
Arquivar a Web: faça-você-mesmo!

Ricardo Basílio, curador digital do Arquivo.pt

Viseu, 1 de junho de 2022

Biblioteca da Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Instituto Politécnico de Viseu



Descubra o histórico do website do Instituto Politécnico de Viseu 

https://arquivo.pt/wayback/20091218085346/http:/www.ipv.pt/


Objetivo

• Utilizar ferramentas do Webrecorder.net para gravar páginas Web no 

próprio computador num formato normalizado

Para saber mais sobre as formações do Arquivo.pt consulte: https://arquivo.pt/forma

https://arquivo.pt/forma


Webrecorder.net

I

https://webrecorder.net/


Webrecorder.net

https://webrecorder.net/


Tutorial ArchiveWeb.page

AGENDA

1. Instalar a extensão ArchiveWeb.page

2. Gravar uma página única

3. Gravar várias páginas

4. Gravar muitas páginas

5. Gravar redes sociais - Twitter

6. Gravar redes sociais - Facebook sem login

7. Gravar vídeos embebidos nos websites

8. Gravar vídeos embebidos do Youtube

9. Gravar novas redes e tendências - TikTok

10. Reproduzir os conteúdos gravados

Vídeo no Youtube https://youtu.be/d8jI7vtW_qs 

Este vídeo mostra a utilização do 
ArchiveWeb.page para gravar 
páginas no próprio computador. 
Uma de cada vez. Clique a clique.

Pode ser instalado nos browsers 
Chrome, Edge, Brave, Chromium
para computadores Linux. Em 
computadores iOS basta instalar o 
Edge e dentro do Edge instalar a 
extensão ArchiveWeb.page.

https://youtu.be/d8jI7vtW_qs?t=2
https://youtu.be/d8jI7vtW_qs?t=43
https://youtu.be/d8jI7vtW_qs?t=175
https://youtu.be/d8jI7vtW_qs?t=317
https://youtu.be/d8jI7vtW_qs?t=445
https://youtu.be/d8jI7vtW_qs?t=545
https://youtu.be/d8jI7vtW_qs?t=684
https://youtu.be/d8jI7vtW_qs?t=755
https://youtu.be/d8jI7vtW_qs?t=835
https://youtu.be/d8jI7vtW_qs?t=884
https://youtu.be/d8jI7vtW_qs


O Webrecorder

“Web archiving for all”

• 2016 - Parte do Projeto Rhizome.org  (Webrecorder.io)

• 2019 - Independente do Projeto Rhizome, dá suporte ao serviço Conifer

• 2020 - Webrecorder.net

Twitter: @webrecorder_io



O Webrecorder.net

“Web archiving for all”

• Open source

• Centrado no utilizador não especializado

• Formatos normalizados

• Compatibilidade com arquivos da Web

• Apoio do International Internet Preservation Consortium (IIPC)

pyWB



ArchiveWeb.page

ArmazenaGrava Reproduz

WARC

WACZ é um formato comprimido usado no ArchiveWeb.page para conter a 
gravação e os respetivos índices. Dentro de um WACZ está contido um 
ficheiro WARC compatível com o Arquivo.pt.



Formato WARC

• ISO 28500:2017

• Independente de plataforma

• Reproduzido por software específico (geralmente designado wayback)



Gravar site inteiro com o Browsertrix

II



Browsertrix

• Web crawler

• Baseado em browser

• Vários perfis de recolha

• Single page

• Todos os links de um domínio

• Profundidade personalizada

• Fácil de implementar para recolhas em pequena escala

• Demo de gravação de website completo 

• Guia para não especialistas: https://tinyurl.com/instalar-browsertrix

• Documentação oficial: https://github.com/webrecorder/browsertrix

https://youtu.be/7JNoMo302NA
https://tinyurl.com/instalar-browsertrix
https://github.com/webrecorder/browsertrix


Gravar Arquivo.pt
SavePageNow

III



Novo serviço para qualquer pessoa poder 
gravar páginas Web importantes na hora 
diretamente no Arquivo.pt. Não precisa de 
instalar software. 

Pode usar também no telemóvel.Arquivo.pt





Submeter a página

arquivo.pt/savepagenow

http://www.arquivo.pt/services/savepagenow?l=en






Conclusão

• Grave conteúdos em formato normalizado

• Reutilize e analise em contexto local

• Contribua (juntamente com os arquivos da Web) para a preservação 

da memória histórica



Obrigado.

contacto@arquivo.pt


