
O Surface Pro 6 funciona como tablet e como portátil.
Leve e potente, funciona com o sistema operativo Windows
Para os reviews e unboxings que faz no seu canal de Vou Tube,
Bernardo Almeida criou um estúdio state of the art.

O Portátil de um youtuber
Bernardo Almeida tem mais de meio milhão nas redes sociais (tudo somado são

cerca de 550.000), pessoas que se ligam religiosamente para ficar a par de todas as
novidades do mundo da tecnologia. Mas que computador elege para o dia a dia quem
tem a sorte de poder escolher entre todos os gadgets? Foi o que fomos descobrir.

Como o texto não é uma novela de suspense, aqui
fica a resposta: trata-se do novo Surface Pro 6, da
Microsoft, que Bernardo Almeida elege
precisamente pela enorme versatilidade. "Não sou

apenas um youtuber, sou também universitário,
estudante de Engenharia Mecânica no Instituto
Superior Técnico (IST), duas facetas com
necessidades muito diferentes. Dou um exemplo:
posso levar um tablet ótimo para tirar notas na
universidade, mas se precisar de fazer algum
trabalho de desenho técnico em 3D, o tablet não
me vai ajudar. Podia, por outro lado, levar um
portátil muito competente, mas que não me senda

para tirar notas - e sim, prefiro continuar a
escrever à mão e a fazer apontamentos nos livros,

embora já não à moda antiga. Tudo isso pode ser feito
melhor num rabíer, sem precisar de carregar quilos papel,
até porque os livros existem todos em formato PDF."
"A questão é que a maioria dos equipamentos consegue
fazer muito bem algumas tarefas, mas as outras nem por
isso. A exceção é o Surface Pro 6, que combina o melhor
dos mundos: como um tabfet funciona muito bem com a

pen, para escrever ou desenhar, e é leve, pesa pouco mais
de um quilo. Mas tem o sistema operativo Windows, o que
permite correr todos os programas, e finalmente tem uma
grande potência, sobretudo a versão com processador i7,

porque estamos a falar de programação e desenho 3D, que
não são propriamente leves", diz alguém que não está
acostumado a esperar e que antes do Pro 6 já tinha o

Surface Pro da geração anterior.



Bernardo Almeida recorda-se de ter sidosempre
um adepto de todas as coisas tecnológicas
"desde que tivesse um botão para ligar e desligar
era fã, nem que fosse da máquina de lavar".

Visitava as lojas das operadoras de

telecomunicações e recolhia catálogos para fazer

quadros comparativos com as especificações
detalhadas dos telemóveis. E, claro, passava o

tempo a falar de tecnologia com os amigos.
Tanto, aliás, que o proibiram de tocar mais no
assunto. "Só me deixavam falar de futebol e

miúdas". O escape chegou via YouTube, onde

passava horas a ver vídeos internacionais de

gente que partilhava a mesma paixão, o que só

lhe aguçou ainda mais o gosto.

Assim, já no segundo ano da faculdade,

comprou o seu primeiro computador "à séria",

com o dinheiro ganho em explicações de

matemática. "Era um maquinão, e tinha de

explorar todas as suas capacidades", sobretudo

ao nível da edição de vídeo e fotografia. Daí foi

apenas um salto até se lembrar que também ele

podia partilhar esse entusiasmo no Vou Tube,

onde "talvez encontrasse 10 ou 15 pessoas que
lhe ligassem".
Ao fim do primeiro dia do primeiro vídeo eram
100 e tinham deixado comentários, parabéns,
incentivos e até pedidos para falar deste ou

daquele gadget. Ali nasceu um youtuber.
Isto passou-se há quatro anos. Desde então que
a dedicação ao canal tem sido total, muitas vezes

à custa do próprio curso - nunca esquecido,
mas várias vezes deixado para segundo plano. A

pouco e pouco, os seguidores foram
aumentando: os 100 passaram a mil, 10 mil, 50
mil... e, sem esperar, Bernardo Almeida entrou

para o radar das primeiras marcas que lhe

começaram a enviar produtos para as reuieuis e

unboxings. Cem mil seguidores, duzentos mil...

Um dos posts ultrapassou o milhão de

visualizações, vários o meio milhão. Ofereceu
telemóveis a completos desconhecidos em plena
rua, criou um estúdio state ofihe art, ejá tem
três colaboradores a trabalhar no projeto. Hoje,
não são apenas algumas, mas todas as marcas
interessadas na sua montra, mesmo sendo,

reconhecidamente, um crítico exigente.
Foi o que pudemos verificar nesta sua análise ao

Surface Pro 6, onde refere que a capacidade da
bateria é um fator muito importante na sua
atividade. Uma área onde o Surface Pro não

desilude."Para mim, uma bateria muito boa durava um
mês ou, vá, sem querer exagerar, uma semana". É claro

que isso não existe e por isso já é bastante bom "não

ter de me preocupar em carregar num dia de uso
normal".

Compreendeu-o numa recente viagem de 10 dias à

Tailândia, onde usou o computador diariamente, mas

apenas precisou de o carregar por três vezes, mesmo
fazendo edição de vídeo e fotografia. "Nunca senti que
a bateria me defraudasse."
Bernardo Almeida destaca também a qualidade de

construção, "O toque premium do metal na parte de

trás e o ecrã laminado", mais o Kickstand, esse design

pioneiro da Microsoft que permite pousar o Surface

Pro "como e onde nos apetecer, em qualquer ângulo. É

das coisas que mais valorizo neste equipamento."
Também acha positivo poder retirar-se a capa com o

teclado, "porque há alturas em que só atrapalha", mas
não recomendaria à sua comunidade comprar Surface
Pro 6 sem o teclado, pois é a melhor forma de juntar o

útil ao agradável, no fundo, "a opção mais acertada

entre performance e portabilidade".
E o que se diz à comunidade conta muito, porque a

comunidade é "o mais importante", conclui. "Sem eles,

eu seria apenas um parvo a falar para uma câmara".

Ficha Técnica
Processador: i 5ou i 7de 8 § Geração
Memória: 8 GB ou 16 GB de RAM

Armazenamento: SSD de 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB

Ecrã: PixelSenseTM de 12,3" com multitoque de 10 pontos
Ligações: USB 3.0, Entrada para auscultadores de 3,5

mm, Mini DisplayPort, Surface Connect, Leitor MicroSDXC
Autonomia: Até 13,5 horas de reprodução de vídeo local
Peso: i 5770 gr, i 7784 gr.

Preço: a partir de 1.069 euros


