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Aviso prévio: qualquer analogia entre a ficção e a realidade pode ser pura 

coincidência – ou talvez não. 

 

1. Lembro-me que estava uma manhã de sol esplendoroso, mas a verdade é 

que me custou muito a levantar, o que reconheço não ser nada de muito anormal.  

Mas era óbvio que já estava atrasado. Eram quase dez horas, em Guimarães 

o “pesadelo” devia estar a começar, mas a idade pesa e os últimos dias foram a 

habitual confusão – ou o habitual caos organizado (também chamada organização 

caótica por alguns mais malévolos). 

Ligo para o José Carlos (Nascimento). Responde do Pavilhão, em Guimarães. 

Do mal, o menos, o nosso homem já lá está. E é rápido nas notícias: “Tudo bem. 

Só é pena que já sejam dez horas, as equipes de check-in ainda não estejam cá, o 

Charles ainda não tenha aparecido, o Gil também não, e o problema é que já 

temos lá fora centenas de pessoas à espera. Não há-de ser nada, já anunciamos 

que o check-in só vai começar às onze horas. O pessoal está calmo. Venha 

devagar”. 

Nada mau: no primeiro evento às dez horas tínhamos uma (então) 

reconfortante multidão de quatro ou cinco pessoas.  

A meio da viagem torno a ligar (ou foi ele que me ligou?).  

O Charles já apareceu, o pessoal do check-in já está operacional, o Gil & Cª já 

anda por lá e o mais espantoso é que o software de gestão do check-in parecia 

estar mesmo a trabalhar, e ainda por cima bem. Ninguém o tinha testado no 

próprio Pavilhão, mas na vida há surpresas agradáveis. Tudo preparado para 

começar a recepção aos participantes dentro de minutos. E o pessoal continua a 

chegar a ritmo acelerado. 

Quando lá cheguei, passava um bocado das onze horas.  

Mas foi um momento.  
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O ambiente era mesmo o de um Party a sério! Aquela imagem era a mesma 

conhecida de outros eventos por essa Europa fora!  

A bicha do check-in tinha a cor, a juventude, a descontracção e a ligeireza das 

coisas sérias da vida. A imagem pos-moderna dos ecrans e das caixotas dos 

computadores misturados com os sacos camas e as mochilas (com alguns a 

dormirem no meio da confusão) eram a prova provada da sofisticação portuguesa. 

Não resisto, pego na câmara digital e faço um primeiro lote de bonecos. 

E, por incrível que pareça, os scanners do controlo de entradas (comprados na 

véspera e, claro, mal testados) estavam a funcionar bem e o tal software de check-

in, que ninguém sabia exactamente como tinha sido desenhado e quem tinha 

feito, e muito menos testado em ambiente real, funcionava nas mãos e cabeças de 

uma equipe de gente que não faço ideia onde e como aprendeu a trabalhar com 

aquilo. Magias do caos e do “sparguetti” organizacional! 

Algumas caras conhecidas, do ano passado. Reencontros e descobertas. 

Entretanto a equipe da Eurotux parece descansada. A rede está OK, o 

software de intranet e de recepção está a funcionar (afinal parece que foram eles 

que fizeram parte daquela tal aplicação). “E a plataforma de jogos também vai 

estar OK”, diz-me o Coutinho. 

Lá fora o céu está de um azul perfeito.  

Não fosse o Minho Campus Party e a vida seria perfeita... 

 

2. Fim da manhã do segundo dia. Recorro a um dos sofás insufláveis do chill-

out, estico-me, tiro os sapatos e fecho os olhos. Logo se verá! 

Vários protestos veementes de gente que não consegue “sacar” da rede à 

mesma velocidade que os da fila à frente ou atrás, que estão a “puxar” muito mais 

depressa da net e pagaram o mesmo. 

O pequeno-almoço não parece ter corrido lá muito bem.  
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Um dos patrocinadores mais importantes vem falar comigo: tem um “legal” 

aos berros e aos saltos algures na Europa porque a minuta do contrato que 

mandaram não foi devolvida assinada e por isso eles não podiam estar ali.  

O Ricardo confirma que a rede está desequilibrada, mas...  

No controlo de segurança dizem-me que a base de dados foi ao ar e que não há 

back-up.  

E ouço falar (ou imaginei?) que parece que há uns espertos a conseguir sacar 

largura de banda de fora do evento. 

As competições de jogos on-line ainda não começaram. O Coutinho diz que 

afinal a plataforma de jogos talvez venha a funcionar. (O Charles bem tinha 

tentado testar aquilo, mas parece que sem sucesso). O problema é que o 

programador principal da plataforma estava sem dormir há uns tempos e passou-

se e não conseguia acertar uma para a caixa, e os outros andavam a ver se 

descobriam o código e o percebiam, e com sorte lá para a tarde talvez se 

conseguisse começar com as competições de jogos. Entretanto tinham mandado o 

tipo para casa, mas parece que o dito não conseguiu dormir e voltou ainda pior do 

que foi (mais tarde havia de dar com ele a dormir profundamente no chill-out). 

Parece que na rotação de turno das equipes de sala faltou alguma gente.  

Ainda por cima a televisão anda a filmar na sala e a transmitir em directo.  

Ainda por cima a música é óptima – para quem gosta de batida forte, violenta 

e agressiva, não para mim. 

O chefe de uma das equipes vem “acordar-me”: não compreende como posso 

estar ali sossegado e tranquilo enquanto há problemas tão graves: faltou gente, 

alguns da equipe dele estão nos limites, não têm sistema no controlo de 

entradas,... “Não percebo como pode estar aí assim sossegado!”. Mais um murro 

no estômago.  

Vêm-me dizer que o almoço foi ainda pior que o pequeno-almoço. 

... 
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Vejo o Charles aparecer, a assobiar para o ar, com ar de quem acaba de sair 

do chuveiro. Diz que vai ver como está a rede. Telefona para uns bruxos amigos 

em Espanha. “Tudo bem”. Vejo-o reunido longamente com o Ricardo e o pessoal 

da Cisco. Nem me passa pela cabeça ir lá cheirar. 

Entretanto o Coutinho e o pessoal da Eurotux estão freneticamente agarrados 

aos ecrans, aos ratos e aos teclados, de olhos esbugalhados.   

Afinal havia back-up da base de dados. E não chegou a ser preciso.  

E o sistema foi rapidamente reposto no controlo de entradas e voltava a estar 

operacional. Uma vez mais não faço ideia como, nem por quem. 

Pelas três da tarde a rede estava equilibrada. Ao fim da tarde tinham mesmo 

conseguido melhorar muito a sua performance. Os intrusos estavam controlados. 

Ninguém se voltou a queixar da velocidade.  

A serenidade da sala, a concentração do pessoal, os gráficos de largura de 

banda falava por si: por trás da serenidade filtrada por um entardecer com um 

belo por do sol, as coisas afinal estavam activamente a funcionar. 

Só as competições de jogos on-line é que ainda não tinham começado, mas 

parece que a coisa estava a ficar quase. A única dúvida é que não se sabia muito 

bem quanto faltava para o quase. 

 

3. Noite de sábado, passa da meia-noite e tenho que correr com o pessoal do 

grupo Inércia ( www.inercia.org ) que está no chill-out a fazer uma conferencia 

sobre “demo-scene”.  

Algumas dezenas de maduros conseguem seguir aquela hora (e com atenção!) 

uma sucessão de ecrans do mais puro código estruturado de programação numa 

abstrusa linguagem para produzir enigmática arte multimédia a sério. Tudo 

simples, diz um deles. “Ao fim de várias tentativas costuma sempre acabar por 

funcionar”. 

Mas esta é a noite grande do evento, e é preciso montar os écrans gigantes no 

chill-out, para o pessoal assistir aí às finais de Quake, Unreal e não sei que mais 
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– projectadas em directo (com um desfasamento de 15 segundos introduzidos pelo 

servidor). 

Um bocado depois de terminarem a conferencia, ainda há um grupo mais 

restrito a discutir o tema, enquanto o grupo do Leonel e da Eurotux tentam 

obstinadamente afinar a transmissão das finais.  

Espantosamente a tal plataforma de jogos novinha em folha acabou por 

funcionar (não cheguei a apurar se alguém sabia como e porquê) e as competições 

fizeram-se. O atraso é só de algumas horas relativamente ao previsto. 

Haja Deus! 

 

4. Três ou quatro da manhã de sábado. O sono pesa, mas o vice campeão do 

Mundo de FIFA (futebol on-line) é português e é um dos finalistas. A final é 

transmitida em directo pelos écrans gigantes da sala. 

Numa concorrida discussão no chill-out, o pessoal da War Zone (www.war-

zone.net ) falava esta manhã da qualidade internacional dos ciber-desportistas 

portugueses.  

Minutos depois da final começar, dou comigo num pavilhão de desportos real 
a assistir fascinado a um jogo de futebol virtual, jogado por jogadores reais, e com 

uma assistência real que aplaude, assobia, canta e dança ao sabor dos livres, dos 

penalties e dos golos virtuais, como se estivesse a assistir a um jogo real. 
Pura “mixed social reality”. Muito mais do que simples “mixed reality” ou do 

que simples “realidade aumentada”. 

Foi nessa altura que me lembrei que nunca tinha chegado a escrever um 

texto sobre o impacto social das realidades mistas ou aumentadas, que tinha 

prometido escrever em memória do Altamiro Machado – o pai desta ideia de se 

fazer um Campus Party no Minho, que infelizmente não chegou a ver. 

Talvez o faça depois de este Minho Campus Party acabar.  

Afinal o “pesadelo” está quase no fim: já só falta o pior dos dias – o último. 

Afinal a minha mulher é capaz de ter razão: já devia ter idade para ter juízo. 

 

»«wp 28 (2002) 

7

http://www.war-zone.net/
http://www.war-zone.net/

