
Parabéns a você, tombo.pt 

No passado dia 4 de Junho fez um ano que o tombo.pt "nasceu". 

Ou talvez não... Já uns meses antes (26 de Abril de 2013) tinha sido adquirido o 

domínio Internet. Um mês depois, a 23 de Maio, numa mensagem no fórum GeneAll,o 

projecto foi pela primeira vez revelado, sem no entanto indicar onde estava. J 

á tinha começado nessa altura a indexação dos 17 Arquivos Distritais (Braga estava 

ainda offline) e do Cento de Conhecimento dos Açores, "visitando" todas as páginas das 

paróquias, séries e livros. Na altura eram cerca de 4.400 freguesias, 18.000 séries e mais 

de 400.000 livros.  

O processo de indexação durou ainda algumas semanas, para não sobrecarregar os 

servidores da (na altura) DGARQ. O dia 4 de Junho de 2013 marca o dia em que 

aconteceu uma alteração substancial: a base de dados completa passou a ser usada para 

permitir pesquisas diárias.. Em vez de percorrer estes largos milhares de páginas todos 

os dias, o indexador começa por perguntar ao arquivo quantos livros existem e quando 

este responde que existem livros novos, o sistema tenta descobrir onde apareceram essas 

novidades. Para isso repete a pergunta começando a nível de concelho depois freguesia 

e finalmente a série. Em vez de várias semanas, o indexador consegue descobrir as 

diferenças em menos de 2 horas. 

Entretanto, e apesar de receber e-mails diários do indexador com as novidades, o 

sistema ainda funcionava em segredo. Foi apenas a partir do dia 11 de Julho de 2013 

que o tombo.pt ficou público, mais uma vez através de um anúncio no GeneAll. Numa 

fase ainda embrionária do sítio (a versão alfa do sítio), a lista de novidades diárias 

passou a ser disponibilizada para todos na Internet. A principal motivação para a 

colocação online desta versão foi o início, dois dias antes
1
, de um processo de 

disponibilização de livros por parte dos Arquivos que ainda decorre quase 

ininterruptamente. A partir desse dia, apenas não houve novidades em 15 dias úteis. 

Durante esses primeiros 5 meses, o sítio era visitado em média 12 vezes por dia, como 

se pode ver no gráfico seguinte: 

 

O tombo.pt permaneceu em "alfa" até ao dia 13 de Dezembro de 2013, com a versão 

actual a ser construída aos poucos, altura em que o aparecimento de um sítio com 

características semelhantes da autoria do Rui Freixedelo forneceu o ímpeto necessário à 

finalização do projecto e à disponibilização para todos da versão "beta". O aumento da 

quantidade de visitantes diários foi notável a partir desse momento, como se pode 

observar no seguinte gráfico: 

http://www.geneall.net/P/forum_msg.php?id=329634#lista
http://www.geneall.net/P/forum_msg.php?id=332305#lista
http://tombo.pt/content/50-novos-livros-paroquiais-em-972013
http://tombo.pt/content/50-novos-livros-paroquiais-em-972013
http://rhe.pt/
http://rhe.pt/


 

 


