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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



Após apenas 17 anos, como acedemos 

às  publicações do “Diário Digital”?



Facto: 
A Web tem substituído a Imprensa

Galerias 

de fotografias

Blogs pessoais NotíciasE-books



Contudo, esta valiosa informação 

desaparece rapidamente



das páginas da Web 

desaparecem ou mudam 

passado apenas 1 ano.  

80%



Preservar a Imprensa

São também necessários Arquivos 

para a Web!

Preservar a Web



archive.org: o primeiro arquivo da Web

Brewster Kahle fundou o Internet Archive em 1996, uma 

organização sem fins lucrativos com a missão de atingir o “o 

acesso universal a todo o conhecimento”.

archive.org


86 iniciativas pelo Mundo (2018)

List of Web archiving initiatives, Wikipedia





Serviço gratuito de preservação 

fornecido a autores da Web
Só preserva informação de acesso público

Respeita restrições de recolha impostas 

(robotstxt.org)

– Autores podem abdicar do serviço de preservação 

gratuito após a recolha da página.



6 000 000 000
ficheiros da web preservados 

…desde 1996



Exemplos de páginas preservadas



A primeira página portuguesa (90’s)



Eventos nacionais

Resultados das eleições presidenciais de 1996



Eventos internacionais

Revolução Egípcia de 2011: 

revolução baseada na web, revolução arquivada da web

Os artefactos originais são páginas da Web!



Alguns conteúdos são únicos no mundo

1ª página da Biblioteca do Congresso (1996)

Obtida a partir de um CD-ROM anexo a um livro



Publicações impressas também são preservadas 

pelos arquivos da web



Como 

pesquisar 

informação 

arquivada?



Pesquisa por URL:

Histórico de um endereço



www.IPT.pt (2015)



www.IPT.pt (2014)



www.IPT.pt (2010)



www.IPT.pt (2008)



www.IPT.pt (2005)



www.IPT.pt (2002)



www.IPT.pt (1998)



Reprodução de páginas preservadas: 

Navegar entre versões e seguir ligações



Completar página com recursos de arquivos da 

web externos

Powered by: TimeTravel.memento.org

TimeTravel.memento.org


Guardar página completa em vez de “Print 

Screen”



Pesquisar noutros arquivos



Problema com 

pesquisa por URL 

Os utilizadores não sabem o endereço exacto da 

página que continha a informação que necessitam.



Inovação do Arquivo.pt:

pesquise textos de páginas do passado 



Pesquisa avançada

2001 

“Vasco Matos Trigo”

Antes de 1999



2001: programa do passado acerca do 

futuro :-)



Pesquise também imagens do passado! 



Arquivo.pt

Casos de uso



Gestão: 

documentação/auditoria de projeto concluído

“Estava tudo no site”



Portfólio/CV

“O meu melhor trabalho foi um 

site que já não existe.”

60% dos sites desaparecem após 

apenas 2 anos.



Investigação em todas as áreas: recursos indisponíveis



Como funciona o 

Arquivo.pt?



Informação é recolhida automaticamente da 

Web para ser preservada

www.site.pt/index.html

logo.gif sobre.html

1. Conjunto de endereços iniciais (e.g. páginas de entrada)

2. Recolha automática e iterativa de ficheiros hiperligados

contactos.html morada.html

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


Tipos de recolha

Trimestrais

– Sites .PT 

– Sites sugeridos em qualquer domínio

Diárias

– Seleção de 300 publicações online

– Jornais, revistas

Especiais

– Eleições, Jogos Olímpicos

– Sites de projetos de Investigação & Desenvolvimento



Pesquisa análoga aos motores de busca mas com 

reprodução das páginas preservadas

Live-web

1. Recolha

Ficheiros ARC

2. Indexação

Índices

3. Pesquisa4. Reprodução e Acesso



APIs: desenvolvimento de novas aplicações 

Web sobre dados preservados

Arquivo.pt API

– Já a seguir!



Novidades que vão melhorar a sua vida!



Websites antigos: o pesadelo dos informáticos

Ninguém quer saber deles

– Não são atualizados

– Sem recursos para manuntenção

Ninguém decide desligá-los

– Informação importante e única

Custos crescentes de manutenção

– Software obsoleto

– Hardware com elevado consumo energético

– Vulnerabilidades de segurança
• Websites em “auto-gestão” são atacados

• Morrem em vergonha e a sua informação acaba por se perder



Memorial do Arquivo.pt: arquivo.pt/memorial

https://arquivo.pt/memorial


Prémio Arquivo.pt 2019
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

€15 000 para os três melhores

arquivo.pt/premios

https://arquivo.pt/premio2019


Conheçam os vencedores do Prémio Arquivo.pt 2019

https://youtu.be/KJOJ_NeGmtc

https://youtu.be/KJOJ_NeGmtc


Arquivo.pt
Informações & Formações



Formações Arquivo.pt

Uma nova ferramenta para pesquisar o Passado

Qualquer utilizador  da Internet

Como publicar informação preservável para o futuro

Autores de conteúdos para a Web e responsáveis por websites

Acesso e processamento automático de informação 
preservada da Web

Informáticos e investigadores Big Data

Preservação de sítios Web institucionais

Profissionais da Informação e Comunicação

arquivo.pt/forma

http://arquivo.pt/formacoes


Partilhe as nossas 

notícias e formações 

com potenciais 

interessados

arquivo.pt/noticias

Canais online

arquivo.pt/noticias


Inscreva-se na lista de email para se manter 

atualizado acerca de formações 

Só para informações importantes

(ex. formações, novas coleções e funções, 

colaborações, bolsas).

Pode sair quando quiser



Informação digital é património.

Arquivo.pt é um serviço gratuito de 

preservação oferecido aos autores da Web.

Um “Google” para o passado!



Arquivo.pt API
interface para acesso automático

contacto@arquivo.pt

mailto:contacto@arquivo.pt


API – Application Programming Interface

Rápido desenvolvimento de novas aplicações

Acesso automático

Fácil integração

Elimina necessidade de compreender código núcleo



Para que servem as APIs do 

Arquivo.pt?



meuParlamento.pt

meuParlamento.pt


Revisionista.pt

https://revisionista.pt/pt/


Prémios Arquivo.pt 2019

10 000 € - 1º 

3 000   € - 2º

2 000   € - 3º



Interfaces acesso automático ao Arquivo.pt 

Pesquisa por Texto

Pesquisa por URL

Pesquisa de Imagens

A tua App



Sintaxe de URLs (Wayback) 
para acesso a conteúdos Web preservados



Sintaxe de URLs (Wayback)

https://arquivo.pt/wayback/{Timestamp}/{URL}

{Timestamp} = 20110121103150

{URL} = http://pt.uefa.com/uefaeuro2012/index.html 

http://pt.uefa.com/uefaeuro2012/index.html


{Timestamp} =   2011 01 21 10 31 50

14 Dígitos

Sintaxe de URLs (Wayback) - Timestamp



{Timestamp} =   2011 01 21 10 31 50

14 Dígitos ano

mês

dia

horas

minutos

segundos

Sintaxe de URLs (Wayback) - Timestamp



Sintaxe de URLs (Wayback)

Closest Date
E se não soubermos o Timestamp exato?



Sintaxe de URLs Wayback - Closest Date
https://arquivo.pt/wayback/20040000000000/http://www.euro2004.clix.pt

https://arquivo.pt/wayback/20040525212736/http://euro2004.clix.pt

https://arquivo.pt/wayback/20040525212736/http:/euro2004.clix.pt


http://www.euro2004.clix.pt/

http://www.euro2004.clix.pt/


Sintaxe de URLs (Wayback) - listar 

todas as versões

http://arquivo.pt/wayback/*/sapo.pt

http://arquivo.pt/wayback/*/sapo.pt


Arquivo.pt API

arquivo.pt/api

arquivo.pt/api


Pesquisa por URL

Pesquisa por Texto

Pesquisa por Metadados

arquivo.pt/textsearch

Arquivo.pt API

http://arquivo.pt/textsearch


Resposta da API no formato JSON.

Arquivo.pt API

arquivo.pt/textsearch

http://arquivo.pt/textsearch


Pesquisa por URL





Pesquisa por URL: exemplo pesquisa

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt

Listar todas as versões do URL:

http://sapo.pt

offset=0 (primeiro resultado)

maxItems=50 (número de resultados)

http://sapo.pt/
http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt


Pesquisa por URL: exemplo de resposta



Pesquisa por URL: offset

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt

&offset=100

offset=100 (começa no resultado 100)
maxItems=50 (número de resultados)

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&offset=50
http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&offset=50


Pesquisa por URL - maxitems

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt

&maxItems=1000

&from=2010

&to=2015

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&maxItems=1000&from=2010&to=2015&prettyPrint=true
http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&maxItems=1000&from=2010&to=2015&prettyPrint=true
http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&maxItems=1000&from=2010&to=2015&prettyPrint=true


Pesquisa por URL: exemplo de pesquisa com data 

inicial

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt

&from=20010224174130

Listar todas as versões do URL: 

http://sapo.pt

data igual ou posterior: 

24 de fevereiro de 2001, 17h41m30s    

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&from=20010224174130&prettyPrint=true
http://sapo.pt/
http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&from=20010224174130&prettyPrint=true


http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&f

rom=20010224174130&to=20150424181416

Listar todas as versões do URL:

http://sapo.pt

data entre: 

24 de fevereiro de 2001 

e:

24 de abril de 2015

Pesquisa por URL: exemplo de pesquisa com

intervalo temporal

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&from=20010224174130&to=20150424181416
http://sapo.pt/


http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt

&fields=originalURL,tstamp

Filtrar resposta para mostrar apenas:

URL da página preservada

data (tstamp) em que foi preservada

Pesquisa por URL: exemplo de pesquisa

filtro de resposta

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&fields=originalURL,tstamp&prettyPrint=true


Pesquisa por URL: exemplo de resposta filtrada



Pesquisa por Texto





http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004

offset=0 (primeiro resultado)

maxItems=10 (número de resultados)

Parâmetros pré-definidos:

Pesquisa por URL: exemplo de pesquisa 

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro%202004&prettyPrint=true


http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 

2004&offset=10

offset=10 (próximos 10 resultados)

Pesquisa por texto: exemplo de pesquisa -

próximos 10 resultados

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro%202004&offset=10&prettyPrint=true


Pesquisa por texto – 2 000 resultados

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro%202004&o

ffset=0&maxItems=2000

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro%202004&offset=0&maxItems=2000


Pesquisa por texto – pesquisar por uma 

expressão

http://arquivo.pt/textsearch?q=“euro 2004”

Resultados com expressão:  

“euro 2004”

http://arquivo.pt/textsearch?q=%22euro%202004%22&prettyPrint=true






Pesquisa por texto: excluir uma palavra

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004 -moeda

Pesquisar pelas palavras:

euro 2004

mas sem a palavra:

moeda

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro%202004%20-moeda&prettyPrint=true


Pesquisa por texto - pesquisa por mimetype 

PDF

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004

&type=pdf

Pesquisa que contenha as palavras:

euro 2004

ficheiros do tipo: 

PDF

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro%202004&type=pdf&prettyPrint=true
http://arquivo.pt/textsearch?q=euro%202004&type=pdf&prettyPrint=true


Resposta a pesquisa por texto: resumo dos resultados



40

Item de resultado – pesquisa por texto 





Pesquisa por Metadados



"linkToMetadata": "https://arquivo.pt/textsearch?

metadata=http%3A%2F%2Fct1end.netpower.pt%2Fdiplomas%2F

diploma_euro2004_portugues.pdf%2F20081023024830"

https://arquivo.pt/textsearch?metadata=http://ct1
https://arquivo.pt/textsearch?metadata=http://ct1
https://arquivo.pt/textsearch?metadata=http://ct1






Obter texto filtrado extraído

Download do texto

http://arquivo.pt/textextracted?m=http%3A%2F%2F

www.expresso.pt%2F%2F20000302151731

http://arquivo.pt/textextracted?m=http://www.expresso.pt//20000302151731
http://arquivo.pt/textextracted?m=http://www.expresso.pt//20000302151731


Obter texto extraído 



Texto extraído



Arquivo.pt: exemplo textsearch api

github.com/arquivo/example-api

Download example.html

https://github.com/arquivo/example-api










Resultado do script

54



Arquivo.pt – cliente java

https://github.com/arquivo/client-java-api

https://github.com/arquivo/client-java-api


Pesquisa por imagens
(ImageSearch API ) 





Pesquisa por imagens

arquivo.pt/imagesearch

http://arquivo.pt/textsearch


Pesquisa por imagens relacionadas com as palavras

Cristiano e Ronaldo

http://arquivo.pt/imagesearch?

q=Cristiano Ronaldo

http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano%20Ronaldo
http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano%20Ronaldo




Pesquisa por imagens relacionadas com as palavras Euro

2004, no formato de imagem PNG

http://arquivo.pt/imagesearch?

q=Euro 2004&type=png

http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano%20Ronaldo&type=png
http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano%20Ronaldo&type=png


Pesquisa por imagens, de tamanho pequeno relacionadas

com as palavras Euro 2004, 

size=md (tamanho médio)

size=lg (tamanho grande)

http://arquivo.pt/imagesearch?

q=Euro 2004&size=sm

http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano%20Ronaldo&size=sm
http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano%20Ronaldo&size=sm


Pesquisa por imagens, de tamanho pequeno relacionadas

com as palavras Euro 2004

Mostrar todas as imagens incluindo as que foram

automaticamente classificadas como Not Safe for Work

http://arquivo.pt/imagesearch?

q=Euro 2004&safeSearch=off

http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano%20Ronaldo&safeSearch=off
http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano%20Ronaldo&safeSearch=off


Arquivo.pt – outras APIs



Obrigado

< contacto@arquivo.pt >

http://arquivo.pt/api

http://sobre.arquivo.pt/contacto/

mailto:joao.nobre@fccn.pt
http://sobre.arquivo.pt/contacto/
http://arquivo.pt/apis

