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Passar um dia inteiro a jogar 
videojogos á uma profissão 

\treme Gaming Festival de Famalicão, que termina hoje, está a chamar milhares de adeptos 
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Teresa criou 
um jogo 
de simulação 
da vida 

Teresa Loureiro, do IPCA, com 

o seu jogo "Project Spaceville" 

Ricardo "Fox" Pacheco, jogador profissional de "CS: GO", é uma das estrelas do Festival Extreme Gaming, que está a decorrer no Lago Discount, em Ribeirão, Famalicão 

Alexandra Lopes 

culturdmn pt 

• Que os mais novos estão cada 
vez mais ligados à tecnologia já não 
é novidade. Que sejam adeptos de 
videojogos também não. Até por-
que é um mercado que tende a ex-
pandir-se cada vez mais. Por cá, já 
vai havendo equipas de jogadores 
profissionais de videojogos - e já 
há, até, comentadores profissionais 
de torneios. O mercado dos ES-
ports, competições profissionais de 
jogos eletrónicos, é um mundo em 
evolução. 

"As equipas profissionais têm 
crescido muito lentamente em Por-
tugal", diz Pedro Silvério, que se de-
dica a organizar eventos de video-
jogos. acrescentando que por  

exemplo, nos EUA, "há mais pes-
soas assistir ao "CS: GO" do que ao 
Super Bowl". 

O vimaranense Ricardo "Fox" 
Pacheco é jogador profissional de 
"Counter Strike: Global Offensive" 
(CS: GO) de uma equipa internacio-
nal. É profissional há 10 anos, mas 
começou a jogar há 17. É o único vi-
deojogo a que se dedica. 

Competição cada vez mais forte 
O "Counter Strike" é um dos jogos 
mais populares entre os amantes de 
jogos eletrônicos, onde os torneios 
entre equipas são frequentes. Tra-
ta-se de um jogo de "terroristas e 
contra terroristas", em que uns 
querem montar uma bomba e os 
outros querem, evidentemente, de-
sarmá-la. "O que acontece hoje no  

panorama dos videojogos é que a 
vertente competitiva é tão forte que 
os miúdos querem jogar pela estra-
tégia e pela habilidade", diz Pedro 
Silvério. 

No Famalicão Extreme Gaming, 
que termina hoje, no Lago Dis-
count, em Ribeirão, Famalicão, es-
tão a disputar um torneio de "CS: 
GO" oito equipas. A iniciativa pre-
tende promover a "prática e a cul-
tura" do uso da tecnologia e propor-
cionar experiências. Por isso, mui-
tos tiveram oportunidade de testar 
alguns dos jogos que reúnem mais 
adeptos - casos de "League of le-
gends", "Tekken7" ou o popular 
"FIFA". Aliás, os jogos que exigem 
estratégia são os que mais atraem, 
diz Pedro Silvério. 

Ricardo "Fox" Pacheco treina  

"sete a oito horas" diárias com a sua 
equipa e mais "uma ou duas" indi-
vidualmente. Mas, tal como um 
atleta de alta competição, há muito 
mais trabalho a fazer: estudar equi-
pas, delinear estratégias e efe-
tuar a devida preparação 
física. 

"Estamos a um nível 
em que temos 
"coachs", psicólogos, trei-
nadores físicos", diz o 
atleta, que adora tor-
neios. "São estádios 
connosco em pal-
co e pessoas 
nas ban-
cadas a 
vibrar", 
subli-
nha. •  

NOVO JOGO  Uma personagem a 
viver numa aldeia do Espaço. Este é 
o ponto de partida para o jogo para 
plataformas móveis "Project Spa-
ceville" criado por Teresa Loureiro e 
pela sua equipa, e que está atual-
mente em fase de testes e aperfei-
çoamento. Formada em Engenha-
ria e Desenvolvimento de Jogos Di-
gitais no Instituto Politécnico do 
Cávado e Ave (IPCA), Teresa apos-
tou num jogo em que a persona-
gem tenha de se "adaptar" à vida 
naquela aldeia, onde até existe uma 
Câmara Municipal. A personagem 
terá de "levar a sua vida" como se 
de um ser humano se tratasse, já 
que vai ter de se integrar na comu-
nidade com tudo o que isso envol-
ve. O jogo está a ser desenvolvido 
pela startup que criou — e conta 
com um "cheque startup". A apos-
ta neste tipo de jogo surge a partir 
de uma "lacuna". "Existem poucos 
jogos de simulação de vida, e os 
que existem têm falhas ao nível da 
jogabilidade ou então têm um fraco 
aspeto gráfico", explica a criadora. 


