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TECNOLOGIA

O Natal já chegou ao seu 
telemóvel? Smartphones 
cada vez mais inteligentes 
pedem aplicações à altura, 
funcionais, concebidas para  
simplificar a nossa vida  
– e a quadra natalícia.  
Estas foram desenvolvidas 
por portugueses. 

 É 
uma época de grande azáfama nas 
dinâmicas familiares: a ceia de Na-
tal e os presentes a definir; os pi-
nheiros, as decorações e os doces; 
os votos de boas-festas, as ilumina-
ções e a passagem de ano uns dias 
depois. Sem um apoio eficaz a aju-
dar aos preparativos, não é difícil 

alguém acabar sem mensagem natalícia ou a rece-
ber bombons em vez de um presente personaliza-
do. Claro que sempre pode fazer uma lista em pa-
pel, mas para quê arriscar o caos quando já existem 
tantos aplicativos portugueses pensados para lhe 
facilitarem a quadra?

«Com o crescente número de utilizadores de dis-
positivos móveis, independentemente do siste-
ma operativo – iOs (iPhone, iPad e iPod), Android, 
Windows Phone e outros –, as empresas ou indiví-
duos que não desenvolvam para eles vão ficar para 
trás», diz Artur Murteira, autor da aplicação SMS-
-4Christmas, criada à medida de quem dedica al-
gum tempo a desejar as boas-festas aos conheci-
dos. «O mercado das aplicações móveis é enorme e 
está a expandir-se. Todos os anos, por altura do Na-
tal e Ano Novo, as pessoas tendem a enviar sms de 
forma maciça fazendo votos de um feliz Natal. Nor-
malmente recebemos cópias do mesmo sms, o que 
leva a crer que os utilizadores não gostam de per-
der muito tempo a elaborar uma mensagem mais 
criativa.»  

Se bem pensou na problemática, mais depressa 
a resolveu. Em dois dias, este especialista em soft-
ware desenvolveu uma app para dispositivos com 
o sistema operativo Android, que possibilitasse ao 
utilizador consultar um repositório de mensagens 
e, de modo rápido e simples, fazer ajustes ao sms pa-
drão e enviá-lo gratuitamente para os seus contac-
tos. «Se hoje à noite vires um homem com barbas 
brancas e vestido de vermelho, já sabes: volta para 
a cama e para o ano bebe água.» Ou ainda: «Dese-
jo que este Natal seja como a Matemática: amigos a 
somar, inimigos a subtrair, alegrias a multiplicar e 

tristezas a dividir.» Tudo muito intuitivo e funcio-
nal, a contornar eventuais falhas de inspiração no 
momento. 

Outra aplicação que serve o propósito de escre-
ver aos amigos é a XmasTree, disponível gratuita-
mente para iPad e melhor do que os antigos postais, 
por ser interativa e evitar o desperdício de papel. 
«É muito fácil de usar e permite enviar por e-mail 
as imagens criadas», explica Ricardo Barroso, au-
tor do aplicativo juntamente com um amigo, An-
dré Neto Lopes. «É uma forma personalizada de 
dar as boas-festas com um postal criado por crian-
ças ou adultos.» Ricardo e André levaram dois me-
ses, desde as primeiras investigações, esquissos e 
desenvolvimentos, até à criação de um pequeno  
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TEXTO DE ANA PAGO

Ricardo Barroso 
desenvolveu a 

aplicação XmasTree, 
para iPad, que 
permite criar 

imagens de Natal 
personalizadas 

para enviar para os 
contactos.

«Imagine um catálogo de produtos de Natal, 
distribuído em formato eletrónico, enquanto toca o 
Jingle Bells». É o que faz a mobiSHOUT!, criada por 
Pedro Miguel Geraldes (à direita) e Fernando Pinto.
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site da app (phone.me/xtmastree) e à publicação na 
App Store. Brevemente esperam ainda poder dis-
ponibilizar uma nova versão que permita partilhar 
os postais no Facebook.

«Temos notado que, sobretudo as crianças, ado-
ram usar a XmasTree, porque facilmente arras-
tam os vários motivos natalícios com os dedos, al-
teram a imagem de fundo e divertem-se com al-
gumas animações e sons simples que incluímos», 
observa Ricardo. O cuidado que puseram na apli-
cação foi idêntico ao que têm com todas as outras 
que desenvolvem: «Quem faz uma nova app tem, 
antes de mais, de pensar no seu objetivo principal, 
ver que vantagens trará aos utilizadores (o que a 
distingue de um site ou de conteúdos existentes 
noutros formatos ou plataformas) e apostar na 

TECNOLOGIA

SMS4Christmas Android
Ajustar sms padrão a partir de uma 
lista e enviá-lo gratuitamente para  
os contactos. Gratuito.

XmasTree iOS (iPad) 
Criar postais de Natal. Gratuito
 
10 Milhões de Estrelas iOs e Android
Jogo que sensibiliza para a ajuda 
solidária. Gratuito.

heat iOs e Android
Check-in dos melhores momentos 
natalícios. Gratuito.

SMS Scheduler Blackberry 
e Android
Escrever e agendar o envio de 
mensagens uns dias antes de 
encaminhá-las. 89 cêntimos.

Tarefas de Natal iOs
Organizar presentes, a ceia familiar, 
os doces, etc. 89 cêntimos.

Pictus Xmas iOS (iPad) 
Para entreter as crianças: disponibiliza 
122 desenhos de Natal para pintar e 
uma página em branco. 89 cêntimos.

TOME NOTA
APLICAÇÕES DESENVOLVIDAS  
POR EMPRESAS PORTUGUESAS

OUTRAS APLICAÇÕES DE NATAL 
(EMPRESAS ESTRANGEIRAS)

Chama-se 10 Milhões de Estrelas 
e é um jogo idealizado por Miguel Cardoso,  

a partir de um desafio da Cáritas Portuguesa. 
Além de apanhar estrelas no firmamento,  

o objetivo é sensibilizar os utilizadores para uma 
causa solidária.

Cansado de enviar e receber sempre os mesmos 
sms, iguais para toda a gente? Experimente a 
SMS4Christmas, desenvolvida por Artur Murteira. 
A partir de uma lista de mensagens, pode personalizar 
facilmente as suas.

simplicidade, facilidade de utilização e qualidade 
da app em geral.»

Com tanta oferta disponível no mercado, a di-
ficuldade é mesmo escolher qual a melhor aplica-
ção para o fim que pretendemos. «Atualmente, des-
de que nos levantamos até à hora de deitar, temos 
aplicações no bolso para nos ajudarem em quase 
tudo. Há app para nos acordarem com a nossa can-
ção preferida, para nos darem a receita de um ba-
tido para o pequeno-almoço, para ouvirmos um 
podcast enquanto vamos para o trabalho, para ge-
rirmos a agenda, controlar as calorias do almoço, 
encomendar as compras do supermercado e mui-

to mais», diz Miguel Cardoso, habituado a con-
tar com a tecnologia para lhe organizar os dias. 

O Natal não é exceção. A app de Miguel Car-
doso, 10 Milhões de Estrelas, é fundamental-
mente um jogo em que os utilizadores ten-
tam apanhar o maior número de estrelas que 
vão aparecendo no céu. «A ideia surgiu de 
um desafio da Cáritas Portuguesa, que que-
ria desenvolver alguma coisa na área dos jo-
gos associada à campanha com que anual-
mente desafia a população a comprar uma 
ou mais velas para colocar à janela no dia 
24 de dezembro», recorda o programador 
e fundador da agência de comunicação 
criativa Terra das Ideias. Em cerca de três 
semanas, Miguel chegou a um aplicativo 

No More Socks  iOS (iPhone 5)
Procurar e marcar prendas online, com-
prá-las no telemóvel, partilhar ideias, etc.
Gratuito

Free Christmas List,  
Android
Relação de pessoas e presentes 
tendo em conta anos anteriores 
(o que evita repetições), 
calcular o que já se gastou 
do orçamento previsto, etc. 
Gratuito

Christmas Ringtones 
Android
Músicas natalícias 
populares para telemóveis. 
Gratuito

Talking Santa, iOs e Android 
Jogo com o Pai Natal: oferecer-lhe 
leite e bolachas, fazer-lhe cócegas, 
falar com ele, atirar-lhe bolas de neve 
(repercute-se nas prendas que ele trará). 
Gratuito LE
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www.omd.ptwww.omd.pt CONSULTE O SEU MÉDICO DENTISTA

Uma boa higiene oral é essencial para garantir a boa saúde 
oral. Lavar os dentes pelo menos duas vezes ao dia é o 
primeiro passo para afastar as doenças da boca. 

A escova de dentes deve ser macia a média e substituída a 
cada três meses. A escova não tem de ser elétrica porque o 
mais importante é fazer uma escovagem correta. 

A pasta de dentes deve conter flúor, a substância que ajuda a 
reduzir as cáries. Durante a escovagem, a boca deve ser dividida 
em quatro partes. Sugerimos que comece pelas partes late-
rais, externas e internas, e de seguida faça deslizar a escova 
para a frente e para trás continuando depois estes movimen-
tos na cabeça dos dentes. Na parte interna dos dentes da 
frente incline a escova na vertical e faça movimentos de cima 
para baixo e, por fim, com cuidado, deslize a escova pela linha 
das gengivas. 

Tudo isto deve demorar cerca de dois minutos e no fim não se 
esqueça de passar a escova pela língua. À noite não deve 
voltar a comer depois de escovar os dentes e sempre que 
possível deve lavar os dentes depois de ingerir doces.

ESCOVAGEM DOS DENTES

SAÚDE ORAL É SAÚDE GERAL
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PUBLICIDADE

grátis para iOs e Android, em que as pessoas ten-
tam chegar mais longe no jogo e, de caminho, são 
sensibilizadas a participar no projeto, comprando 
uma vela real. Os fundos obtidos revertem a favor 
de causas sociais a anunciar em cada campanha. 
«Com o advento de dispositivos cada vez mais po-
tentes, as app passaram a apoiar atividades de lazer, 
profissionais, domésticas e outras», justifica.

Pedro Miguel Geraldes, outro programador sin-
tonizado com as novas tendências, concorda que a 
proliferação de aplicações, a melhoria dos serviços 
de internet móvel e a democratização no acesso a 
este tipo de dispositivos fizeram que os smartpho-
nes deixassem de ser meras commodities. «Inicial-
mente, a generalidade dos utilizadores usava-os 
para chamadas telefónicas ou para jogar. Hoje, as 
previsões dos analistas apontam no sentido de, já 
este ano, haver mais utilizadores a aceder à inter-
net através de dispositivos móveis do que através 
de computadores pessoais», diz. Foi com base neste 
pressuposto que se associou a Fernando Pinto para 
criar a mobinteg, empresa nacional dedicada a so-
luções empresariais de mobilidade, e juntos desen-
volveram a heat e a mobiSHOUT!, duas app com ca-
racterísticas muito particulares.

A primeira, disponível gratuitamente em iOs, An-
droid e numa versão web para PC, partiu da vontade 
de perceber a dinâmica das cidades. Chegar a Coim-
bra, Lisboa, Porto, Berlim ou Nova Iorque, e perce-
ber onde se situam as pessoas (anónimos ou amigos) 
e o que estão a fazer. «No Natal vai haver uma edi-
ção especial da heat, em que cada utilizador poderá 
fazer check-ins dos seus melhores momentos natalí-
cios e contribuir para ajudar uma instituição de ca-
ridade [em modelo a estudar]. Paralelamente, as lo-
jas e qualquer negócio poderão figurar na aplicação 
de forma gratuita e georreferenciada, publicitando 
todas as suas ofertas, promoções e eventos alusivos 
à quadra», revela o criativo. 

A mobiSHOUT! permite que «qualquer organiza-
ção que tenha conteúdos de comunicação empresa-
rial, seja uma revista corporativa, catálogos ou bro-
churas em suporte papel, acrescente interatividade 
através de vídeos, áudio, imagens 360 graus e afins, 
e disponibilize esses conteúdos aos clientes, par-
ceiros ou colaboradores através de uma app que se 
mantém permanentemente atualizada», diz Pedro 
Geraldes. «Imagine um catálogo distribuído neste 
formato enquanto toca o Jingle Bells.» O Natal ga-
nhou um novo fôlego tecnológico. 

OS NÚMEROS DO NATAL
Tempos houve em que 
umas peúgas felpudas 
à lareira simbolizavam 
bem o Natal, mas hoje 
a quadra não vive sem 
smartphones e tablets. 
Na semana de 25 a 31 de 
dezembro do ano pas-
sado, segundo números 
da Flurry Analytics (uma 
empresa de análise mó-
vel que publica estima-
tivas das ativações de 
dispositivos), o total de 
downloads de aplicações 
no mundo inteiro foi de 
1,76 mil milhões, entre 
os sistemas operativos 
iOs e Android, superan-
do os 1,2 mil milhões 
registados durante igual 

período em 2011. Dados 
recolhidos junto de mais 
de 260 mil aplicações 
que usam o software da 
Flurry estimam que 328 
milhões de aplicações 
Android e iOs foram 
descarregadas a 25 de 
dezembro, representan-
do um aumento de 36 
por cento face ao Natal 
de 2011. Foram ainda 
mais de 17 milhões os ta-
blets e smartphones que 
entraram em funciona-
mento pela primeira vez 
nesse dia.
Este ano não deverá ser 
diferente. Possivelmen-
te, os números de 2013 
serão ainda maiores. 
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