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Portugal

As novas limitações do 
governo de José Sócrates

Literatura na Primeira Pessoa

valter hugo mãe revela em 
exclusivo as suas visões

O Jogo
do Século

Há 37 anos, as duas 
maiores super-potências 
entravam pela primeira 
vez fisicamente em
território de Guerra

Desporto

Entrevista a Ukra, jovem 
médio do Olhanense
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Nokia 888
A NOKIA SEMPRE NOS HABITUOU a inovação, 
mas este telemóvel passa tudo aquilo que esperamos. 
É diferente, é um concept é certo.
Este protótipo de telemóvel é ultra-fino e é capaz de 
nos ajudar a dar asas à imaginação graças à sua in-
crível flexibilidade.
Desenhado por Tamer Nakisci, um designer turco de 
23 anos, vencedor do concurso de design Nokia Ben-
elux Design Contest.

Hi-Can High
Fidelity Canopy
PODE IMAGINAR FAZER MUITAS coisas numa 
cama, mas certamente que esta passará completamente 
todas as suas previsões.
Para começar, o seu design já deixa qualquer um in-
timidado. Depois, podemos ver filmes, ouvir música, 
jogar jogos de computador e até ir ao e-mail.
Inventado por um designer transalpino, esta cama 
ainda traz um projector que se recolhe ou estende aos 
pés da cama, com ligação à Internet, entradas para a 
antena de televisão, consolas e um DVD incorporado. 
Todo o divertimento sem ter que sair da cama.

Sony Ericsson Aino

O SONY ERICSSON AINO é um telemóvel 3G/3G+ que vem equipado com um teclado 
deslizante e um ecrã táctil de 3 polegadas e resolução de 240×432 pixels.
Bastante versátil, apresenta um sensor fotográfico de 8,1 megapixels com sistema de foca-
gem automática e flash LED assim como um rádio FM, um receptor GPS compatível A-GPS 
e módulos comunicantes Bluetooth e WiFi.
Além disso, o Aino também permite reproduzir conteúdos multimédia (áudio, vídeo e fotos) 
armazenados numa PS3. Os conteúdos são acedidos através de WiFi ou 3G e reproduzidos 
em streaming. Uma ideia interessante para quem tem planos de dados ilimitados.
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