
Minho Campus Party 2004 

Braga, 28 de Julho a 1 de Agosto  

Um evento AIMinho  

 

Mensagem do coordenador geral do Minho Campus Party:  
 

Em 2004 voltamos a Braga, mantendo a tradição itinerante 

do evento. E voltamos a Braga para celebrar uma nova e 

importante obra de arte do Minho: o novíssimo Estádio 
Municipal de Braga, desenhado pelo Arquitecto Souto 

Mouro, com todo o arrojo e qualidade que tem para oferecer.  

Passada a euforia do Euro 2004, 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. E revisitar e usufruir das facilidades de um dos mais belos palcos 

do Euro 2004.  

Para o evento de 2004 temos alguns objectivos bem específicos a atingir: 

- assegurar um check in sem problemas e sem dor 

- aumentar a largura de banda disponível por participante 

- assegurar instalações e serviços de apoio com mais qualidade (sanitários, ...) 

- manter e reforçar o espírito do evento. 

Num espaço diferente asseguraremos conectividade até 1500 participantes. 

Mais do que crescer muito em volume, procuramos crescer e assegurar uma 

experiência de qualidade. E reforçar o protagonismo nacional do evento como 

referencia, a grande festa anual da cultura digital e da sociedade da 

informação. 

Contamos contigo. 

Mantemos o modelo, a equipe, as condições e os patrocinadores que 

viabilizam um evento deste tipo. Uma vez mais a Associação Industrial do 

Minho lidera e promove o evento, uma grande festa nacional, construída no 

Minho e que acontece no Minho. 



Mas não alteramos o espírito do Minho Campus Party. Se não sabes o que isso 

é, tens que vir ver como é. 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). 

Esperamos por ti. 

Um evento de gente bem disposta, responsavel, entusiasta, divertida, amante 

de jogos, computadores, ciberculturas, multimédia, ... 

Deixa-te de coisas e inscreve-te.  

Ousa uma aventura na rede, descobre o Minho.  

Eduardo J. C. Beira 

Coordenador geral do Minho Campus Party 

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

 


