




















































































































































































































































THE WALKING DEAD 
~ A terceira temporada chega final mente 
# ate n6s, com a pen as 72 horas de 
diferen<;;a em rela<;;ao a emissao nos EUA. 
Pouco ou nada se sa be dos 
desenvolvimentos, mas podemos esperar 
inesperadas e chocantes surpresas no 
desenrolar da hist6ria, basta ver o teaser 
queja circula na internet. Esta terceira 
serie e composta por 16 epis6dios, que 
serao divididos em duas partes (como 
aconteceu anteriormente): agora teremos 
os primeiros oito epis6dios e os restantes 
oito voltarao em Fevereiro de 2013. 
Baseada nos livros de BD de Robert 
Kirkman, The Walking Dead conta a 
hist6ria dos meses e a nos ap6s um ataque 
apocalfptico de zombies seguindo um 
grupo de sobreviventes, liderado pelo 
oficial da polfcia Rick Grimes. 

TEMPORADA 3 FOX 17 DE OUTUBRO 

DOWNTON ABBEY 
~ Uma das maiores e melhores 
# produ<;;oes de drama epico dos ultimos 
a nos traz maravilhas na sua terceira 
temporada. Uma delas e a participa<;;ao 
especial da actriz oscarizada Shirley 
Maclaine no papel de Martha Lavinson, a 
mae de Lady Grantham que vai fazer saltar 
fafscas na companhia da formidavel 
condessa Dowager, interpretada pela 
notavel Maggie Smith. A hist6ria segue os 
Crawley, que estao com pouca sorte a 
nfvel financeiro, devido a suposto 
investimento falhado nos caminhos-de
ferro. A nova criada da famflia vai come<;;ar 
a roubar os cora<;;oes dos criados e Daisy 
nao fica nada contente. Thomas vai ter um 
caso proibido e ainda nesta temporada ira 
acontecer uma tragedia com a morte de 
um protagonista. 

TEMPORADA 3 FOX LIFE 15 DE OUTUBRO 

TOP MAXIM 

DESKTOP TELEVISAO 

NIKITA 
~ Temos um remake da famosa serie 
# canadiana de 1997, La Femme Nikita, que 
entre n6s ficou conhecida como A Hist6ria de 
Nikita. A tramaja e conhecida e baseia-se no 
filme de 1990, de Luc Besson: como jovem 
problematica, Nikita (Maggie Q) e resgatada 
do corredor da morte por uma agenda 
secreta conhecida como Division, que 
falsifica a sua morte e oferece-lhe uma 
segundaoportun~adedecome<;;aruma 

nova vida como uma das melhores espias e 
assassinas da organiza<;;ao. No entanto, ela 
nunca perde a sua humanidade e apaixona
se porum civil, que acaba por ser morto pela 
agenda. Depois de se aperceber que foi 
trafda pelas pessoas que pensava serem de 
confian<;;a, Nikita tenta fazer o que mais 
ninguem ousou tentar- escapar da Division. 
Agora, passados tres a nos, procura vingan<;;a. 

ESTREIA FOX CRIME 1 DE OUTUBRO 

LAN<;AMENTOS DOMES 
EIS ALGUNS DOS FILMES A SER LANC::ADOS EM DVD E BLU-RAY, ESSENCIAIS PARA COMPRAR, 

COLECCIONAR E VER NA SUA TELEVISAO 

l. OCORVO 
James McTeigue, 

2012 

2. MAGIC MIKE 
Steven Soderbergh, 

2012 

Torne-se fa em www.facebook .com/maximpt 

3. A BRANCA DE 
NEVE E 0 CA(:ADOR 
Rupert Sanders, 2012 

4. MARLEY 
Kevin Macdonald, 

2012 

S. IMPUNE 
Dito Montiel, 

2011 
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DESKTOP LIVROS 

UM DIANA VIDA DE IVAN 
DENiSSOVITCH 
~ Eo primeiro romance de Aleksandr 
~ SoUenftsin a ser publicado pela 
Sextante, que prosseguira a publica<;ao 
de mais obras do autor. Este e um 
momenta de celebra<;ao, pais em boa 
hora recorda mas este vencedor do 
Nobel da Literatura em 1970 e 
personalidade unica da literatura russa 
do seculo XX. Esta obra-prima foi esc rita 
enquanto o autor cumpria pena num 
campo de trabalho for<;ado par crfticas a 
Estaline, e tornou-se um sfmbolo da 
literatura russa parter sido o prime ira 
romance publicado na Uniao Sovietica a 
relatar a vida num gulag. Soljenftsin narra, 
de forma brilhante e densa, nao so a sua 
propria experiencia como a enriquece 
com ados prisioneiros que conheceu. 

EDIT ADO PELA SEXTANTE EDITORA 
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0 LIVRO DOMES 

R. Crumb Sketchbooks 
Volumes 7 -12 [1982-2011] 

PEROLAS DO SUBMUNDO DA BD 

~ 0 novo lan<;amento mundial da Taschen e dedicado ao incontornavel artista 
~ e guru da banda desenhada underground, Robert Crumb. Apos a exposi<;ao 
..- que ocorreu este a no no Museu de Arte Moderna de Paris, a Taschen edita 
uma fantastica caixa com seis sketchbooks, que reunem a segunda parte de uma 
compila<;ao com os seus desenhos ineditos, compostos entre 1982-2001, nunca 
anteriormente publicados. Crumb pediu que os livros que constitufam a segunda 
metade da sua carreira fossem publicados primeiro par causa dos fas que pediam 
par novo material (estes volumes 7 a 12 cobrem o perfodo de 1982 ate 2011, os 
volumes seguintes de 1 a 6 referem-se a sua arte com pasta entre 1964 e 1981 e 
chegam so para o a no). Ao come<;armos pelo fim, temos uma compila<;ao de 1344 
paginas de desenhos selecionados pelo proprio autor, safdos dos seus cadernos. 
Nos ultimos 20 a nos o trabalho de Crumb diminuiu, tornando os seus novas 
trabalhos mais raros e valiosos. Esta colec<;ao revela mais de 600 desenhos nunca 
antes vistas, e cada uma destas edi<;oes contem uma co pia da aguarela original 
de The Little Guy That Lives Inside My Brain, assinada pelo autor. So existem 1000 
exemplares, eo pre<;o de cada um e de 750 euros. Um verdadeiro tesouro. 

EDITADO PELA TASCHEN 

FUN HOME 
~ Eis uma pro pasta para todos os fas 
~ de novelas graticas e apreciadores 
de um bam romance. Esta e uma obra 
pioneira, on de se descreve a rela<;ao 
fragil que Alison Bechdel, a autora, 
manteve como pai ao Iongo da sua 
infancia e adolescencia. Exigente e 
distante, Bruce Bechdel era professor de 
Inglese dirigia uma casa funeraria, a que 
Alison e a famnia chamavam a "Fun 
Home". So na universidade e que Alison, 
que recentemente admitira que era 
lesbica, descobriu que o pai era gay. 
Umas semanas depois desta revela<;ao, 
Bruce morre, deixando a filha um legado 
de misterio, complexes e solidao. Livro 
do Ana de New York Times, Los Angeles 
Times, Vencedor do Eisner Award ... 
Preciso dizer mais alguma coisa? 

EDIT ADO PELA CONTRAPONTO 

A HERANGA PERDIDA 
~ Aprecia bans auto res, e entusiasta de 
~ ensaios e crfticas e cultiva o valor dos 
seus escritores favorites? Se nao o faz, 

devia. A Heram;a Perdido reune varios 
ensaios que o crftico James Wood foi 
publicando, ao Iongo de varios a nos em 
publica<;oes prestigiadas. De Herman 
Melville a Philip Roth, de Virginia Wolf a 
Don Delillo, o autor analisa as formas 
como nestes escritores a literatura 
funciona como uma especie de religiao. 
James Wood transformou a crftica litera ria 
num ass unto pop, sem ceder a facilidade, 
contrariando a hostilidade do mundo 
jornalfstico aos seus textos, inicialmente 
considerados "muito academicos" e, ao 
mesmo tempo, fazer com que as revistas 
Time e New Yorker cobi<;assem os seus 
singulares ensaios. 

EDIT ADO PELA QUETZAL 

Visite-no s em www.maxim .pt 



TOP MAXIM 

PARA AS PRIMEIRAS 
FOLHAS DE OUTONO 

E TEMPO DE APROVEITAR OS ULTIMOS MOMENTOS MAIS 
SOLARENGOS E ORGANIZAR A RENTREE. NESSE SENTI DO, 

E IMPERATIVO NAO PASSAR AO LADO DE TANTAS 
PROPOSTAS QUE A ESTA(AO ANTERIOR NAO PERMITIU 

LER, Ps QUAIS NAO DEVE FECHAR OS OLHOS. 

0 
AILHADE 
CARIBOU 
DavidVann 

0 
AS PRIMEIRAS 

MULHERES 
REPORTERES 

Isabel Ventura 

t"I.'A \I G U&U lOL f Ua 

• LEMBRO-ME 
DETI 

Yrsa Sigurdard6ttir 

0 
OSDIARIOS 
SECRETOS 

Camilla Lack berg 

I~ :-~ . ~ P. R!-~ ·o. . : , I H ) 

. . ~ ·. 

KF . 
1-() L I. l~ I I 

~·· 

• OPREC::ODO 
DINHEIRO 
Ken Follett 

• OASIS 
ESCONDIDO 
Paul Sussman 

Torne-se fa em www.facebook .com/maximpt 

AUDITORIO 
DOS OCEANOS 

r.-i1 CASINO 
~LISBOA EM CENA 

Na entrega deste ct~pao nos pontos de venda Ticketline, usufrua de desconto de 15% 
na aquisi~o maxima de 4 bilhetes, mediante disponibilidade de sala, 

para o espectaculo LAR. DOCE LAR. sess6es de 5"5 feiras e domingos ate 31 de Outubro. 
Esta oferta nao e actJmulavel com outras prom~ existentes .. 



DESKTOP NET 

Vide(\ 
Scenes 

CONHEC::A ALGUNS DOS VIDEOS E SITES QUE 
CHAMARAM A NOSSA ATENC::AO ESTE MES. 

GIRLS JUST WANNAHAVE FUN 
Aqui a musica, convenhamos, interessa muito 
pouco. Sao as Miami Dolphins Cheerleaders em 
biqufni e nada mais importa. 

You I MiamiDolphinsCheerleaders"CaiiMeMaybe"byCarlyRae 

ESPECTACULO ELECTRONICO 
Veja como eo ambiente de um dos maiores 
festivais de musica electr6nica do mundo. Em 2012, 
Tomorrowland contou com mais de 180 mil pessoas. 

Tomorrowland 2012 official aftermovie 

ESTILO COREANO 
Eo numero 1 no Top 100 do YouTube. Aprecie a 
musica do rapper PSY, o estilo e a danc;a, e ria-se 
a vontade do sucesso que tem corrido o mundo. 

au 1. PSY- Gangnam Style 

GRANDEGOLO 
Um dos momentos altos no jogo dos Jogos Olfmpicos 
2012. A jogadora da Africa do Sui, Portia Modise 
marcou um golo frente a Suecia quase do meio campo. 

You 1 Football Women's Group F- Sweden v South Africa 

A VI SITAR WEBSITES COM INSTINTO MASCULINO 

NECESSARY COOLNESS 
necessarycoolness.com 

Apresenta tudo o que pode querer 
saber para ser necessariamente cool. 

Arquitectura, cinema, arte, moda, 
musica, gadgets. Pesquise. 
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THE AWESOMER 
theawesomer.com 

Mais urn site para visitar quando 
quiser saber de novidades, de carros, 

motores, moda, videojogos 
e muito mais. 

WORLD TRADE CENTER 
lmagens do World Trade Center, que foram captadas 
entre Fevereiro de 2010 e Setembro de 2012, para 
comemorar o 11° aniversario do 11 de Setembro. 

au 1 World Trade Center Commemorative Time-Lapse 

PERIGO DE VIDA 
0 cenario tem tanto de fantastico como de 
assustador. Para estes turistas bem que esta 
viagem podia ter sido a ultima. 

You 11 lceb~g tsunami gone wild 

VALET 
valetmag.com 

Porque o homem quer acompanhar 
as tendencias, a palavra de ordem 

aqui e moda. Espreite, ha mais 
para explorar. 

Visite-nos em www.maxim .pt 
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c:::i' Skype ~ 

SKYPE (iOS,Android, Symbiane WP) 
~ Gratis 
# Ja toda a gente conhece o Skype, muitos 
os usam (que o dig a o MSN Messenger) e 
alguns ja nao podem viver sem ele. Para 
que nunca o perca de vista, o Skype entrou 
no seu smartphone e com ele vie ram as 
funcionalidades que ja conhecemos, 
capacidade para efectuar chamadas Skype, 
enviar SMS, chat e enviarficheiros de forma 
c6moda e simples. Agora s6 precisa efectuar 
0 download da aplicac;ao e dar-lhe 0 maximo 
de uso possfvel. 

• • • · · , : : , MYCOMICS 

~ 

COMICS (iOS) Gratis 
~ E a unica plataforma capaz de juntar 
# Marvel, DC Comics e The Walking Dead 
num so local. Pode tambem efectuar o 
download de comics de outras casas como 
a Image Comics, Red 5, BOOM Studios 
e TOKYO POP, entre muitos outros. E s6 
efectuar o download do comic que quer e 
depois pode recostar-se e ler as aventuras 
do seu her6i favorite, a qualquer horae em 
qualquer Iugar, podendo tambem lerna net 
atraves do site www.comixology.com. 

EBAY MOBILE (lOS, 
ANDROID, WP E 

BLACKBERRY) GRATIS 
Com pre tudo que deseja no 

Top 
Apps 

AS APLICA(OES PARA 
SMARTPHONES JA FAZEM 

PARTE DO NOSSO DIA-A-DIA. 
DESCUBRA CONNOSCO 

ALGUMAS DAS MELHORES 
APPS DO MOMENTO. E NAO, 
NENHUMA DELAS FALA DO 

KAMA SUTRA .. . AINDA. 

0 ...... ....... 

WIKJPANION (iOS) Gratis 
~ A forma mais facile rapida de a ceder 
# a toda a informac;ao disponfvel na 
Wikipedia atraves do seu smartphone. 
Toda a informac;ao e apresentada de forma 
simples, com links para diversas areas, e 
intuitiva, para uma navegac;ao mais acessfvel 
para qualquertipo de utilizador. Pode fazer a 
busca em pelo menos duas lfnguas e alternar 
entre elas, descubra referencias e contextos 
com ligac;oes a informac;ao que procura e 
muito mais. Facilmente, como Wikipanion. 

GOOGLE EARTH 
(lOSE ANDROID) GRATIS 

I -- maior site de leil6es do mundo. 

0 Google Earth saiu dos 
computadores e esta agora nos 
smartphones. Conhe<;a melhor 

I 
Com pre, venda, fa<;a todos 
os seus neg6cios a partir do 

smartphone e depois de uma 
festa quando conseguirvender 
aquela moeda antiga que afinal 

vale tanto quanto urn carro. 

Torne-se fa em www.facebook.com/maximpt 

uma cidade a sua escolha e 
navegue por entre as suas ruas 
e becos numa panoramica 3D 
irrepreensivel que vai pensar 
que esta mesmo a pas sear em 
Roma ou a subir a Torre Eiffel. 

DESKTOP APPS 

PHOTOSYNTH (iOS e WP) Gratis 
~ Uma aplicac;ao intuitiva e simples 
# de usar, capaz de criar fotografias 
panoramicas de esfera total. Pode 
fotografar tudo a sua volta 360 graus 
de todas as form as e feitios, depois 
processe a "manta" que acabou de 
coser e partilhe-a nas suas redes sociais 
favoritas ou nos mapas Bing para que 
todos possam ver o que existe no local 
on de tirou as fotos. Pegue ja no seu 
smartphone e comece a fotografar e 
mostre a todos o mundo em que vive. 

SHAZAM (iOS, Android, WP e BlackBerry) 
~ Gratis 
# 0 Shazam ajuda-o descobrir que musica 
esta a ouvir em qualquer altura da sua vida. 
Depois pode guarda-la para ouvir mais 
tarde (previsao de 30 segundos), comprar 
as musicas no iTunes, vervideoclips e 
concertos das suas bandas favoritas a partir 
do Youtube, ficar a conhecer a letra daquela 
musica que nao I he sai do ouvido, conhecer 
a digressao dos seus artistas favorites e 
partilhartudo no Face book ou Twitter. 

RED LASER (lOS, 
ANDROID E WP) GRATIS 

E facil, a ponte a camara do seu 
smartphone para urn produto 
e o Red Laser aiz-lhe o pre<;o do 
mesmo em milhares de outras 
lojas espalhadas pelo mundo 

e pela internet, mostrando-lhe 
onde pode conseguir o melhor 
neg6cio possivel. Aproveite e 

fa<;a o melhor neg6cio. 
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c ICA 
par NEIDE RANGEL Nutricionista neide.rangel@maxim.pt 

Cocoesta 
na moda porqui? 
MUlTO SE FALA DO COCO E OS SEUS VARIADfSSIMOS BENEFfCIOS. 
PERCEBA AGORA COMO E QUE ESTE FANTASTICO ALIMENTO 0 PODE AJUDAR 
A ATINGIR OS SEUS OBJECTIVOS E FICAR COM A SUA BARRIGUINHA LISA. 

Tudo se aproveita no Coco, desde a agua, 6leo, polpa e cas ca. 

E urn alimento rico em potassio, o qual desempenha urn pa

pel muito importante para o nosso metabolismo, pois man

tern o equilibria intracelular. A falta deste mineral pode pro

vocar fragilidade muscular, problemas cardiovasculares e ce

rebrais . Encontra-se em maior quantidade na agua de coco, lei

te de coco e a polpa. 

Aquele que mais ouvimos falar e do Oleo de Coco. E porque?! 

Simplesmente porque "ajuda a emagrecer". 

PARADOXO?! 

£rico em duas gorduras, o acido laurico eo monolauril, que sao 

TCM (trigliceridos de cadeia media), gorduras de facil absor~ao 

que produzem rapidamente energia, e por esta razao nao per-

• Regulam o born funcionamento da tiroide, acelerando o seu 

metabolismo, o que facilita a perda de peso. 

RECEITA DE BATIDO DE MORANGO E LEITE DE COCO: 

Numa liquidificadora triture uma mao-cheia de morangos + 

folhas de menta fresca + 15o/2oo ml de leite de coco. Sirva com 

gelo e 1 colher de cha de coco ralado. 

Pode parecer antagonista pensar que o Coco, uma gordura, auxi

liana perda de peso, e mais especificamente no perimetro abdo

minal, mas claro que tam bern nao devemos descuidar das res

tantes variaveis como a practica regular de exercicio fisico bern 

como ha bitos alimentares saudaveis. Tal como Mahatma Gan

dhi citou "Temos de nos tornar na mudan~a que queremos ver". 

manecem muito tempo no organismo. Atreva-se no Coco!! 

lnumeras pesquisas demonstram a importancia da gordura de 

coco no emagrecimento. 

Podemos consumir em diversas formas: 

Utilizar a agua de coco para sumos, batidos ou refrescos; o leite 

de coco para cozinhar ou batidos; a gordura de coco para cozi

nhar; a polpa para fazer de petisco entre as refei~6es principais, 

tendo urn efeito bastante saciante; Farinha de coco, nao con

tern gluten, urn born substituinte de outras farinhas; Oleo de 

coco pode usar para tempera de saladas, em sumos ou consu

mir 2- 4 colheres de sop a por dia ( aten~ao comece por 2 colhe

res, doses superiores poderao causar problemas intestinais); 

Coco ralado para colocar nos batidos, sumos, fruta, iogurtes 

de ovelha/cabra. 

Naova para a versao "Light", pois os beneficios estao mesmo e 

presentes na gordura. 

BENEFfCIOS NO CONSUMO DE COCO: 

• Retarda o esvaziamento gastrico; 

• Aumenta a saciedade; 

· Protege a saude cardiovascular: diminui o Cole sterol LDL 

e aumenta o Cole sterol HDL; 

• Favorece o transito intestinal; 

· Termogenico (acelera a "destrui~ao" da gordura); 

• Antioxidante; 

• Ac~ao anti-inflamat6ria; 
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0 QUE? ONDE? 

BANCO DE AREIA- Para mais informa~oes 
consultar site www.bancodeareia.com.br 

BAND OF OUTSIDERS- Para mais infor
ma~oes consultar site www.bandofoutsiders. 
com 

CAMEL ACTIVE- Para informa~oes sabre 
os pontos de venda contactar pelo Tel. 214 
257 200 www.camelactive.de 

COHIBAS- Cascais: Prof; Porto: Marques 
Soares. Para mais informa~oes contactar 
pelo Tel : 256 201 430 www.cohibas.pt 

CORTEFIEL- Lisboa: Centro Comercial 
Colombo Lj A-110; Norte: Shopping Cidade 
do Porto Lj 200 http://cortefiel.com 

DIESEL STORE - Lisboa: Pra~a Luis de 
Camoes, 30. Para mais informa~oes contac
tar Showpress pelo Tel: 213 152 375 www. 
diesel. com 

DSQUARED- Lisboa: Fashion Clinic, Av. da 
Liberdade, 249-A. Porto: PorVoca~ao , Av. da 
Boavista www.dsquared2.com 

DOLCE & GABANNA- Ver Fashion Clinic, 
Fatima Mendes, Janes, My God. Para mais 
informa~oes contactar Luzogoza pelo Tel . 
226182 568 ou Correa & Terenas 213 651 
000 www.dolcegabbana.com 

EN ERGlE- Para mais informa~oes sabre os 
pontos de venda contactar F. S. Ribeiro S.A 
pelo Tel: 213196100 http://www.energie.it 

ERMENEGILDO ZEGNA- Lisboa: Av. da 
Liberdade 151- R/C. Porto: Av. Da Boavista 
www.zegna.com 

FASHION CLINIC- Lisboa : Tivoli Forum, 
Av. da Liberdade 180 Lj 2 e 5; Porto: Av. 
da Boavista, 4167 Para mais informa~oes 
contactar PFR Amorim, Lda pelo Tel . 213145 
397 http://www.fashionclinic.pt 

GANT- Lisboa: Av. Da Liberdade, 38/38H; 
Porto: Av. Da Boavista, 2300-2304. Para 

mais informa~oes contactar Delves!, SA pelo 
Tel. 252 480 100 ou Showpress pelo Tel. 213 
152 375 www.gant.com 

GUCCI- Lisboa: Av. Da Liberdade, 180 www. 
gucci.com 

HACKETT- Ver El Corte Inglese Loja das 
Meias. Para mais informa~oes contactar pelo 
Tel: 213 400 010 www.hackett.com 

HENRY COTTON'S - Porto: Galeria 
Comercial Peninsula 108; Pr. Bam Sucesso 
159, Lj 108. Para mais informa~oes contactar 
ShowPress pelo Tel. 213152 375 www. 
hen rycottons. it 

HUGO BOSS- Lisboa: Av. da Liberdade 141; 
Porto: Av. da Boavista, 1541. Para mais infor
ma~oes contactar Hugo Boss Portugal pelo 
Tel: 213 407 330 www.hugoboss.com 

JEAN SHOP- Para mais informa~oes consul
tar site http://worldjeanshop.com/ 

JIMMY CHOO- Ver Fashion Clinic ou 
consultar site www.jimmychoo.com 

LACOSTE- Lisboa: Lacoste, R. do Carma, 
51 A; Porto: C. C. Brasilia, Lj 22. Para mais 
informa~oes contactar Devanlay Portugal 
pelo Tel. 211121 212 www.lacoste.com 

LENNY- Studio Forma: Rua deS. Tome 
n°14, Bairro Cruzeiro, Luanda. Para mais 
informa~oes contactar pelo Tel : 935 433 040 
ou site www.lenny.com.br 

LORO PlANA- Para mais informa~oes 
consultar site http://www.loropiana.com 

MAISON MARTIN MARGIELA- Para mais in
forma~oes consultar site www.maisonmartin
margiela.com 

MANGO- Lisboa: Av. Da Liberdade, 110 B; 
Porto: Shopping Center Cidade do Porto, 
4150 http://shop.mango.com 

MARIA BONITA EXTRA- Face Store: Rua 

videos MAXIM 
MOOPIE VIDEOS FOR MAXIM 

CAPA 

Torne-se Hi em www.facebook.com/maximpt 

FASHION MORADAS 

Rainha Ginga , n°254, r/c, Luanda. Para mais 
informa~oes contactar pelo Tel : 924 984 666 
ou site www.mariabonitaextra.com.br 

MICHAEL BASTIAN- Para mais informa~oes 
consulte o site www.michaelbastiannyc.com 

PEDRO DEL HIERRO - Lisboa: C.C.Colombo; 
Porto: C.C.Norteshopping. http:// 
pt.pedrodelhierro.com/ 

PAUL SMITH - Para mais informa~oes consul
tar site www.paulsmith.co.uk 

POKO PANO- Vogue: Rua do Maculusso, 
Bairro Luanda, Luanda. Para mais informa~oes 
consultar site www.pokopano.com.br 

PRADA- Av. da Liberdade, 206. www.prada. 
com 

PURPLE ROSE- Lisboa: Rua do Norte, 
67, Bairro Alto pelo Tel: 213 432 168 www. 
rosesexshop.com 

REPLAY- Cascais: CascaiShopping lj. 1144; 
Porto: Stitch, R. Passos Manuel, 182. Para mais 
informa~oes contactar Fashion Box Portugal 
pelo Tel. 218 687 081 http://shop.replay.it/en 

SALSA JEANS- Lisboa: El Corte Ingles. Porto: 
R. Santa Catarina, 312. Para mais informa~oes 
contactar pelo tel. 252 492 646 www.salsa
jeans.com 

TOM FORD - Ver Fashion Clinic www.tomford. 
com 

TOMMY HILFIGER - Para mais informa~oes 
contactar Global Fashion pelo Tel. 213 944 020 
http://eu.tommy.com 

VOLCOM - Para mais informa~oes consultar 
site www.volcom.com 

WESC- Lisboa: Rua Nova do Almada, 47/49; 
Guimaraes: R. St0 Antonio. Para mais infor
ma~oes contactar Picar pelo Tel. 252 860 039 
http://wesc.com 

VEJA OS NOSSOS VfDEOS EM 
WWW.MAXIM.PTNIDEO 

Veja os vfdeos MAXIM no seu telem6vel! 
Fac;a o download de uma aplicac;ao que 

leia QR Codes e, com a camara do seu 
telem6vel, fac;a a leitura do c6digo. 

II ~ . 
[!] . 
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Pasta Wellington 

0 segredo do sucesso no vida e urn homem estar 
preparado para a sua oporlunidade quando esta chegar 
Benjamin Disraeli, politico 

Couro vegetal 
com ferragens de ac;o inoxid6vel 

dunhill.com 

un 
LONDON 
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