
Dedo português
na homepage
do Google



Jogo interativo da Google
com mão de português

Daniela Espírito Santo
jn.online@jn.pt

Se passou o dia de ontem
a jogar o "doodle" dispo-
nível no motor de busca

Google, fique a saber que
por detrás da homenagem
ao 50.0 aniversário do
"Doctor Who" está um
português.

O 50.° aniversário
da série britânica
"Doctor Who"
inspirou o "do-

odle" disponível, ontem, na

paginada Google. Este é um
dos maiores produtos do gé-
nero já produzidos pelo mo-
tor de busca e teve um por-
tuguês na sua equipa de de-
senvolvimento.

Rui Lopes é programador
na Google em São Francis-

co e utilizou o seu tempo de

criação "livre" para desen-
volver este jogo (os traba-
lhadores da empresa são en-
corajados a utilizar um

quinto do seu tempo de tra-
balho a desenvolver proje-
tos fora da sua área de

"atuação").
O convite para participar

na criação deste "doodle"
interativo (ou "Whodle",
como foi apelidado pela
equipa) surgiu, garante ao

JN, pela mão do "lead dos

doodles", Ryan Germick.
Porquê? "Sou fã de tudo o

que é ficção científica, in-
cluindo 'Doctor Who'", ad-
mite.

O desenvolvimento da

homenagem à série britâni-
ca "começou há três ou qua-
tro meses, com uns protóti-
pos". "Fui desenvolvendo
com o Matt (outro dos par-
ticipantes), até que mais

gente entrou no projeto",
explica.

O "Whodle" consiste num
jogo de plataforma cujo ob-

jetivo é "apanhar as letras

que formam a palavra Goo-

gle", letras essas que foram

"roubadas por um dalek"
(eterno inimigo do Doctor).
O estilo retro utilizado não
foi por acaso: para além de

coincidir com o aspeto geral
da série em si, o desenho
torna o jogo mais "simples e

apelativo". "Não faria senti-
do fazer algo muito 'hard-

core-gamer'. O objetivo é

que muita gente jogue e

goste", entende Rui Lopes.
Este "doodle" era espera-

do por muitos, dando até
origem a uma petição, assi-

nada por quatro mil pessoas,
onde era pedido ao motor de

busca para que não se esque-
cesse de assinalar a data. A
série, que já faz parte do

imaginário coletivo britâni-
co, tem crescido em popula-
ridade e angariou uma nova
legião de fãs nos EUA. •
Programador de Lisboa
em São Francisco

Foi professor
e investigador
Rui Lopes, 33 anos,
vive em São Francisco
e é programador da

Google há dois. Antes
de integrar a conhecida

empresa norte-ameri-
cana, estudou na Facul-
dade de Ciências da

Universidade de Lis-

boa, onde foi também
investigador e profes-
sor, enquanto fazia
doutoramento.
Dedicado à acessibili-
dade na web, tema da

sua investigação e tese,
Rui Lopes passou de

investigador a traba-
lhador do maior motor
de busca do planeta.
"Já conhecia algumas
pessoas que trabalha-
vam cá. Dei-lhes o meu
CV e passei pelo (famo-
so) processo de recru-
tamento", explica. Na

Google, pertence à



equipa de"web search". 50 ANOS
DE "DOCTOR
WHO"
A serie britânica
"Doctor Who" cele-

bra, este ano, o seu
50.° aniversário. Se-

gundo o "Livro do

Guinness", e a serie
de ficção científica
de mais longa dura-

ção. A efeméride vai
ser celebrada hoje
com a transmissão
de um episódio es-

pecial, com estreia
mundial em simultâ-

neo na TV e em 3D,
no cinema. O episó-
dio é transmitido às

19.50 horas, mas
Portugal vai ficar de
fora: a nova aventu-
ra do "Doctor" só cá

chega em fevereiro.


