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NUNO MATOS 
45 ANOS 

"Aprendemos a sintonizar 
aquele som agudo" 
"Joguei bastante, 
foram muitas horas. 
Ao fim de algum 
tempo aprendemos 
a sintonizar aquele 
som agudo e a perceber quando é 
que íamos conseguir jogar ou não." 

JOÃO DIOGO RAMOS 
37 ANOS 

"Sou engenheiro 
informático porque o tive" 
"Ainda tive a sorte 
de passar por isto. 
Sou engenheiro-
informático porque 
tive um ZX Spectrum 
e aprendi a programar num. Merece 
ser preservado." 

TECNOLOGIA 

Várias gerações cruzaram-se ontem na exposição que celebrou o aniversário do microcomputador, em Lisboa 

DEPOIMENTOS 

Fãs festejam 34 anos 
do histórico Spectrum 
DIVERSÃO O Jogos eram motivo de reuniões de amigos, marcadas pelas famosas questões técnicas 

CLAUDIA MACHADO 

H
á 34 anos as brincadeiras 
das crianças dos anos 80 
mudaram irremediavel-

mente com a instrução Load " " . 
Era lançado o primeiro modelo 
do microcomputador ZX Spec - 
trtun, que ontem atraiu dezenas 
de fãs ao Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência da 
Universidade de Lisboa. Com  
direito a bolo, celebrou-se o 
aniversário do aparelho que fi-
cou conhecido pela incerteza no 
arranque e pelo... ruído. 

Vários modelos do ZX Spec-
trum estiveram expostos no 

Crianças experimentaram os jogos 

museu, que recriou o ambiente 
dos anos 80, dando oportuni 
dade aos pais de mostrarem aos 
filhos os primórdios dos jogos 
de computador. "Para eles, 

fãs defendem qüe deve ser pre-
servado até porque parte da sua 
história passou por Portugal. Na 
Costa da Caparica (Almada), 
uma empresa norte- americana 
produziu aparelhos que, apesar 

de serem mais 
acessíveis, 
não chega • 
vam a todas as 
casas. "Não 

era barata, estamos a falar de 30 
a 40 contos [150 /200 euros], 
mas isso criava uma ligação en - 
tre as pessoas, que se juntavam 
para jogar", explica o coleei° - 
nador João Diogo Ramos. • 

hoje, estes aparelhos são arcai-
cos e da idade da pedra", disse 
ao CMJorge Inácio, de 47 anos, 
que se fez acompanhar da filha 
Ripa, de12. "Às vezes, fazia di-
retas com o desconhecimento 
total da minha 
mãe, passava APARELHO PODIA CUSTAR 
a noite inteira ENTRE 30 E 40 CONTOS 
a jogar

a  ", se m 
re- 

[DE150 A 200 EUROS] cord,  
deixar esquecida "a frustração 
dos cinco ou dez minutos â es-
pera para depois surgir a men 
saltem de erro". 

O ZX Spectrum já ganhou es-
tatuto de objeto de coleção e os 


