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eMails Extraviados para .... Dr. Luís Feio - Organização Produtores de Pecuária de
V. P. Aguiar. Assunto principal: participantes convidados
eMail1 Extraviado (por desconhecido/s) sob forma de papel e endereçado via CTT A/C Dr. Luís
Feio - Organização Produtores de Pecuária ( OPP) de V. P. Aguiar.
From: Veterinaria.com.pt
Sent: Monday, March 17, 2008 10:54 PM
To: ruipaula ; carlos-martins-76@hotmail.com ; helder5tas@sapo.pt
Cc: João
Subject: Jornadas CESPU
Boa noite a todos!
Conforme os vários telefonemas, envio a sugestão de duas comunicações para o congresso de 17
de maio na CESPU
Título: Administração e conservação de medicamentos na prática clínica veterinária
Objectivo: constrições do uso e conservação de diversas formas farmaceûticas em clínica
ambulatória e consultório/clínica veterinária.
Autores: Helder Quintas (Médico Veterinário da OPP de Macedo de Cavaleiros) e Carlos Martins
(Médico Veterinário Municipal de Vila Pouca de Aguiar)
Título: Investigação e adaptação de formas farmaceûticas em Medicina Veterinária
Objectivo:Factores relacionados com os animais, ambiente e saúde publica na adequação de
formas farmaceûticas em Medicina Veterinária.
Autor: João Simões
Rui Paula: Podes fazer o favor de nos enviar o programa provisório, assim como as datas limite e
para te enviarmos os resumos (assim como o tipo de formato destes últimos).
Helder e Carlos: Conforme o combinado, a vossa comunicação é conjunta e o Hélder será
responsável pela sua apresentação. O título é somente uma sugestão, pelo que é da vossa
responsabilidade a sua alteração ou não.
Cumprimentos, João Simões
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.519 / Virus Database: 269.21.7/1332 - Release Date: 17-03-2008 10:48
eMails - Relacionados com o eMail1
eMail1-R1 From: joao simoes <jsimoes.mira@sapo.pt>
Date: 2008/4/1
Subject: [Fwd: I palestras de Tecnologia Farmacêutica Veterinária]
To: "carlos-martins-76@hotmail.com ;" <carlos-martins-76@hotmail.com>
Cc: João Simões <jsimoes.mira@sapo.pt>
Aqui vai, Carlos.
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Emenda então a questão do Municipal.
Cumprimentos, jsimoes
eMail1-R2 Assunto: I palestras de Tecnologia Farmacêutica Veterinária
Data: Mon, 31 Mar 2008 15:10:39 +0100
De: ana teixeira <ana.teixeira@iscsn.cespu.pt>
Para: maria teresa herdeiro <mteresa.herdeiro@ipsn.cespu.pt>, <ja.silveira@alliancehealthcare.pt>, <jsimoes.mira@sapo.pt>, <jsimoes@veterinaria.com.pt>, <carlos-martins76@hotmail.com>, <helder5tas@sapo.pt>
Olá boa tarde:
Conforme conversa anterior enviamos em anexo o programa provisório das I Palestras em
Tecnologia Farmacêutica Veterinária.
Gostaríamos de aproveitar para agradecer a Vossa participação e pedir para que com a máxima
brevidade possível enviasse:
-Sugestão de alteração do titulo da palestra,
-Objectivo da palestra,
-Curriculum resumido
Melhores cumprimentos,
Ana Teixeira (docente ISCSN)
Rui Paula (aluno ISCSN e Médico Veterinário)
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.519 / Virus Database: 269.22.1/1350 - Release Date: 30-03-2008 12:32
eMail1-R3 - (em consequência do qual foi obtido o conhecimento de extravio)
From: joao simoes <jsimoes.mira@sapo.pt>
Date: 2008/3/26
Subject: Re: estágio
To: Lilia Ferreiro Ferreiro <liliaferreiro@hotmail.com>
Cc: João Simões <jsimoes.mira@sapo.pt>
Olá Lilia!
O Dr. Neto ainda não me disse mais nada. Amanhã vou tentar entrar em contacto com ele para
ver se existe a tal disponibilidade em Abril.
Também já falei com a Cristiana (que me disse que já lhe ligaste), pelo que basta entrar em
contacto oficial com o colega Feio para começares (é o responsável pelo ADS). Se tiveres algum
constrangimento, diz-me (e pede o nº de TLM dele à Cristiana), que eu mesmo lhe peço. Julgo
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que, mesmo que o Dr. Neto te possa ajudar já na primeira quinzena, sempre podes começar já
com a Cristiana (mesmo que por poucos dias).
Amanhã voltarei a enviar um mail para te inteirar (conheço também outro colega em Alcanema
que trabalha bastante com suínos, se necessário)
João Simões/RCPVET/petition.html”
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