Android O poderá ser apresentado já a 21 de agosto
Date : 13 de Agosto de 2017
Já na sua versão final de testes, o Android O é a próxima grande atualização do sistema
operativo da Google. Ainda apenas disponível para testes nos dispositivos da Google, esperase muito desta nova versão.
Para além da óbvia e recorrente dúvida sobre o nome que esta versão vai ter, há ainda a
questão da sua data de lançamento. Os rumores apontam agora para o dia 21 de agosto para
o Android O(reo) ser dado a conhecer.

O mês de agosto não era uma novidade para todos os que acompanham os desenvolvimentos
no universo Android. Já desde o junho que se fala da possibilidade desta nova versão surgir a
meio do verão.
O Android O estará pronto, a julgar pela maturidade que a 4ª versão beta tem, levando a crer
que esta será mesmo a versão final deste sistema operativo da Google.
Desta forma faz sentido a data apontada por Evan Blass no Twitter, onde reforçou a ideia da
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chegada do Android O em agosto, mais precisamente no dia 21.
https://twitter.com/evleaks/status/896191945701249024
O Android O foi apresentado na última Google I/O e desde essa altura foram lançadas várias
versões de testes, para garantir que a versão final estará libre de problemas.
Esta mesma informação foi revelada por David Ruddock?, que aponta também a chegada do
Android O para esse dia. Desta forma fica reforçada a elevada probabilidade da Google revelar
mesmo a sua nova versão de Android no dia 21 de agosto.
https://twitter.com/RDR0b11/status/895720628426166273
Fica apenas a dúvida se será nessa data que a Google dará a conhecer também as próximas
versões dos seus smartphones. Os novos Pixel são esperados para breve, mas ainda não
existe qualquer confirmação.
Com a chegada da versão final do Android O os fabricantes vão poder começar a preparar as
suas atualizações e até novos equipamentos, que podem assim surgir já com esta nova
versão.
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