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Deixa-te de coisas.  

Pega no teu computador, nalguns periféricos, numas caixas de CDs, no saco-cama e na 

tua imaginação e vem a Guimarães no principio de Agosto de 2002. E trás o teu clã e os 

teus amigos. 

Acabadas as aulas e os exames, antes de ir para férias, nada melhor que uma orgia de 

computadores e de internet para relaxar e desanuviar o espirito, fazer mais amigos e 

descobrir as ultimas novidades. 

 

No Minho Campus Party 2002 esperamos consolidar o evento e torná-lo ainda maior, 

mais interessante e mais diverso. Mas, claro, preservando o espirito de camaradagem, 

boa disposição, confraternização, aventura e gosto pelos computadores e pela internet 

que caracterizou o evento de 2001.  

Mudamos de local, como previsto, respeitando o caracter itinerante do evento no 

espaço territorial do Minho. Em 2002 teremos em Guimarães a grande festa dos 

fanáticos e dos apaixonados pelos computadores e pela sociedade da informação. No 

moderno e bem equipado Pavilhão Multiusos, recentemente inaugurado (e que até tem 

ar condicionado!), um dos melhores pavilhões do género em Portugal, perto do 

esplendido centro histórico medieval da cidade de Guimarães, que este ano mereceu a 

promoção a Patrimonio da Humanidade pela Unesco.  

Mudamos a data. Este ano o Minho Campus Party será no incio de Agosto, mais 

precisamente começará numa 4ª feira, dia 31 de Julho, e terminará no domingo dia 4 de 

Agosto. Esperamos desta forma tornar o evento mais acessível para o pessoal 

universitário, para quem a data do fim de Agosto / principio de Setembro era dificil, 

dada a proximidade aos exames da época de Setembro. 

Melhoramos o programa. Reforçamos as áreas anteriores, abrimos novas áreas e 

competições. A área de robótica, baseada em kits (como o Lego Mastermind) é uma 

novidade em eventos deste tipo. Competições on-line baseadas em com*moveis 

(comunicações moveis), dentro de áreas como os jogos e o software, são outra 

novidade. Reformulou-se a área de programação, agora chamada Software, com 

competições nas subáreas de Linux e de serviços web baseados em arquitecturas 



Windows.net e Sun.One. Redesenhou-se e aumentou-se a importancia das competições 

de segurança. As facilidade e os eventos paralelos, integradas na componente publica (o 

Minho Net Point 2002) aumentará: mais computadores para experimentar a rede, mais 

parques de máquinas de demonstração (incluindo as últimas novidades em consolas de 

jogos), mais cursos, mais animação. 

Mantivemos e aumentamos o grupo de patrocinadores. É com agrado que vemos 

renovado o apoio dos nossos patrocinadores, os quais viabilizam um evento deste tipo. 

Sem eles e sem o seu generoso apoio, e sem um promotor como a AIMinho, não seria 

possível manter esta aventura na rede. 

Aumentamos a dimensão do evento. Este ano instalaremos conectividade para 1000 

pessoas! E manteremos a qualidade de serviço de redes que caracterizou o evento de 

2001. Esperamos este ano uma performance da rede ainda melhor do que no ano 

passado. 

Não alteramos o espirito do Minho Campus Party. Se não sabes o que isso é, tem 

que vir ver como é para ficares a saber. Quem arriscou no ano passado não se 

arrependeu. Para espreitar, dá uma olhadela às fotos do ano passado. 

Diminuimos ao preço (até 1 de Junho) sem reduzir nada do que está incluido. 

 

Esperamos por ti. 

Um evento sem idades: para mais jovens e para menos jovens.  

Um evento de gente responsavel, entusiasta, divertida, fanática de jogos, computadores, 

telemoveis, pdas, ciberculturas, multimédia, ... 

Deixa-te de coisas e inscreve-te. Ousa uma aventura na rede. 

 

 

Guimarães, Abril de 2002 
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