
Curadoria digital: cafés e exposições

ricardo.basilio@fccn.pt



Agenda

1. Curadoria colaborativa

2. Serviços e ferramentas disponíveis para cuidar dos websites

3. Formação (Cafés, Webinars)

4. Exposições de websites



Curadoria colaborativa
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Curadoria colaborativa

• O que faz um curador digital de sítios Web?

• Curadoria para chegar à comunidade

• Colaborativa, obviamente



Serviços e ferramentas para cuidar 
dos websites
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Serviços e ferramentas disponíveis para cuidar 
dos websites

• Completar a página (com página preservada aberta, ver “Opções”)

• Save Page Now

• Webrecorder.net

https://arquivo.pt/services/savepagenow
https://webrecorder.net/


Serviços e ferramentas disponíveis para cuidar dos 
websites

Webrecorder.net

https://webrecorder.net/


Formação

Cafés e Webinars
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Café com Arquivo.pt

Desafio: continuar a encontrar-se com a comunidade

2019 2020



Café com o Arquivo.pt 

• Estilo informal

• Orador convidado

• Diálogo com os participantes



Café com o Arquivo.pt: temas



Café com o Arquivo.pt 

https://arquivo.pt/cafe

• 23 sessões

• 680 participantes

• 30 participantes/sessão

• 90% satisfação

https://arquivo.pt/cafe


Ciclos de Webinars em colaboração

arquivo.pt/forma

Vamos colaborar e juntos oferecer formação!

Arquivo.pt: uma 
nova ferramenta 
para pesquisar o 

passado

Bem publicar, 
para bem 
preservar 

Acesso e  
processamento 

automático 
através de APIs

Arquivar a 
Web: faça-

você-mesmo!

https://arquivo.pt/forma


Ciclos de Webinars em colaboração

Ciclo de Webinars promovido pela 
Biblioteca de Arte e Arquivo da 
Fundação Calouste Gulbenkian

Topic: Preservation of art and galleries websites 

Target: artistas, galeristas  e investigadores

Participantes por sessão: 58

gulbenkian.pt/biblioteca-arte/noticias/arte-para-sempre-na-web

https://gulbenkian.pt/biblioteca-arte/noticias/arte-para-sempre-na-web


Ciclos de Webinars em colaboração

Ciclo de Webinars promovido pela 
Câmara Municipal de Lisboa

Topic: Digital skills em preservação digital

Target: cidadãos comuns

Sessions: 4

facebook.com/competenciasdigitaiscmlx

https://www.facebook.com/competenciasdigitaiscmlx/


Ciclos de Webinars em colaboração

Nova colaborações e parcerias

https://www.facebook.com/RedePortuguesaMuseus/https://sobre.arquivo.pt/p
t/como-preservar-as-
referencias-na-wikipedia/

https://sobre.arquivo.pt/pt/como-preservar-as-referencias-na-wikipedia/
https://www.facebook.com/RedePortuguesaMuseus/
https://sobre.arquivo.pt/pt/como-preservar-as-referencias-na-wikipedia/


Ciclos… regresso ao modo presencial

Sessões presenciais em colaboração

https://www.sines.pt/pages/396?news_id=3072


Exposições
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Exposições de Websites

• O Arquivo.pt é aberto e acessível através da Web

• Recursos para mostrar: 28 milhões de websites

• Comunidades próximas (instituições do Ensino Superior, artistas, media, 

entidades do poder local, etc, 

Vamos expor websites e a sua história!



Exposições de websites

arquivo.pt/expos 

https://arquivo.pt/expos


Exposições de websites no Wordpress.com

arteparasempre.wordpress.com

https://arteparasempre.wordpress.com/


Platforma usando o Wordpress.com e tema Apostrophe2 

Exposições de websites no Wordpress.com



• Título

• Imagem + link para o Arquivo.pt

• Memória do website

• Endereço(s)

• Momentos para recordar

arteparasempre.wordpress.com

Exposições de websites: estrutura da informação

https://arteparasempre.wordpress.com/


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

Exposições de websites: viagens no tempo

https://arquivo.pt/festivaisdearte


Lista de websites de rádios usando o Wordpress: memoriaradio.wordpress.com 

Exposições de websites no Wordpress.com

https://memoriaradio.wordpress.com/


Conjuntos de dados abertos sobre os websites dos artistas 

Exposições de websites: dados derivados

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSanpRbMzIBk7TsIk8tAz-wm_RAYTR7fticDuGjC6NrWc4iX34Ujih8rC23uxgbyA/pubhtml


Em cada exposição a ligação para dados derivados arteparasempre.wordpress.com

Exposições de websites no Wordpress.com

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

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


Exemplo: visitas e utilizadores da exposição 
“memoria de festivais e eventos de arte”

Entre 2018 e 2022:

• 11 exposições no Wordpress.com

• 5 cronologias (viagens no tempo)

• 4 000 visitas

• > 2 000 utilizadores

Exposições de websites: resultados



Orientam os esforços da curadoria para comunidades reais

Funcionam como um ‘cartão de visita’ e facilitam a interação com 

comunidades-alvo

Exposições de websites: resultados



Conclusão
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• O Arquivo.pt oferece formação e serviços para todos 

colaborarem na preservação da Web (pessoal ou institucional)

• Exposições de websites antigos valorizam momentos da vida 

institucional chamam a atenção para a sua preservação

Conclusão



Saber mais:

arquivo.pt/expos 

contacto@arquivo.pt

https://arquivo.pt/expos


Convite

Demonstração de gravação de páginas com o Archive Web.page

Formação com a Biblioteca da ESTGV-IPV

1 de junho, às 15 horas na Biblioteca


