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A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)
lançou um concurso para trabalhos de
investigação sobre o repositório de páginas web
criadas em Portugal 'arquivo.pt', disse à Lusa o
gestor do arquivo, Daniel Gomes.

O concurso, que prevê um prémio de 10.000 euros
para o vencedor, 3.000 euros para o segundo
classificado e de 2.000 euros para o terceiro
projecto selecionado, tem candidaturas abertas
até 04 de maio, pretende estimular trabalhos, em
formato escrito ou multimédia, que utilizem a informação
preservada pelo 'arquivo.pt'.

"A FCT pretende que as pessoas percebam que o 'arquivo.pt'
detém informação com utilidade para qualquer pessoa,
independentemente da sua área de trabalho", disse Daniel
Gomes.

O 'arquivo.pt' é uma plataforma online, de acesso livre, de
preservação de "primeiras edições" de páginas web criadas desde
1996 que reúne cerca de dois milhões de ficheiros.

Nacional
21 DE ABRIL DE 2018
09:20

Lusa

5sh2

o 0 PARTILHAS

i ENVIAR POR EMAIL

y IMPRIMIR

FCT cria prémios para trabalhos de
investigação relacionados com o
'arquivo.pt'

 

0 5
 

0 s
 

0 h
 

0 2

PUB

PARA QUEM PRECISA 
DE DIAS COM 25H.
NOVO BMW SÉRIE 2 
GRAN TOURER.

w Lusa FCT CRIA PRÉMIOS PARA TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO RELACIONADOS COM O 'ARQUIVO…  > 6  u

http://www.globalmediagroup.pt/?referrer=HeaderGMG
http://www.jn.pt/?referrer=HeaderGMG
http://www.dn.pt/?referrer=HeaderGMG
http://www.tsf.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.dinheirovivo.pt/?referrer=HeaderGMG
http://www.ojogo.pt/?referrer=HeaderGMG
http://www.motor24.pt/?referrer=HeaderGMG
http://menshealth.pt/?referrer=HeaderGMG
http://womenshealth.pt/?referrer=HeaderGMG
http://www.evasoes.pt/?referrer=HeaderGMG
http://www.voltaaomundo.pt/?referrer=HeaderGMG
http://www.noticiasmagazine.pt/?referrer=HeaderGMG
http://www.n-tv.pt/?referrer=HeaderGMG
http://www.delas.pt/?referrer=HeaderGMG
http://classificados.dn.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.quiosquegm.pt/ePaper/
http://www.dn.pt/sso.html
https://www.dn.pt/tag/nacional.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.dn.pt/lusa/interior/fct-cria-premios-para-trabalhos-de-investigacao-relacionados-com-o-arquivopt-9276290.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=FCT%20cria%20pr%C3%A9mios%20para%20trabalhos%20de%20investiga%C3%A7%C3%A3o%20relacionados%20com%20o%20%27arquivo.pt%27&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/fct-cria-premios-para-trabalhos-de-investigacao-relacionados-com-o-arquivopt-9276290.html
https://plus.google.com/share?url=https://www.dn.pt/lusa/interior/fct-cria-premios-para-trabalhos-de-investigacao-relacionados-com-o-arquivopt-9276290.html&hl=pt-PT&wwc=1
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.dn.pt/lusa/interior/fct-cria-premios-para-trabalhos-de-investigacao-relacionados-com-o-arquivopt-9276290.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=FCT%20cria%20pr%C3%A9mios%20para%20trabalhos%20de%20investiga%C3%A7%C3%A3o%20relacionados%20com%20o%20%27arquivo.pt%27&url=https://www.dn.pt/lusa/interior/fct-cria-premios-para-trabalhos-de-investigacao-relacionados-com-o-arquivopt-9276290.html
https://plus.google.com/share?url=https://www.dn.pt/lusa/interior/fct-cria-premios-para-trabalhos-de-investigacao-relacionados-com-o-arquivopt-9276290.html&hl=pt-PT&wwc=1
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstQtViTmadzPVX9ZYVlLVHyCft4uTgzQYoRlXvCtOejNnui_1t29WY5ckRfGkLlRMjQzHx5ZeMqU_yehjcK1eluZBigtLyd7YEoAp8OT9zgoT0Y5qxmVOeq9BEM0TXkLOEaliaqTFpFoaKk19j3PMKUYFwWB-PoXRBtbjB2kYsbXGxjVwkHoCtz5E3Hl5c9FVyfRn-0b6SImqUouA-pAcfR2tguZgr7NxKsuOlgNaG8hIWRWB7co3AnsW-sWeAnR1nyV9pfEK5RurxSbCarjE_yF-heycw2N2Qg5dSFsd9fB_M1-y7jDg&sig=Cg0ArKJSzLB9t1wH0AcG&urlfix=1&adurl=https://www.securitasdirect.pt/lp/simular/display/index.html%3Fcamp%3Ddisplay_gm%26utm_source%3DGlobalMedia%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DOMD_0418%26utm_term%3DDisplay_Simulador_Online_GLOBAL_MEDIA%26utm_content%3DSimulador_Online%26dclid%3D%25edclid!
https://www.dn.pt/
https://www.dn.pt/lusa.html
https://www.quiosquegm.pt/ePaper/brands/dn.xhtml?utm_source=siteDN&utm_medium=header&utm_campaign=todos#packageWrapper
https://www.dn.pt/subscricoes.html


26/04/2018 Nacional - FCT cria prémios para trabalhos de investigação relacionados com o 'arquivo.pt'

https://www.dn.pt/lusa/interior/fct-cria-premios-para-trabalhos-de-investigacao-relacionados-com-o-arquivopt-9276290.html 2/5

Mais Notícias

Outros conteúdos GM

0 comentários Ordenar por 

Plug-in de comentários do Facebook

Os mais recentes

Adicionar um comentário...

Mundo Maçã trama
passageira de avião

Mundo Finlândia
abandona experiência
do rendimento básico
universal

Portugal Deputada do
PSD suscita aplausos
no PS

Mundo Palma de
Maiorca proíbe
arrendamento de
apartamentos a…

Fotografias Jojo mostra
as curvas no Instagram
e adora as fotografias
de Ronaldo

Empresas Conheça a
nova versão gratuita do
Spotify

Marketing & Pub Este
emprego dá-lhe
viagens grátis, casa e
3300 euros por mês

Rosa Choque Imprensa
internacional rendida
ao palácio de Madonna
em Lisboa. Veja as…

Realeza Leram os
lábios a William e Kate.
Foi revelada conversa
dos duques de…

Mercedes-Benz Classe
A Sedan: Três volumes
para outras andanças

Comer É aqui que se
«come a melhor
francesinha do Porto»

Há um lugar secreto
onde os pilotos e a
tripulação dormem
durante os voos

Onde estava Marcelo Mulheres: Com este Quente, morna ou fria.

w Lusa FCT CRIA PRÉMIOS PARA TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO RELACIONADOS COM O 'ARQUIVO…  > 6  u

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=352742014914127&channel_url=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FJW5GlLnAsFw.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df3a4ef233a128bc%26domain%3Dwww.dn.pt%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dn.pt%252Ff1aebfb3f2f5a1c%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=https%3A%2F%2Fwww.dn.pt%2Flusa%2Finterior%2Ffct-cria-premios-para-trabalhos-de-investigacao-relacionados-com-o-arquivopt-9276290.html&locale=pt_PT&numposts=3&sdk=joey&skin=light&version=v2.12&width=100%25
https://www.dn.pt/mundo/interior/maca-trama-passageira-de-aviao-9282911.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/maca-trama-passageira-de-aviao-9282911.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/finlandia-termina-com-a-experiencia-do-rendimento-basico-universal-9281919.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/finlandia-termina-com-a-experiencia-do-rendimento-basico-universal-9281919.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/deputada-do-psd-suscita-aplausos-no-ps-9284859.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/deputada-do-psd-suscita-aplausos-no-ps-9284859.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/palma-de-maiorca-proibe-aluguer-de-apartamentos-a-turistas-9282593.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/palma-de-maiorca-proibe-aluguer-de-apartamentos-a-turistas-9282593.html
https://www.ojogo.pt/area-j/fotografias/interior/jojo-mostra-as-curvas-no-instagram-e-adora-as-fotografias-de-ronaldo-9282587.html
https://www.ojogo.pt/area-j/fotografias/interior/jojo-mostra-as-curvas-no-instagram-e-adora-as-fotografias-de-ronaldo-9282587.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/conheca-a-nova-versao-gratuita-do-spotify/
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/conheca-a-nova-versao-gratuita-do-spotify/
https://www.dinheirovivo.pt/marketing-pub/este-emprego-da-lhe-viagens-gratis-casa-e-3300-euros-por-mes/
https://www.dinheirovivo.pt/marketing-pub/este-emprego-da-lhe-viagens-gratis-casa-e-3300-euros-por-mes/
https://www.n-tv.pt/rosa-choque/imprensa-internacional-rendida-ao-palacio-de-madonna-em-lisboa-veja-as-fotografias/
https://www.n-tv.pt/rosa-choque/imprensa-internacional-rendida-ao-palacio-de-madonna-em-lisboa-veja-as-fotografias/
https://www.n-tv.pt/realeza/leram-os-labios-a-william-e-kate-foi-revelada-conversa-dos-duques-de-cambridge-a-porta-do-hospital/
https://www.n-tv.pt/realeza/leram-os-labios-a-william-e-kate-foi-revelada-conversa-dos-duques-de-cambridge-a-porta-do-hospital/
https://www.motor24.pt/marcas/mercedes-benz-classe-a-sedan-tres-volumes-para-outras-andancas/
https://www.motor24.pt/marcas/mercedes-benz-classe-a-sedan-tres-volumes-para-outras-andancas/
https://www.evasoes.pt/comer/a-melhor-francesinha-do-porto-esta-no-carvalhido/
https://www.evasoes.pt/comer/a-melhor-francesinha-do-porto-esta-no-carvalhido/
https://www.voltaaomundo.pt/2018/04/24/onde-e-que-os-pilotos-e-a-tripulacao-dormem-durante-os-voos-longos/
https://www.voltaaomundo.pt/2018/04/24/onde-e-que-os-pilotos-e-a-tripulacao-dormem-durante-os-voos-longos/
https://www.noticiasmagazine.pt/2018/onde-estava-marcelo-no-25-de-abril/
https://www.noticiasmagazine.pt/2018/onde-estava-marcelo-no-25-de-abril/
https://www.delas.pt/mulheres-com-este-bebe-real-o-acesso-ao-trono-nao-sera-o-mesmo/
https://www.delas.pt/mulheres-com-este-bebe-real-o-acesso-ao-trono-nao-sera-o-mesmo/
https://www.womenshealth.pt/beleza/temperatura-ideal-da-agua-do-duche/
https://www.womenshealth.pt/beleza/temperatura-ideal-da-agua-do-duche/
https://www.dn.pt/
https://www.dn.pt/lusa.html
https://www.quiosquegm.pt/ePaper/brands/dn.xhtml?utm_source=siteDN&utm_medium=header&utm_campaign=todos#packageWrapper
https://www.dn.pt/subscricoes.html


26/04/2018 Nacional - FCT cria prémios para trabalhos de investigação relacionados com o 'arquivo.pt'

https://www.dn.pt/lusa/interior/fct-cria-premios-para-trabalhos-de-investigacao-relacionados-com-o-arquivopt-9276290.html 3/5

Powered by

Mais popular

Rebelo de Sousa no 25
de Abril?

bebé real, o acesso ao
trono não será o
mesmo

Qual a temperatura
ideal da água do duche?

Cozmo, o robot com
emoções

Está preparado para a
maior revolução
informática de sempre?

Alper…quê? Tente dizer
o nome destes sapatos
sem se rir

Gostava de viver num
T2 marciano?

00:57

O vinho barato pode deixar de o ...ser ...

Now Playing

O vinho barato... pode
deixar de o ser

Amazon vai entregar
encomendas... nos carros

0:56

Atriz de ‘Sma
por ligação a

0:55

w Lusa FCT CRIA PRÉMIOS PARA TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO RELACIONADOS COM O 'ARQUIVO…  > 6  u

https://www.dn.pt/brandstory.html
https://www.noticiasmagazine.pt/2018/onde-estava-marcelo-no-25-de-abril/
https://www.delas.pt/mulheres-com-este-bebe-real-o-acesso-ao-trono-nao-sera-o-mesmo/
https://www.womenshealth.pt/beleza/temperatura-ideal-da-agua-do-duche/
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4129__zoneid=62__cb=a802f2fde3__oadest=http://vodafonefuture.dn.pt/cozmo-o-robot-com-emocoes/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Vodafone_Future
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4129__zoneid=62__cb=a802f2fde3__oadest=http://vodafonefuture.dn.pt/cozmo-o-robot-com-emocoes/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Vodafone_Future
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6079__zoneid=63__cb=c743e0958c__oadest=http://rgpd.tsf.pt/quizzes/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=RGPD
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6079__zoneid=63__cb=c743e0958c__oadest=http://rgpd.tsf.pt/quizzes/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=RGPD
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6244__zoneid=64__cb=d64ed67f0c__oadest=https://www.delas.pt/qual-e-coisa-qual-e-ela-que-e-boa-para-os-seus-filhos-e-que-tambem-a-vai-deixar-na-moda/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=PIsamonas
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6244__zoneid=64__cb=d64ed67f0c__oadest=https://www.delas.pt/qual-e-coisa-qual-e-ela-que-e-boa-para-os-seus-filhos-e-que-tambem-a-vai-deixar-na-moda/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=PIsamonas
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6186__zoneid=65__cb=f8ebb09ea6__oadest=http://vodafonefuture.dn.pt/o-arquiteto-que-idealiza-a-vida-em-marte/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Vodafone
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6186__zoneid=65__cb=f8ebb09ea6__oadest=http://vodafonefuture.dn.pt/o-arquiteto-que-idealiza-a-vida-em-marte/?utm_source=DN&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Vodafone
https://www.dn.pt/
https://www.dn.pt/lusa.html
https://www.quiosquegm.pt/ePaper/brands/dn.xhtml?utm_source=siteDN&utm_medium=header&utm_campaign=todos#packageWrapper
https://www.dn.pt/subscricoes.html


26/04/2018 Nacional - FCT cria prémios para trabalhos de investigação relacionados com o 'arquivo.pt'

https://www.dn.pt/lusa/interior/fct-cria-premios-para-trabalhos-de-investigacao-relacionados-com-o-arquivopt-9276290.html 4/5

Escreva aqui o seu email para receber a nossa newsletter ENVIAR

Deputada do PSD suscita
aplausos no PS1
Há um lugar secreto onde
os pilotos e a tripulação
dormem durante os voos2
Porque é que o polícia não
abateu o atacante de
Toronto?3
Maçã trama passageira de
avião4
CR7. O inimigo n.º 1 do
Bayern quer mais um
recorde de Di Stéfano5

Exclusão da morada dos
avós domina queixas nas
matrículas6
Palma de Maiorca proíbe
arrendamento de
apartamentos a turistas7
"Li o episódio piloto de A
Mulher do Sr. Ministro
com Paulo Portas à minh…8
Juiz decide o "capítulo
final" da vida de menino
de 23 meses9
Municípios chumbam
propostas do Governo
para a habitação10

PUB

PUB

w Lusa FCT CRIA PRÉMIOS PARA TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO RELACIONADOS COM O 'ARQUIVO…  > 6  u

https://www.dn.pt/i/9284859.html
https://www.dn.pt/i/9283427.html
https://www.dn.pt/i/9284019.html
https://www.dn.pt/i/9282911.html
https://www.dn.pt/i/9283980.html
https://www.dn.pt/i/9284043.html
https://www.dn.pt/i/9282593.html
https://www.dn.pt/i/9283564.html
https://www.dn.pt/i/9284010.html
https://www.dn.pt/i/9284170.html
https://action.metaffiliation.com/trk.php?mclic=S4E8B756CD6F1520&modedif=emp118347&os_id=16&device_id=1
https://www.dn.pt/
https://www.dn.pt/lusa.html
https://www.quiosquegm.pt/ePaper/brands/dn.xhtml?utm_source=siteDN&utm_medium=header&utm_campaign=todos#packageWrapper
https://www.dn.pt/subscricoes.html


26/04/2018 Nacional - FCT cria prémios para trabalhos de investigação relacionados com o 'arquivo.pt'

https://www.dn.pt/lusa/interior/fct-cria-premios-para-trabalhos-de-investigacao-relacionados-com-o-arquivopt-9276290.html 5/5

Fundado em 29 de dezembro de 1864
Email Marketing Certified by E-goi

Diário de Notícias, 2015 © Todos os direitos reservados | Termos de Uso e Política
de Privacidade | Ficha Técnica | Publicidade | Contactos

Secções
Portugal

Desporto

Mundo

Opinião

Dinheiro

Sociedade

Artes

Pessoas

Media

Fotogalerias

Vídeos

Suplementos
Evasões

Dinheiro Vivo

Notícias Magazine

O site
Termos & Condições

Ficha Técnica

Contactos

Siga-nos
Facebook

Twitter

Google +

Linkedin

Serviços
Assinaturas

Loja do Jornal

w Lusa FCT CRIA PRÉMIOS PARA TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO RELACIONADOS COM O 'ARQUIVO…  > 6  u

https://www.dn.pt/termos_uso.html
https://www.dn.pt/ficha_tecnica.html
http://publicidade.dn.pt/
https://www.dn.pt/contatos.html
https://www.dn.pt/portugal.html
https://www.dn.pt/desporto.html
https://www.dn.pt/mundo.html
https://www.dn.pt/opiniao.html
https://www.dn.pt/dinheiro.html
https://www.dn.pt/sociedade.html
https://www.dn.pt/artes.html
https://www.dn.pt/pessoas.html
https://www.dn.pt/media.html
https://www.dn.pt/galerias/fotos.html
https://www.dn.pt/galerias/videos.html
https://www.dn.pt/evasoes.html
http://www.dinheirovivo.pt/
http://www.noticiasmagazine.pt/
https://www.dn.pt/termos_uso.html
https://www.dn.pt/ficha_tecnica.html
https://www.dn.pt/contatos.html
https://www.facebook.com/DiariodeNoticias.pt
https://twitter.com/dntwit
https://plus.google.com/111677417791935920297/
https://www.linkedin.com/company/di-rio-de-not-cias
https://www.quiosquegm.pt/ePaper/brands/dn.xhtml?utm_source=siteDN&utm_medium=footer&utm_campaign=todos#packageWrapper
http://www.lojadojornal.pt/LojaDoJornal/pages/productDetail.xhtml?id=589&c=Primeiras-Paginas-Personalizadas&i=DN-Primeiras-paginas-personalizadas-em-papel
https://www.dn.pt/
https://www.dn.pt/lusa.html
https://www.quiosquegm.pt/ePaper/brands/dn.xhtml?utm_source=siteDN&utm_medium=header&utm_campaign=todos#packageWrapper
https://www.dn.pt/subscricoes.html

