&id=757006b5-3079-4025-897f-672745fdb291


Como são recolhidos os 
conteúdos do Arquivo.pt



Como são recolhidos os 
conteúdos do Arquivo.pt

• Trimestrais

• Mensais

• Diárias

• Especiais (ex. eleições) 

Recolhe principalmente o sites do domínio .pt



Exemplos de Património 
preservado



Primeira página da Web portuguesa (90’s)

https://arquivo.pt/wayback/19961013145852/http:/s700.uminho.pt/homepage-pt.html


Registos da vida social e cultural

Página do Diário de Notícias em 1996

https://arquivo.pt/wayback/19961013220426/http:/www.dn.pt/
https://arquivo.pt/wayback/19961013220426/http:/www.dn.pt/


Página do Instituto Português de Museus, 1997

Registo da memória institucional

https://arquivo.pt/wayback/19970414101419/http:/www.min-cultura.pt:80/Sequeira/index.html
https://arquivo.pt/wayback/19970414101419/http:/www.min-cultura.pt:80/Sequeira/index.html


Registo da memória institucional

Página do Instituto Português de Museus, 2000



Páginas para a história da Internet
Exemplo da primeira página Web, de Tim-Berners Lee, criador do World Wide Web

Projeto de reconstrução da página com o aspeto original 

https://arquivo.pt/wayback/20200605111507/http:/line-mode.cern.ch/
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
https://arquivo.pt/wayback/20200507161110/http:/line-mode.cern.ch/www/hypertext/WWW/TheProject.html


Património Popular
Caso do movimento Punk/Straight-Edge dos anos 90 (atualmente extinto)

arquivo.pt/straightedge

arquivo.pt/straightedge


Relevância do Straight Edge em Portugal?

Tourada em 1992: assunto de Punks
Tourada em 2018: 
assunto de Ministros

“Juntos contra a tourada”

Será possível estudar algum fenómeno dos últimos 20 anos 
sem considerar a informação publicada online?



Património Europeu

arcomem.eu, 2014
arcomem.eu, 2018

Informação online acerca de projetos europeus de Investigação e Desenvolvimento.

Milhões de EUROS investidos em projetos que geraram preciosa documentação online,

e que se perdeu.

https://web.archive.org/web/20141130113336/http:/www.arcomem.eu:80/dissemination-activities/publications/
https://web.archive.org/web/20141130113336/http:/www.arcomem.eu:80/dissemination-activities/publications/


Património Mundial

Membros do IIPC selecionam 
conteúdos à escala mundial.

Arquivo.pt e Internet Archive
recolhem informação e 
disponibilizam ferramentas 
de pesquisa e acesso.

netpreserve.org

https://netpreserve.org/


Persistência de referências externas em artigos da Wikipedia



Quanto vale o Património 
preservado pelo Arquivo.pt?



Quanto vale o Património preservado pelo Arquivo.pt?

Quanto vale para si?
– Recuperar trabalho perdido?

– Aceder rapidamente a informação histórica?

– Preservar o resultado do seu trabalho?



Design + Desenvolvimento 
= 5 600 €/site

Há 20 anos era mais caro.



Criação de conteúdo = 

68 €/página



Estimativa de investimento na criação do 
património preservado pelo Arquivo.pt

27 Msites x 5 600€/site = 151 000 M€

8 000 Mpáginas x 68€/página = 544 000 M€

Total do património preservado = 
695 000 M€ 

PIB Portugal 2020 =
202 000 M€



Agenda
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Presença dos museus na Web



Curadoria no Arquivo.pt: identificação de websites e canais de museus para verificar se estão preservados. Lista dos 
museus da Rede Portuguesa de Museus em 2021 . Encontre estes dados em Dados.gov

Presença dos museus na Web: identificando websites 

https://dados.gov.pt/pt/organizations/arquivo-pt-pesquise-paginas-do-passado/


Criação de ligações às versões preservadas pelo Arquivo.pt (lista dos museus da Rede Portuguesa de Museus em 2021)
Encontre estes dados em Dados.gov 

Presença dos museus na Web: identificando websites 

https://dados.gov.pt/pt/organizations/arquivo-pt-pesquise-paginas-do-passado/


Lista dos museus da Rede Portuguesa de Museus em 2021 

Presença dos museus na Web: promovendo a visibilidade

https://memoriamuseus.wordpress.com/lista-de-museus-em-portugal/


Exposição online “Memória Web dos Museus” – memoriamuseus.wordpress.com

Presença dos museus na Web: promovendo a visibilidade

https://memoriamuseus.wordpress.com/


Exemplo de descrição centrada no website na Exposição online 
“Memória Web dos Museus” – memoriamuseus.wordpress.com

Presença dos museus na Web: promovendo a visibilidade

https://memoriamuseus.wordpress.com/


Página do Museu Nacional de Arte Antiga, 1997

Presença dos museus na Web: promovendo a visibilidade

https://arquivo.pt/wayback/19970414103432/http:/www.min-cultura.pt:80/IPM/AANTIGA/aantiga.htm


Página do Museu Nacional de Arte Antiga, 2002

Presença dos museus na Web: promovendo a visibilidade

https://arquivo.pt/wayback/20030606222104/http:/mnarteantiga-ipmuseus.pt:80/acessibilidades/start.html


Website do Museu Nacional de Arte Antiga, 2004

Presença dos museus na Web: promovendo a visibilidade

https://arquivo.pt/wayback/20050224094448/http:/www.mnarteantiga-ipmuseus.pt:80/


Website do Museu Nacional de Arte Antiga, 2009

Presença dos museus na Web: promovendo a visibilidade

https://arquivo.pt/wayback/20091218000020/http:/imc-ip.pt/pt-PT/museus_palacios/ContentDetail.aspx?id=1115


Website do Museu Nacional de Arte Antiga, 2013

Presença dos museus na Web: promovendo a visibilidade

https://arquivo.pt/wayback/20131108014445/http:/museudearteantiga.pt/pt-PT/coleccoes/HighlightList.aspx


Website do Museu Nacional de Arte Antiga, 2014

Presença dos museus na Web: promovendo a visibilidade

https://arquivo.pt/wayback/20140930160602/http:/museudearteantiga.pt/


Momento para recordar, 1997: Exposição “Sequeira, um português na 
mudança dos tempos” no Museu Nacional de Arte Antiga

Presença dos museus na Web: promovendo a visibilidade

https://arquivo.pt/wayback/19970414101419/http:/www.min-cultura.pt:80/Sequeira/index.html


Casos de uso



Portfólio/CV

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

60% dos sites desaparecem após 
apenas 2 anos.



Viagens no tempo usando o Arquivo.pt

Experiência de criação de coleção de registos de websites preservados num catálogo

http://arquivodigital.eshte.pt/Nyron/Museum/Catalog/winlib.aspx?skey=&option=Destaques&dtype=mosaico


Viagens no tempo usando o Arquivo.pt

Resultado de uma colaboração entre MUVITUR (ESTHE) o o Arquivo.pt

https://storymaps.arcgis.com/stories/2f33dd4835e245dca3720f4d4d900925
https://storymaps.arcgis.com/stories/2f33dd4835e245dca3720f4d4d900925


Cronologia de festivais e eventos de arte  arquivo.pt/festivaisdearte

Viagens no tempo usando o Arquivo.pt

https://arquivo.pt/festivaisdearte


Caso do Web Design Museum

Web Design Museum (República Checa)

https://www.webdesignmuseum.org/


Caso do Web Design Museum

Projeto Rhizome, New Museum in New York – rhizome.org

https://rhizome.org/software/


Caso do Web Design Museum

Projeto Rhizome, New Museum in New York – rhizome.org

conifer.rhizome.org/
Usa o webrecorder e um utilizador

pode acumular até 5 GB ou 
descarregar as gravações no 

formato WARC  

Oldweb.today
Serviço que emula browsers antigos para ver sites 
com aspeto antigo. O Arquivo.pt usa este serviço 

em em “Opções>>Ver com browser antigo” 

https://rhizome.org/software/
https://conifer.rhizome.org/
http://classic.oldweb.today/


Concorrer ao Prémio anual Arquivo!

➢ arquivo.pt/premios

arquivo.pt/inscrever


Para aprender mais



Novo livro acerca de memória e preservação digital

Descarregue já antes que esgote!!!

arquivo.pt/livro

https://arquivo.pt/livro


Para aprender mais

Café com o Arquivo.pt



Formações Arquivo.pt e webinários!

arquivo.pt/forma

https://arquivo.pt/forma


Junte-se à comunidade do Arquivo.pt!

Divulgue o Arquivo.pt: Sempre!

➢ Novos colegas e utilizadores

Inscreva-se na lista de email 
para receber novidades:

➢ arquivo.pt/inscrever

arquivo.pt/inscrever

