
Re: tese de mestrado 
Fernanda Ramos - FA [fernanda.ramos@fundacao-alentejo.pt] 

Dr. Jorge Ponciano
Boa noite

Lamento mas até ao próximo dia 18 não tenho disponibilidade para lhe responder. Desculpe o incómodo.
Cumprimentos
Fernanda Ramos

Fernanda Ramos 
Enviado do meu iPad

No dia 05/09/2012, às 18:57, Jorge.Ponciano <jorge.ponciano@cm-silves.pt> escreveu:

Dr.a Fernanda 
Junto envio em anexo as perguntas, pedia-lhe, caso fosse possivel, que me enviasse as respostas com 
brevidade, uma vez que o prazo limite para entrega da tese é dia 18 de setembro.
Julgo que a sua colaboração seria uma mais valia, contudo se o mesmo não lhe for possivel agradeço na 
mesma, pedindo-lhe que me indique essa indisponibilidade.
Grato
Jorge Ponciano 

De: Fernanda Ramos [fernanda.ramos@fundacao-alentejo.pt]
Enviado: quarta-feira, 5 de Setembro de 2012 16:57
Para: Jorge.Ponciano
Assunto: RE: tese de mestrado

Dr. Jorge Ponciano
Boa tarde
Lamento informar que, não tenho na minha posse as perguntas que pretende que eu responda, talvez se 
tenham extraviado, nestas duas próximas semanas terei muita dificuldade em  poder responder, mas se 
considerar que continuam a ser pertinentes para a sua tese agradeço o reenvio das mesmas e 
comprometo-me até ao fim do mês de Setembro de lhe enviar as mesmas.

Cumprimentos
Fernanda Ramos

De: Jorge.Ponciano [mailto:jorge.ponciano@cm-silves.pt] 
Enviada: quarta-feira, 5 de Setembro de 2012 12:27
Para: FA | Fernanda Ramos
Assunto: tese de mestrado

Ex.ma Sr.a 
Tomo a liberdade de me dirigir a si de novo, pois encontro-me na fase final da elaboração da tese de 
mestrado e necessito de elaborar as conclusões das entrevistas realizadas durante o meu estudo, pelo que 
lhe dirigo este e-mail, no sentido de lhe solicitar a resposta às perguntas que na reunião em que teve a 
amabilidade de me receber, lhe entreguei.
Grato pela ajuda e atenção e aguardando uma resposta sua, envio os meus melhores cumprimentos,
Jorge Ponciano

<perguntas vereadores cme.doc>

Enviado: quarta-feira, 5 de Setembro de 2012 22:44 
Para: Jorge.Ponciano
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