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Ousar uma odisseia: depois do Minho Campus Party 2001 
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I. 

 

O Minho Campus Party demonstrou várias coisas. 

Demostrou que é possível fazer no Minho um evento moderno e avançado, com 

impacto e projecção nacional,  capaz de atrair apoios empresariais e 

institucionais relevantes, e capaz de ter visibilidade e impacto nacionais. 

Foi um "sinal dos tempos": demonstrou que a cultura juvenil portuguesa adere a 

um evento deste tipo, tal como as sociedades europeias, com uma capacidade e 

um entusiasmo que não deixam dúvidas. Um sinal de clara maturidade em 

termos de sociedade da informação. 

Demonstrou que no Minho a tecnologia não foi / é problema. 

Mostrou que é possível estabelecer parcerias regionais fortes, que viabilizam 

um evento complexo e de risco como este, mantendo o protagonismo de todos, 

e da Universidade em particular, e assumindo cada um as suas 

responsabilidades regionais. Nesse sentido não posso deixar de referir a ousadia 

da Associação Industrial do Minho ao assumir o risco empresarial desta 

iniciativa. 

Demonstrou que eventos deste tipo podem ser catalizadores de cooperação 

dentro da Universidade, numa atitude e uma visão "supra-departamental". Estou 
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certo que esse espirito se vai alargar a mais subunidades da UM nas próximas 

edições. 

Mostrou que é possível pensar eventos deste tipo como instrumentos de 

marketing territorial. 

Demonstrou que um "Woodstok" dos computadores é afinal um evento pacífico, 

sereno e sem problemas de qualquer tipo. 

Mostrou que comunidades virtuais precisam e apreciam encontros reais que 

promovam redes de capital humano. 

Demonstrou que é possível fazer das tecnologias da informação um elo de 

ligação entre pessoas e associar a isso o "espirito de festa" que caracterizou o 

Minho Campus Party - que é acima de tudo a grande festa dos entusiastas da 

tecnologias da informação e dos computadores. 

Demonstrou como alguns dias de imersão na montagem e suporte a um evento 

destes pode ter um valor educativo e formativo excepcional para os alunos da 

Universidade do Minho que voluntáriamente asseguraram, com grande 

eficiencia e dedicação, as equipes de apoio ao evento (instalação, 

desempanagem, websites, webmarketing, check-in, ...). Para eles uma palavra 

muito especial de agradecimento e incentivo. 

  

 

II. 

 

As circunstâncias obrigaram-nos a uma data pouco favoravel em termos 

universitários, mas o dilema era "ou se fazia naquela data, ou só para o ano".  

Por isso a presença de mais de 300 participantes na primeira edição de um 

evento deste tipo,  numa data com fortissimas restrições à participação de 

universitários (os exames de segunda época começavam logo a seguir aqueles 

dias), foi reconfortante. 

Foram também reconfortantes as mensagens de satisfação recebidas dos 

participantes - afinal a festa era deles e para eles. 
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Assim como as mensagens de satisfação recebidas dos nossos patrocinadores, 

nacionais e internacionais, que ousaram acreditar na iniciativa. Um evento 

destes só é possível com eles.  

A presença de alguns participantes de países de expressão portuguesa (CPLP) 

não pode deixar de ser registada - na expectativa que tal se reforce no futuro. 

  

III. 

 

Finalmente este Minho Campus Party demonstrou aquilo que todos sabiamos: 

que o Professor Altamiro Machado era um visionário das grandes causas e 

direcções das tecnologias de informação. Por isso a sentida homenagem que aí 

lhe foi prestada tanto nos comoveu. 

  

 

Eduardo J C Beira 
Professor auxiliar (convidado) 
Departamento de Sistemas de Informação 
Escola de Engenharia / Universidade do Minho 
 
www.dsi.uminho.pt/~ebeira : ebeira@dsi.uminho.pt 
 


