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“Gazeta de Lisboa” foi 1º jornal impresso 
português, iniciado em 1715



“Gazeta de Lisboa” foi suspenso em 1762 

300 anos depois as suas publicações 
continuam acessíveis



“Diário Digital” foi o 1º jornal português 
exclusivamente online, iniciado em 1999



“Diário Digital” desapareceu em 2017



Apenas 20 anos depois, como acedemos 
às publicações do “Diário Digital”?



80%
das páginas da web 
desaparecem ou mudam 
passado apenas 1 ano.



Preservar a Imprensa

São também necessários Arquivos para a Web!

Preservar a Web





Como pesquisar e aceder
à informação preservada?



Pesquise textos de páginas do passado



JoseSaramago.org: memória vs. actualidade

2008@Arquivo.pt

2021

JoseSaramago.org


Exportar resultados de uma pesquisa em formato tabular

Útil para trabalhos exaustivos de investigação acerca de um tema



Pesquise o histórico de um endereço



biblarte.gulbenkian.pt, 2002

biblarte.gulbenkian.pt


Printscreen parcial de uma página



Opções de reprodução: Guardar a página toda



Printscreen vs. Guardar



“Completar página”

Ficheiros obtidos são integrados no acervo do Arquivo.pt: 
Curadoria colaborativa!



Pesquise também imagens do passado! 



Visitar origem da imagem



Pesquisar noutros arquivos (ex. Internet Archive)

deutsche-guggenheim-berlin.de, 2001
@Archive.org

deutsche-guggenheim-berlin.de, 2001
@Arquivo.pt

deutsche-guggenheim-berlin.de
deutsche-guggenheim-berlin.de


Casos de uso



Portfólio/CV

“O meu melhor trabalho foi 
um site que já não existe.”

60% dos sites desaparecem após 
apenas 2 anos.



Gestão: 
documentação/auditoria de projeto concluído

“Estava tudo no site”



Criar Viagens no Tempo

arquivo.pt/presidentes

Viagem no Tempo com os Presidentes 
da República

Colaboração como Museu da 
Presidência da República

Cronologia de eventos documentados 
através de páginas preservadas 

arquivo.pt/presidentes


Memória digital dos festivais de música

27
MemoriaFestivais.wordpress.com

MemoriaFestivais.wordpress.com


Exposições itinerantes Arquivo.pt



Quanto vale a memória digital preservada 
pelo Arquivo.pt?

Quanto vale para si?
– Recuperar um trabalho perdido?

– Pesquisar e aceder a informação histórica única?

– Preservar o resultado do seu trabalho?



Design + Desenvolvimento 
= 5 600 €/site

Há 20 anos era mais caro.



Criação de conteúdo = 

68 €/página



Estimativa de investimento na criação do 
património preservado pelo Arquivo.pt

5,6 Msites x 5 600 € = 
31 320 M€

2 730 Mpáginas x 68 € =
185 640 M€

Total do património preservado = 

216 960 M€ 

PIB Portugal 2016
185 034 M€



Entretanto o espólio do Arquivo.pt já cresceu 4 vezes…



Memória digital é Património!

Os sites são Património.

A informação publicada nos sites é valiosa.

Preservar a memória digital é 
responsabilidade de todos.



O que fazer para que um site 
seja preservado



Sugira site para ser preservado 
quando é criado ou descoberto

• arquivo.pt/sugerir

• Formulário simples e público

• Basta a página de entrada

arquivo.pt/sugerir


Siga boas práticas na construção de sites

arquivo.pt/recomenda

TinyUrl.com/arquivopt-webinar-27-05

arquivo.pt/recomenda
https://tinyurl.com/arquivopt-webinar-27-05


Não mate o seu site histórico!
Preserve-o no Memorial do Arquivo.pt: arquivo.pt/memorial

 Antes que o seu site “abandonado” seja atacado, envie-o para o Memorial e
evite problemas de segurança, custos e perdas de informação!

https://arquivo.pt/memorial


Prémio Arquivo.pt 2021
divulgue e participe!

Trabalhos sobre qualquer tema

Arquivo.pt como fonte de informação

Equipa ou individual

Candidatura

Texto de 2 000 palavras

Vídeo de 3 minutos

10 000 € para o vencedor

Prazo de entrega mantem-se: 4 de maio

arquivo.pt/premio2021
39

https://arquivo.pt/premio2019


Júri externo de várias áreas irá escolher vencedores 

Celso Martinho – Informática

Gustavo Cardoso – Sociologia

Miguel Avillez – Astrofísica

Teresa Firmino - Comunicação de Ciência

40



Candidaturas aos Prémios Arquivo.pt

41



Temas dos trabalhos

Gerado utilizando o YAKE - Automatic Keyword Extractor (yake.inesctec.pt)

yake.inesctec.pt


Prémio anual Arquivo.pt: arquivo.pt/premios

https://arquivo.pt/premios


Formações Arquivo.pt e mais webinars!

Uma nova ferramenta para pesquisar o passado (A)

Como publicar informação preservável para o 
futuro (B)

• TinyUrl.com/arquivopt-webinar-27-05

Acesso e processamento automático de informação 
preservada da Web (C)

Preservação de websites: faça-você-mesmo! (D)

• TinyUrl.com/arquivopt-webinar-01-07 

arquivo.pt/forma

TinyUrl.com/arquivopt-webinar-27-05
https://tinyurl.com/arquivopt-webinar-01-07
http://arquivo.pt/formacoes


Arte é património.

Memória digital é património.

A memória digital da Arte tem ser preservada

 Todos podemos colaborar!



Juntem-se à comunidade do Arquivo.pt!

Divulguem o Arquivo.pt!

Inscrevam-se na lista de email 
para receber novidades:

 arquivo.pt/inscrever

arquivo.pt/inscrever

