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Últimas noticias

"Universidade dos Açores à beira de não pagar 

salários" é a manchete do Açoriano Oriental 

Atleta vai escalar montanha do Pico de costas 

Pedro Correia quer defender PME 

Ricardo Serrão Santos eleito presidente do 

EurOcean 

Piedade Lalanda quer garantir "respostas claras" 

aos idosos 

PSP apreende liamba e haxixe em operação de 

combate ao consumo 

Costa Neves espera que encontro suscite 

"debate animado" 

Programa Parque Aberto envolve todas as ilhas 

em novembro e dezembro 

Povoação com a possibilidade de ver criada uma 

hídrica reversível 

José Bolieiro aposta na cultura no concelho 

Filme "Linhas de Wellington" exibido no 

Nordeste 

Encontro de empresários para "Preparar o 

futuro" em Angra 

Rita Carreiro apresenta "Entre o Mar e o Céu" no 

Centro Municipal de Cultura 

Quadro de Picasso vendido por 41,5 milhões de 

dólares 

Agente de segurança encontrado morto na 

residência do PM sueco 

Acerca do Jornal Termos e condições Estatuto editorial Publicidade Assinaturas Classificados Contactos Ficha Técnica

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Russo (PC-AML-ANR), que servirá de base a futuras parcerias 

de cooperação entre empresários e entidades açorianas e 

finlandesas.

No Auditório do Ramo Grande serão apresentadas as vantagens 

competitivas do concelho da Praia da Vitória para investimento 

externo, assim como os produtos e serviços disponíveis para 

exportação.

Roberto Monteiro revelou ainda que o processo que culmina 

com a deslocação da missão empresarial finlandesa contou com 

a colaboração de um antigo colega de faculdade, que emigrou 

para aquele país nórdico e facilitou a troca de contactos.
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Adicionar um comentário...

Comentar através de...

Jorge Soares · Presidente na empresa MaLA Cooperativa Cultural

E para o resto dos Açores?

Responder · Gosto · Quarta-feira às 6:20

Joseph U. Almeida · President/CEO na empresa Almeida Const. Corp.

Good Luck !....You are not going to find any! (Partnership).....Azoreans are very independent and 
suspicious....they can not and will not accept any foreign partnership...they will think that you will be taking 

them over!. which you perhaps will...and they can not accept it. Go there and play some golf...other than that 

you will be wasting your/or your government's time and money....

Best Wishes,

Responder · Gosto · Quarta-feira às 14:50

Recomendações

Regista-te Cria uma conta ou inicia 

sessão para veres o que os 

teus amigos estão a recomendar.

Universidade dos Açores sem 

dinheiro para salários já no primeiro 

semestre de 2013 - Açoriano 

Oriental

82 people recommended this.

Universidade dos Açores sem 

dinheiro para salários já no primeiro 

semestre de 2013 - Açoriano 

Oriental

21 people recommended this.

Atleta vai escalar montanha do Pico 

de costas - Açoriano Oriental

5 people recommended this.

"Universidade dos Açores à beira de 

não pagar salários" é a manchete do 

Açoriano Oriental - Açoriano 

Oriental

5 people recommended this.
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