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Eleições no Arquivo.pt… 

O que conseguiremos 
encontrar? 



As primeiras eleições:  
Eleições Câmara de deputados da Monarquia de 
1826 (maltez.info, 2009) 



As primeiras eleições da República de 1911 
(maltez.info, 2009) 



Já na Era Digital… 



Cobertura das eleições presidenciais  
(telepac.pt, 1996) 



Candidatos eleições presidenciais 
(telepac.pt, 1996) 



Notícias acerca das campanhas presidenciais 
(expresso.pt, 2000)  



Candidatos a eleições europeias  
(pcp.pt, 2000) 



Acompanhamento de eleições autárquicas 
(eleicoes.iscte.pt, 1998) 



Reações a resultados eleitorais  
(pcp.pt, 2000) 



Resumos online de escrutínios recentes  
(legislativas2009.mj.pt, 2009) 



Sites dos partidos antes das últimas 
eleições legislativas (2011) 
 Quem se lembra? 



BE  
(bloco.org, 2011) 



CDU  
(pcp.pt, 2011) 



PEV  
(osverdes.pt, 2011) 



CDS 
(cds.pt 2011) 



PS  
(ps.pt, 2011) 



PSD  
(psd2011.com, 2011) 



Quem considera estas páginas 
interessantes para preservar? 



2015: ano de eleições legislativas! 

• Arquivar hoje para termos amanhã 

• Arquivo.pt faz recolhas seletivas acerca de 
eventos de relevância histórica 

• Queremos fazer recolha dos sites das 
eleições 2015 



Como arquivamos a web? 

• Conjunto de raízes de sites  

• URLs de páginas de entrada 

• Recolha automática seguindo links 

www.site.com/index.html 

logo.gif about.html 

contacts.html location.html 

http://www.site.com/index.html
about.html
contacts.html
location.html


Problema: como selecionar sites eleitorais 
para arquivar? 

• Aparecem rapidamente em grande 
número próximo da data das eleições 

• Desaparecem muito rapidamente 
depois das eleições 



PSD  
(psd2011.com, 2011) 



Site japonês  
(psd2011.com, 2015) 



Site japonês traduzido com Google Translate 
(psd2011.com, 2015) 



PS  
(ps.pt/legislativas2011/, 2011) 



PS  
(ps.pt/legislativas2011/, 2015) 



Desafio: identificar sites das eleições 

• Os sites web são efémeros mas os 
eleitorais são muito mais. 

• Pouco tempo para identificar e arquivar 
antes que desapareçam 

• Identificação é difícil automatizar 
– Sites em cartazes nas ruas, panfletos de 

propaganda, TV 

• Muitos recursos humanos em pouco 
tempo para identificar os sites a recolher 

 



Como é que fazem “lá fora”? 

• A maioria dos arquivos da web começam 
com um projeto de arquivar sites 
relacionados com um evento de eleições 

– Relevantes para a História 

– Desaparecem depressa 



Bibliotéque Nationale de France (BNFr) 



Organização BNFr 



Resultados das eleições francesas de 2012 



E em Portugal? 



Precisamos da vossa ajuda para identificar 
os sites das eleições 2015 



Projeto de identificação e recolha de sites 
relacionados com as eleições 

• B-on: identifica.  

• Arquivo.pt: recolhe e arquiva.  

 



Porquê a comunidade b-on? 

• Tem sensibilidade para a importância de 
preservar o nosso património cultural 

• Tem competência técnica  

– Profissionais da ciência da informação 

– Familiarizados com o “mundo online” 

• Tem vontade de nos ajudar (espero) 

 



O que é preciso para colaborar? 

• Boa vontade 

• O tempo que quiserem investir 

– 1 minuto, 1 hora, 1 dia… 

 



Que sites prioritários identificar? 

• Acesso público e relacionados com as eleições 
2015 
– Sem login 

– Candidatos, partidos, campanhas, comunidades, 
análises, opiniões, blogs, resultados,… 

• Todos os domínios 
– Sites fora de .PT são muito interessantes porque 

são difíceis de identificar automaticamente. 

• Novos sites noticiosos acerca destas eleições 
– Exemplo: http://www.legislativas2015.pt/ 

 

 



Que sites secundários identificar?  

• Comunicação social generalistas (mass 
media)  
– Não são prioritários porque já arquivamos 

diariamente 

• Redes sociais 
– Twitter, blogs: OK 

• Facebook: difícil mas podemos tentar 
– Acesso restrito (ex. a Amigos) 
– Restrições de acesso automático 
– Tecnologia utilizada para publicar informação 

difícil de recolher 

 



Como identificar sites? 

• arquivo.pt/sugerir 

• Arquivar um site inteiro  
– Apenas a página de 

entrada 

• Arquivar uma página 
específica 
– Só em casos excecionais 

– Normal é arquivar sites 
inteiros 

  

 

arquivo.pt/sugerir
arquivo.pt/sugerir


#eleicoes2015 nas palavras-chave  

Código de origem fidedigna 

 

 



Plano 

• Começamos a identificar sites: hoje! 
• Fechamos a lista de sites 

– 15 de setembro 

• 1ª recolha (pré-eleições) 
– Setembro/outubro 

• Eleições para a Assembleia da República 
– Outubro de 2015 

• 2ª recolha (pós-eleições) 
– Outubro/novembro 

• Disponibilizamos acesso através de Arquivo.pt 
– Outubro de 2016 

 



Última questão… 



Quem alinha? 



Alistem-se! 

• Telma Ramos 

– “Oficial de recrutamento” 

• contacto@arquivo.pt 

 

mailto:contacto@arquivo.pt
mailto:contacto@arquivo.pt

