
 
   

 

Projeto “Para Sempre” 

 

Sobre o projeto 

“PARA SEMPRE” é um projeto de curadoria digital aplicada à informação disponibilizada na Web 

pelos agentes da cena artística portuguesa contemporânea (artistas, galerias e projetos) e tem 

como finalidade principal contribuir para a preservação e reutilização das páginas web do 

passado e do futuro.  

 

Resulta do encontro de missões de duas organizações: uma que pretende assegurar a preservação 

da web portuguesa – o Arquivo.pt – e outra que se assume como um agente no desenvolvimento 

do conhecimento e do saber sobre a arte portuguesa contemporânea – a Biblioteca de Arte da 

Fundação Calouste Gulbenkian - e inscreve-se no âmbito do projeto ROSSIO (Infraestrutura de 

investigação na área das Ciências Sociais, Artes e Humanidades). 

 

Com este projeto, assegura-se a preservação da memória digital da arte portuguesa 

contemporânea disponível no Arquivo.pt, ao mesmo tempo que se promove o conhecimento sobre 

esta temática, apresentando-o de forma sistematizada e estruturada.  

 

Sobre o Arquivo.pt 

O Arquivo.pt é uma infraestrutura de investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

I.P., que permite pesquisar e aceder a páginas da web arquivadas desde 1996. O principal 

objetivo é a preservação da informação publicada na Web para fins de memória e de 

investigação. 

 

Sobre a Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian 

A Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian visa estimular e promover, através do 

desenvolvimento, preservação e partilha das suas coleções e acervos, a descoberta, o estudo, o 

conhecimento e a reflexão crítica sobre as artes visuais, a arquitetura e o design portugueses.  

 

Sobre o ROSSIO 

A infraestrutura ROSSIO assume como sua principal missão agregar, organizar, interligar, 

contextualizar, enriquecer e difundir um universo ímpar de conteúdos digitais sobre as CSAH 

(Ciências Sociais, Artes e Humanidades) provenientes de atividades de investigação, repositórios, 

arquivos, bibliotecas, coleções de arte e bases de dados. Através de uma infraestrutura de 

pesquisa dinâmica, o ROSSIO visa fornecer uma ampla, diversificada e preciosa gama de 

conteúdos de qualidade e serviços de grande potencial para as indústrias culturais e criativas. 


