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Mensagem do coordenador geral do MCP2003 

 

Vamos a isto. 

A ideia continua actual e atractiva, tal como nos anos 

anteriores: 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 espírito, fazer mais amigos e descobrir as 

ultimas novidades. 

Por isso, deixa-te de coisas e ousa aceitar o desafio. Pega no teu computador, 

nalguns periféricos, numas caixas de CDs, no saco-cama e na tua imaginação 

e alegria e vem ao Minho no fim de Julho / principio de Agosto: o evento 

começará na 4ª feira dia 30 de Julho e terminará no domingo, dia 3 de Agosto. 

E trás o teu clã e os teus amigos para a festa � que esperamos que este ano 

seja ainda maior e melhor, preservando o espírito de camaradagem, boa 

disposição, confraternização, aventura e gosto pelos computadores e pela 

internet que caracterizou os eventos de 2001 em Braga e de 2002 em 

Guimarães.  

Mudamos novamente de local, como previsto, continuando a respeitar o 

carácter itinerante do evento no espaço territorial do Minho, tal como 

inicialmente definido. Em 2003 a grande festa dos fanáticos e dos apaixonados 

pelos computadores e pela sociedade da informação decorrerá em Viana do 

Castelo no Pavilhão da AIMinho. Certamente que teremos um evento num local 

com boas condições de acesso e de funcionamento, no ambiente natural 

privilegiado e único do Minho, convidativo num principio de férias. 

Manteremos o modelo. Sem prejuízo de melhorarmos o funcionamento do 

evento, manteremos as grandes áreas de competição e animação: multimédia, 

jogos, software (incluindo segurança, Linux e Windows). Algumas novidades 

nas competições serão oportunamente anunciadas. E instalaremos 

conectividade para pelo menos 1000 pessoas. Esperamos este 



ano ultrapassar o milhar de participantes e manter uma boa performance de 

rede. 

Mantemos a equipe e os patrocinadores que viabilizam um 

evento deste tipo. Uma vez mais a Associação Industrial do 
Minho lidera e promove o evento, uma festa nacional, mas 

construída e que acontece no Minho. 

Mas não alteramos o espírito do Minho Campus Party. Se 

não sabes o que isso é, tem que vir ver como é para ficares a 

saber. Quem arriscou no passado não se arrependeu. Para espreitar, dá uma 

olhadela às fotos. Ou vê e lê o número especial que a revista Futuro publicou 

sobre o evento do ano passado (podes fazer o download no site do evento). 

Mantemos um preço atractivo (e especial até 1 de Junho) sem reduzir nada 

do que está incluído, e oferecendo vantagens às inscrições de clãs ou grupos. 

Aproveita-as. 

 

Esperamos por ti. 

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

Um evento de gente responsável, entusiasta, divertida, fanática de jogos, 

computadores, telemóveis, pdas, ciberculturas, multimédia, ... 

Deixa-te de coisas e inscreve-te. Ousa uma aventura na rede, descobre o Alto 

Minho. Vamos a isto. 
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Coordenador geral do Minho Campus Party 

(http://www.dsi.uminho.pt/~ebeira) 


