Os nossos antepassados têm
tantas histórias para conta ...

Ancestris,

genealogia ilimitada
Desenhado por voluntários apaixonados
por genealogia, o Ancestris
é um programa de genealogia de código aberto
respeitante da norma Gedcom
e totalmente gratuito.
Encontrar os nossos antepeassados e fazê-los
regressar à vida,
mergulhar em épocas passadas
e compreender a nossa história
é um trabalho de memória colectiva
a que a equipa do Ancestris se dedicou
a tornar acessível a todos,
sem restrições.
Desde a sua criação em 1998, o Ancestris
gere por mês mais de 4 milhões
de antepassados,1 milhão de histórias de família,
um passado recuando
55 gerações sendo um dos mais antigos
antepassados o famoso Merovech.
Há tantos tesouros culturais ilimitados nos quais
todos poderão mergulhar vezes sem conta
com paixão e emoção!

Faça a gestão da sua genealogia com total liberdade!
Gratuito em dinheiro e em acesso, o Ancestris
permite-lhe manter a sua genealogia controlada. Os
seus dados são armazenados num ficheiro Gedcom
e não há dados genealógicos ocultos em ficheiros
ilegíveis para outros programas. O Ancestris funciona
em Windows, MacOS e Linux.
O Ancestris é uma ajuda na sua pesquisa genealógica
e pode gerir várias genealogias em simultâneo.
A partilha de árvores permite-lhe encontrar
automaticamente antepassados comuns
com outros utilizadores do Ancestris e partilhar
informação com eles.

“

”

O Ancestris tem todas as funcionalidades de outros
programas de genealogia e mais!
Didier, genealogista apaixonado

Um programa poderoso

O Ancestris traz poderosas funcionalidades em
adição a ferramentas tradicionais de outros programas. Com a publicação na Internet integrada na sua
página numa navegação bastante amigável, a sua genealogia pode ser encontrada por familiaresque serão
entãocapazes de o ajudar nas suas investigações.
Editores clássicos e mais sofisticados, árvore dinâmica,
vista geográfica, cronologia, lista de locais, fontes e
multimédia, várias estatísticas genealógicas, o Ancestris
oferece mais de 30 ferramentas para manipular a sua
genealogia ou lista de tarefas. Até pode obter um
desenho da sua árvore para imprimir em papel mais
tarde.
O Ancestris é utilizado em 30 paísese suporta
13 idiomas.

“

O Ancestris é a ferramenta ideal para começar a sua
genealogia ou para migrar de outro programa.

”

Alice, historiadora

Uma comunidade ao seu serviço
O Ancestris pondera as suas sugestões
diariamente. Sinta-se à vontade para pedir novas
funcionalidades ou melhorias directamente do
programa. Genealogistas ou programadores
responderão via lista de correio, chat (canal IRC),
fórum, Skype ou Twitter.
Se desejar, pode juntar-se à equipa do Ancestris
como programador, tradutor ou simplesmente
partilhara sua experiência via ajuda online.

“

”

O cumprimento estrito da norma Gedcom permite
trocar dados genealógicos sem erros.

Guillaume de Morant,
jornalista na French Genealogy Review (RFG)

Porquê escolher o Ancestris?
GRÁTIS
Não paga nada, o programa é grátis para
a vida e as actualizações são grátis e
disponíveis directamente a partir do
programa.

CONDIÇÕES
É livre de armazenar, ler, manipular,
e publicar a sua genealogia sem depender
de qualquer programa ou sistema operativo.

ILIMITATO
Pode gerir um número ilimitado de
indivíduos, famílias e outros documentos
para tantas genealogias diferentes
quantas quiser.

COMUNIDADE
Beneficia de assistência gratuita
de voluntários reactivos e da
comunidade de utilizadores.

PODEROSO
Pode contar com um programa com 20
anos de idade que satisfaz mais de 4000
utilizadores.

ABRANGENTE
Beneficia de todas as funcionalidades
e ferramentas para editar e publicar a
sua genealogia.

Transfira o programa e junte-se
à comunidade Ancestris.

www.ancestris.org

