
Arquivo.pt: 
passado, presente e futuro
Daniel Gomes



Entrei na FCUL em 1996

www.fc.ul.pt, 1996

http://www.fc.ul.pt/


Empregos para resolver o “bug do ano 2000” 
:-P

www.pg.raa.pt, 1999

http://www.pg.raa.pt/


Entrei para o grupo de investigação XLDB

xldb.fc.ul.pt, 2000

xldb.fc.ul.pt


Investigação em Computação Móvel

planeta.clix.pt/zonanet/, 2000

planeta.clix.pt/zonanet/


Investigação em motores de busca sobre a Web

www.google.com, 2000 (Internet Archive)

http://www.google.com/


Temos Um Motor de Busca Alternativo!

www.tumba.pt, 2002

http://www.tumba.pt/


1º protótipo de arquivo da web portuguesa

tomba.tumba.pt, 2006

tomba.tumba.pt


Início do projeto na FCCN

www.fccn.pt, 2007

http://www.fccn.pt/


1ª recolha da Web portuguesa: 
56 M de ficheiros, 1.6 TB

blog.wilson.com.pt, 2008

blog.wilson.com.pt


Protótipo do serviço de pesquisa

www.arquivo.pt, 2010

http://www.arquivo.pt/


Recolha diária de 215 publicações online 
identificadas pela Biblioteca Nacional de Portugal

diariodigital.sapo.pt, 2010

http://diariodigital.sapo.pt/


Integração da coleção histórica doada pelo 
fotojornalista Dinis Manuel Alves em 2011

www.terravista.pt/Mussulo/1040/, 1999 www.pontom.pt/bosnia/, 2000 www.cm-lousa.pt/25/, 1999

http://www.terravista.pt/Mussulo/1040/
http://www.pontom.pt/bosnia/
http://www.cm-lousa.pt/25/


Novo web design

www.arquivo.pt, 2012

http://www.arquivo.pt/


Adesão ao IIPC:
International Internet Preservation Consortium

netpreserve.org, 2013 (via Internet Archive)

netpreserve.org


ligarportugal.pt, 2015

Recomendações para autores da Web 

publicarem informação preservável

sobre.arquivo.pt, 2015

Formulário para sugestão de 

websites a preservar

http://ligarportugal.pt/
sobre.arquivo.pt


Passagem de projeto a serviço
(versão Fénix)

www.arquivo.pt, 2014 www.arquivo.pt, 2015

http://www.arquivo.pt/
http://www.arquivo.pt/


Disponibilidade média do serviço de 
pesquisa e acesso em 2016

100%



Preservação automática de informação online acerca 
de projetos de I&D (Europeus e nacionais)

thorax-project.eu, 2014 invasoras.pt, 2013

thorax-project.eu
http://invasoras.pt/


Presente



Volume de informação preservada 

4 300 milhões de ficheiros

11 milhões de sites

214 TB



Maquinaria

75 servidores

537 discos

11 TB de memória

Sala Grid



Pesquise páginas do passado!

Pesquisa por URL Pesquisa por texto Pesquisa avançada



Acesso automático através de 
Interfaces de Programação de Aplicações (APIs)

arquivo.pt/api

A sua nova aplicação

arquivo.pt/api


Nova versão do Arquivo.pt: 
melhoria da reprodução de páginas preservadas!

aero-paixao.planetaclix.pt

http://arquivo.pt/wayback/20051031064325/http:/aero-paixao.planetaclix.pt/A320.htm


Acesso aberto é regra!

Software: github.com/arquivo

Publicações técnicas e científicas: arquivo.pt/publica

github.com/arquivo
arquivo.pt/publicacoes


Formações gratuitas acerca de 
Preservação e acesso à memória da Web

• Hoje às 16:30: introdução 

aos 3 módulos

• Podem ser realizadas na 

sua organização

arquivo.pt/forma

arquivo.pt/forma


Recolha colaborativa das Eleições Autárquicas

Folha colaborativa (Google Sheet)

ephemerajpp.com, 2017

ephemerajpp.com


Colabore nas recolhas especiais

Inscreva-se na nossa lista de email 

arquivo.pt/inscrever

arquivo.pt/inscrever


Converse com a nossa equipa hoje!



FUTURO



robustify.arquivo.pt: ligações quebradas
redirecionam para Arquivo.pt

Página atual Página preservada no Arquivo.pt

Ligação quebrada

http://robustify.arquivo.pt/


Recolha convencional

grandeguerra.bnportugal.pt

Recolha de alta-qualidade

http://grandeguerra.bnportugal.pt/


Interfaces responsivas e 
preservação da web móvel



Pesquisa de imagens do passado

Protótipo funcional



Para concluir…



Aprendizagem (1996-2006)



Desenvolvimento (2007-2017)



Disseminação (2017-2028)

Arquivo.pt: um serviço público

conhecido e utilizado

por toda a sociedade

…com a Vossa colaboração



Contactem-nos!

daniel.gomes@fccn.pt

mailto:daniel.gomes@fccn.pt

