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Sociedade Falámos com criadores de jogos 'mobile' portugueses 31-07-2014 Uns trabalham em
estúdios, outros sozinhos. Um engenheiro biomédico lança esta quinta-feira o seu primeiro jogo, mas
a SÁBADO quis conhecer outros que tenham lançado jogos desde Janeiro deste ano Por Marta
Gonçalves Miranda 'Hunger Race' Plataforma: iOS Preço: Grátis O que é que um engenheiro biomédico
e um jogo de dragões esfomeados têm em comum? Aparentemente, tudo. 'Hunger Race' é o primeiro
jogo para smartphones de João Abrantes, 24 anos, e chega à App Store esta quinta-feira, dia 31 de
Julho. O lisboeta que acabou de concluir o mestrado na Universidade Técnica de Lisboa decidiu
aventurar-se pelo mundo das aplicações, e estreia-se com um jogo onde o objectivo é alimentar os
dragões com fruta - sim, aqui estes animais são saudáveis. "Fui eu que tive a ideia do jogo e escrevi o
código", conta à SÁBADO. "Desde o secundário que comecei a aprender a programar sozinho". O
design gráfico ficou a cargo do amigo e companheiro de surf Miguel Pereira, 24 anos, que trabalha na
área. Com algumas semelhanças a jogos de sucesso como 'Flappy Bird', João Abrantes garante que
'Hunger Race' dá um passo em frente ao forçar os jogadores a tocarem no ecrã o mínimo de vezes
possíveis. "A opção de poder jogar o jogo com amigos no mesmo dispositivo é também uma
vantagem", explica. Quanto a resultados, para já o melhor é não fazer previsões. "É a primeira vez
que lanço uma app, não sei o que esperar", confessa. Ainda assim, adianta, caso as coisas corram
bem o jogo vai passar para as plataformas Android e Windows Phone. Carregue na foto seguinte para
ler mais.
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