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Robôs, gadgets e as últimas novidades
da tecnologia. O melhor do CES
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Acaba de lançar um novo programa de doutoramento. Que programa é
este?

A jornalista Ana Sousa Dias entrevista o biólogo Adriano Henriques

1 comentário Ordenar por

Marie Jimenez · New York University
Eu realmente chegar perto de 6k € - € 9k por mês fazendo trabalho online. Para aqueles de
vocês que estão prontos para um trabalho simples em casa por 2h-5h todos os dias em sua
casa e ganham um valioso salário ao fazê-l0 ...

Confira o que eu faço /// ==================== ===> >>>>>>>> www.Empregos9.co-
m™
Gosto · Responder · 29 de Novembro de 2017 0:33 · Editado

Plug-in de comentários do Facebook
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FÓRUM TSF

Fórum TSF: Quem
gostaria de ver na
liderança do PSD?

POLÍTICA

▶ Vídeo: Governo não
renova mandato de
Procuradora-Geral da
República

SOCIEDADE

Contadores da luz voltam
a ser inspecionados

INTERNACIONAL

Incêndio na Trump Tower
faz 2 feridos

INTERNACIONAL

As cataratas do Niágara
estão congeladas

SOCIEDADE

Barragem que esteve
quase seca já está a 100

DESPORTO

Depois do susto, os golos
dos homens do costume

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Cientistas portugueses
descobrem que é possível
reverter o
envelhecimento

AUTOMÓVEL

Automóvel - Mira Amaral.
″VW pode levar produção
da Autoeuropa para
Marrocos″

DINHEIRO

Dinheiro - O jogador mais
rico do mundo joga nas
reservas do Leicester

INSOLITO

Joga nas reservas do
Leicester e é o jogador
mais rico do mundo

VÍDEOS

▶ Vídeo: Braga acusa FC
Porto e mostra estas
imagens

NOTÍCIAS

Esta frota de 18 Porsche
praticamente novos está
à venda

TECH

O carro movido a ar
comprimido funciona?

NUTRIÇÃO

Assim o pão não
engorda... - Men's Health

NOTÍCIAS

Estudo aconselha que se
emigre para esta cidade
portuguesa
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Os objetos mais
estranhos deixados nos
quartos de hotel

Tem a certeza que está a
congelar bem os
alimentos?

8 coisas que nunca deve
pôr no micro-ondas

"Cozmo, o robot com
emoções

"Universo Star Trek
chega ao mundo real

O conforto lá de casa
a bordo de um
avião? Sim, é
possível

Estadia 4 noites desde
732€/pessoa

Grand Hotel
Mediterraneo com
excelente localização

"Estadia 4 noites desde
44€/pessoa

"Estadia 4 noites desde
102€/pessoa

JUSTIÇA

Governo não renova
mandato de Procuradora-
Geral da República

ACT

Inspetor-Geral do
Trabalho demitido a duas
semanas do fim do
mandato

SOCIEDADE

Barragem que esteve
quase seca já está a 100%

ACT

Inspetor-Geral do
Trabalho deixa uma
"casa destruída"

METEOROLOGIA

Proteção Civil lança
alerta especial por causa
de chuva forte e neve

JUSTIÇA

"Governo não interfere
em questões judiciais". A
resposta ao presidente
angolano

SOCIEDADE

Maior nevão dos últimos
anos em Bragança fecha
escolas e corta estradas

FUTSAL

À terceira é de vez, Ana
Catarina? "Nem saberia
como reagir a essa
notícia...

448 m pessoas gostam disto. Regista-te para
veres aquilo de que os teus amigos gostam.

Gosto

Entre na conversa e não perca nenhuma
notícia no Facebook da TSF

Receba as principais notícias do dia no
seu e-mail, de forma gratuita, cómoda e
rápida

SUBSCREVER
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Crianças de Pedrógão Grande são
cientistas por uma semana

Os comentários de Pedro Adão e
Silva e Pedro Marques Lopes no
Twitter da TSF

DGS considera que problemas no
SNS são pontuais. Médicos falam
em caos

EDUCAÇÃO Há 3 min O DEBATE FINAL Há 25 min SAÚDE Há 34 min

"A retenção do IRS na
fonte é uma forma de o
Estado se financiar a
custo zero"

A OPINIÃO

Provedor quer assunto
Santa Casa/Montepio
resolvido "neste início de
ano"

ECONOMIA

Dois anos depois da
morte, o camaleão
continua a surpreender

MÚSICA

Câmara de Lisboa estuda
sistema de
videovigilância para
proteger azulejos

PATRIMÓNIO

O que gostaria de
perguntar a Rui Rio e
Santana Lopes? Envie a
sua questão

O DEBATE FINAL

Quem vai ser o próximo
presidente do PSD? Vote
no inquérito

O DEBATE FINAL

Governo admite dar mais
tempo e dinheiro a
autarcas para limpar a
floresta

INCÊNDIOS FLORESTAIS

Fórum Cidadania pede
"tolerância zero" ao
roubo de azulejos

PATRIMÓNIO

01:02

Testing

Testing A segunda temporada de
"Stranger Things" já está a

0:42

Acidente em tes
norte-coreano t

0:38
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