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O Minho Campus Party 2001 foi o primeiro grande evento do tipo realizado em 

Portugal. Teve lugar em Braga, no fim de Agosto do ano passado e reuniu mais de 300 

pessoas. Numa data dificil por causa dos exames dos universitários (que começavam no 

dia 3 de Setembro), o número de participantes foi um sucesso, assim como o impacto 

mediático conseguido. 

O evento é promovido pela Associação Industrial do Minho, com a colaboração de um 

grupo de patrocinadores nacionais e internacionais. Relativamente ao primeiro evento 

(2001) assinala-se a PT Comunicações (que assegurou uma excelente conectividade 

para o evento, com base num ATM 34 Mb), o Ministério da Ciencia e Tecnologia, a 

Universidade do Minho e a cidade de Braga entre o primeiro grupo.  Entre os segundos 

assinalam-se a Cisco, Sun, Compaq e Microsoft. O primeiro evento ajudou muito a 

estabelecer a nível nacional a “marca” do Minho Campus Party como a reunião 



 
 
 
portuguesa dos fanáticos e apaixonados dos computadores e da internet e como a 

reunião anual da cibercultura. 

O Minho Campus Party de 2001 teve 4 áreas competitivas (jogos online, linux, imagem, 

música). No próximo evento esperamos introduzir uma nova área, uma novidade em 

reuniões deste tipo: a robótica (futebol de robots e sistemas Lego). 

Os parties de computadores e internet são uma manifestação importante da cultura 

juvenil contemporanea, que ajudam a criar amizades e redes de ciber-entusiastas: um 

encontro real de comunidades virtuais. O reconhecimento das suas potencialidades e 

impacto constitui a base da sua promoção da AIMinho, sendo claro que o evento tem 

uma importante componente de “marketing territorial” da região do Minho como região 

das tecnologias e cultura regional, onde existe um cluster de tecnologias da informação 

e da comunicação emergente cujo protagonismo a nivel nacional tem sido reconhecido. 

Por isso o evento pretende ter um caracter “itinerante” no Minho, sendo que este ano 

será já realizado noutra cidade minhota: Guimarães. 

O Norte de Portugal (e o Minho em particular) e a Galiza estão unidos pela geografia, 

pela língua e pela cultura, num espaço europeu com uma dimensão humana e 

económica importante. Acreditamos que a tecnologia pode (também) unir as pessoas, e 

que a cooperação entre os vários Parties do Norte de Portugal e da Galiza pode 

constituir uma oportunidade de reforçar a cooperação intensa entre essas regiões e de 

promover o contacto, a mobilidade e o conhecimento entre as respectivas juventudes. O 

denominado Eixo Atlantico (www.xanela.com (em galego) e www.janela.com 

(em português)), que agrupa 19 cidades da Galiza e do Norte de Portugal, parece ser o 

espaço com a vocação natural para promover essa cooperação.  

Esperamos por isso que ver portugueses no próximo xuventude_galicia_net ou no 

evento da Corunha e esperamos ver galegos no próximo Minho Campus Party. E 

esperamos que seja possivel lançar a ideia da rota anual dos parties do Eixo Atlantico, 

ou competições de jogos on-line entre as cidades do Eixo Atlantico. Para isso o recurso 

aos apoios previstos no programa Interreg III da União Europeia poderão ser relevantes, 

assumindo uma vontade politica de ambas as regiões para tal, e sendo claro e 



 
 
 
reconfortante conhecer desde já essa vontade e esse apoio por parte do governo 

autonómico da Galiza.  

Neste ano de 2002 o Minho Campus Party decorrerá no novo pavilhão multi-usos de 

Guimarães, recentemente inaugurado, a algumas centenas de metros do centro histórico 

de Guimarães, uma preciosidade de casario medieval que muito recentemente foi 

declarado património da humanidade pela Unesco.  

Teremos conectividade para 1000 pessoas, entre 31 de Julho (uma quarta-feira) e 4 de 

Agosto (um domingo). E teremos festa: uma orgia de computadores e de internet. 

Espero que nos encontremos todos lá. Entretanto já sabem: o nosso site é 
www.minho-campus-party.org . 
 

 

 

(Intervenção na mesa redonda “Perdidos en la red a uno y otro lado de Miño”,  

integrada no Xuventude_Galicia_Net  2002, Santiago de Compostela, em 23 de Março 

de 2002). 

 

 

 

 

 


