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Analise e resposta a proposta colocada pelo sócio Alexandre Pinheiro, a consideração dos
sócios.

 

Conteúdo da proposta efetuada via e-mail, por Alexandre Pinheiro em 3 de maio de 2022

“acho que se havia de fazer uma reunião para se decidir o rumo que a padaria vai tomar seja
para vender seja para o que for mesmo enquanto não for vendida eu como já lhe disse há 2
meses não me sinto capaz, nem a melhor opção para  continuar á frente da firma para mim é
uma tortura sinto-me um prisioneiro sinto que não vivo , sobrevivo.como já lhe disse posso me
arrepender mais tarde mas a minha saude neste momento é mais importante ,”

 

Minha resposta.

VNG, 6 de maio de 2022.

Bom dia, Alexandre,

     Sobre os pontos colocados nesta sua mensagem, nomeadamente em se marcar uma
reunião, fico a disposição para estar presente, em data e hora que todos os sócios achem mais
convenientes.

Seria importante que o outro sócio Agostinho e/ou seus representantes, também pudessem
comparecer, uma vez que se trata de assuntos importantes para o futuro da firma.

     Enquanto tal não acontece, aproveito para deixar aqui expresso que todos os assuntos por
si referidos acima, foram já abordados nas duas últimas reuniões acontecidas em data recente
e em outras trocas de mensagens.

Falta apenas aos sócios que se encontram presentes diariamente na empresa, darem o devido
seguimento, e desde já aproveito para reforçar a minha total anuência para a sua
concretização.

 

Mas vamos aos fatos.

     Sobre a sua proposta de se contratar um gerente externo com “sangue novo” para a firma,
ou nomear funcionários já existentes dos quadros da empresa para funções de gerência, quero
expressar o meu completo apoio para que tal aconteça o mais urgente possível de forma a não
causar danos irreparáveis a firma.

Caso se opte por promover alguém internamente, dentro dos 12 colaboradores (as) as
probabilidade de se acertar na escolha é bem grande, uma vez que na sua totalidade,
possuem anos de “casa” nesta empresa, detendo bons conhecimentos da logística da firma



Trigal e o necessário embasamento técnico de anos de trabalho no ramo do fabrico de
produtos de panificação e pastelaria, vendas ao balcão, atendimento ás mesas e vendas a
clientes externos.

Outra hipótese já sugerida, é a admissão de um (ou mais que um) outro sócio trabalhador, com
ou sem capital próprio.

Alias, estas soluções que descrevo em cima nestes  parágrafos, foram sugeridas por mim
desde sempre.

O Alexandre é testemunha disso.

Não se deve esquecer que de quando em vez, alertava os sócios para a vulnerabilidade de um
sistema por vocês usado, de concentração de tarefas e responsabilidades a cargo de uma só
pessoa. O que já era previsto, esta a acontecer e de forma abrupta.

     Seguidamente, falta abordar o tema da venda da firma, através de uma cessão de quotas
ou mesmo trespasse, mas, mesmo esse assunto já foi tratado, com a assinatura de um
contrato com uma empresa promotora imobiliária , onde ficou estipulado o valor de venda
sugerido pelo Alexandre em 250 mil euros.

Porem, neste ponto quero deixar uma vontade minha a consideração dos sócios Alexandre e
Agostinho, sobre o valor de venda inicialmente pedido.

Por mim, enquanto detentor de uma quota de 51% da firma Antonio Teixeira Marques Lda., e
atento e muito preocupado com as palavras expressas pelo sócio Alexandre postadas neste
último email acima transcrito, onde diz não reunir condições para estar a frente da empresa, eu
proponho, caso os restantes sócios aceitem, baixar o preço inicialmente pedido de 250 mil
euros, para até 150 mil euros.

Preciso de dinheiro como todo o mundo, mas, não a custa de sofrimento humano.

Pode ser que desta forma, surjam mais depressa propostas de potenciais interessados,
tornando possível ao sócio Alexandre poder, segundo palavras suas,  se livrar desta “tortura”
ou deixar de  “sentir-se prisioneiro de continuar na firma”.

Ademais, no momento, são estes os tipos de ajuda que posso dar, enquanto sócio.

     Outro pormenor a acrescentar para memória futura, é o fato de ter recebido por herança
esta transmissão de quota em agosto de 2004, e por não ser o meu ramo empresarial nem
possuir os mínimos conhecimentos técnicos, procurei sempre durante estes quase 18 anos me
manter bem afastado da sede da mesma, para não atrapalhar o normal funcionamento da
firma, deixando para os dois sócios restantes todos os atos de gestão, porque era esse o
compromisso que tinham assumido com o finado sócio maioritário Antonio Teixeira Marques,
quando se tornaram sócios trabalhadores, com quota a realizar.

As minhas raras aparições, apenas se davam de forma pontual e quando solicitado pelos
sócios para a resolução de atos de gerência. Mesmo assim foram escassas essas
deslocações nos quase 18 anos que detenho a minha participação societária nesta firma.

     Para reforço deste meu total “desligamento” da sociedade, acrescento que nunca tive
qualquer posse de chaves de acesso as instalações das duas casas comerciais, nem ao
código do sistema de alarme interno, nem nunca efetuei qualquer venda ao balcão nas duas
casas comerciais. Também nunca operei sozinho a conta bancaria da firma, onde apenas em
data recente, mais concretamente há cerca de um mes, tive acesso on line a referida conta do
Novobanco, por força das circunstâncias.

E, é dentro deste contexto de não presença assídua e ingerência nos destinos da empresa e
porque também sempre mantive total confiança nos sócios, que fiquei sabendo no início da
manhã do passado dia 4 de março, destes graves problemas pessoais colocados pelo socio
Alexandre, quando pediu para se reunir comigo em caracter de urgência, e só aqui, repito: e só



aqui é que me deu a conhecer das tropelias causadas e vividas (dentro do espaço da
empresa) entre ele e a funcionaria Vera Lúcia.

     Termino aqui esta minha exposição, convencido que qualquer que seja o desfecho que
venha a ser conhecido desta sociedade por quotas, com mais de 30 anos de existência e
contrariamente ao esperado, a minha participação nesta empresa foi neutra, sem nunca
beliscar as éticas profissionais.

     Pelo conteúdo supra exposto, mesmo não sendo a minha pessoa parte do problema, me
disponibilizo a ser cooperante na obtenção da solução. Atitude que sempre tive nos momentos
menos bons desta firma, ao longo dos anos.

    Tenho a certeza do sentimento de dever cumprido perante todos, inclusive a memoria do
falecido sócio Antonio Teixeira Marques, de quem, como herdeiro,  recebi este legado.

Vidas que seguem.

Sempre ao dispor,

Joaquim Carvalhal
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Para: ricardo.brazete-2490c@advogados.oa.pt, ricardo.brazete@jmmarb.com, Aurora Carvalhal
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Este é o teor do email que enviei para o Alexandre em 6 de maio passado.
[Citação ocultada]
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