
Transcrição das conversas de Whatsapp mantidas entre o contabilista da firma Antonio 

Teixeira Marques Lda. e o sócio da mesma, Joaquim Teixeira Carvalhal, após a comunicação do 

sócio Alexandre ter necessidade de se afastar devido ao seu envolvimento com a funcionária 

Vera Lucia Amaral. 

 

30/03/21, 10:02 - As mensagens e chamadas são encriptadas ponto a ponto. Ninguém fora 

desta conversa, nem mesmo o WhatsApp, pode ler ou ouvi-las. Toque para saber mais. 

 

30/03/21, 10:02 - Joaquim Carvalhal: IMG-20210330-WA0014.jpg (ficheiro anexado) 

Bom dia, Alaide. 

Necessitava que passasse duas declarações da firma Antonio Teixeira Maques Lda, para a 

minha pessoa e outra para a Aurora, para podermos transitar entre o nosso concelho de 

residência e a sede da empresa. 

Depois pedia que entregasse ao Alexandre para ele carimbar e assinar. 

Seguem os dados pessoais. 

Cumprimentos ao Jose Antonio. 

Obrigado 

 

15/12/21, 11:56 - Joaquim Carvalhal: IMG-20211215-WA0001.jpg (ficheiro anexado) 

 

15/12/21, 13:48 - Joaquim Carvalhal: Boas Alexandre. 

Segue a emissão do registo criminal obtido on line. 

 

15/12/21, 13:49 - Joaquim Carvalhal: Ja enviei uma copia para a Conta a Conta. 

 

04/03/22, 21:43 - Conta a Conta: Chamada de voz não atendida 

 

04/03/22, 22:50 - Joaquim Carvalhal: Boa noite, Alaide. 

 

Desculpe pela hora tardia que lhe envio esta mensagem. 

Mas o assunto que hoje queria falar com vocês prendia-se com um problema de saúde 

existente com o Alexandre. Só para tranquilizar a Celeste encontra-se ao lado dele, prestando 

todo o apoio parental. 

 

Até novas notícias ele não vai poder estar presencialmente a frente da Trigal.  

 

Perante esta situação, solicito que a partir de segunda-feira possam me informar sobre as 

necessidades mais urgentes sobre obrigações fiscais a curto e médio prazo. Pode ser mesmo 

por via telefónica, ma vez que não vou ter um horário fixo para estar na firma. 

 

Peço também que passe essa minha mensagem ao Jose Antonio, porque não possuo nenhum 

contato dele. 

 

Agradeço muito a sua atenção. 

SDS 

 

05/03/22, 15:05 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde Alaide. 



Assunto: Continuação do meu pedido em voces digitarem as vendas na rua da Trigal. 

 

Hoje pedi a Sara para que na segunda-feira falasse consigo no sentido de voces poderem 

digitar as faturas de vendas externas da Trigal. 

 

No final de semana, sábado e domingo ela se encarregará de o fazer.  

Mas deleguei para ela toda a responsabilidade desta tarefa. 

 

Qualquer necessidade de outros esclarecimentos, por favor ligue-me. 

Obrigado 

 

06/03/22, 22:06 - Conta a Conta: Boa noite Sr Joaquim como combinado envio-lhe o número 

telefone do Diogo Lima .  

223 205 349. 

Alaíde 

 

06/03/22, 22:06 - Joaquim Carvalhal: Obrigado. 

 

06/03/22, 22:07 - Joaquim Carvalhal: Amanhã a que horas estão no escritorio? 

 

06/03/22, 22:08 - Conta a Conta: Eu chego as 9.30 e José António deve chegar por volta das 

10.30 

 

06/03/22, 22:12 - Joaquim Carvalhal: Uma oergunta. 

Não devo la estar logo no inicio da manhã, mas tenho que fazer uma pergunta, 

A escrita da firma está toda em dia ou esta alguma coisa em atrazo, como atas de 

encerramento do ercício do ano transato (não me lembro de se ter assinado), segurança social, 

baias medicas, e por ai fora. 

 

06/03/22, 22:28 - Joaquim Carvalhal: Bem vou adiantando o que se passa. 

Soube hoje de fonte segura que a Vera Lúcia, funcionaria da Trigal que vai efetuar queixas na 

AZAE e na segurança social, devido a firma Trigal ter dado “trabalho” (palavras dela) a 

funcionarias que se encontrava, de baixa. 

Disse também que consultou um advogado, que é o mesmo de uma irmã dela de nome Daniela, 

que ela não pode ser impedida de se apresentar ao trabalho. 

Perante estes fatos, as coisas estão se tornando muito complicadas e devemos estar 

prevenidos com tempos complicados para a empresa. 

Tenho necessidade de saber quando ela começou a trabalhar e se já tinha 16 anos. Também 

quando começou a fazer descontos e se existem recibos de vencimentos assinados por ela. 

Este é o assinto que de momento se mostra mais complicado. 

 

07/03/22, 10:37 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Alaide 

Deixei com a Deolinda, uma quantidade de documentos dentro de um saco, referentes as 

compras da firma. 

 

Outro assunto. 

Por favor veja estes pedidos de informações que coloco aqui em baixo. 



 

Preciso saber de alguns dados sobre Vera Lúcia,  

• Quando começou a trabalhar sem estar registada 

• Quando foi feito o primeiro registo dela nos quadro da empresa. 

• Se ela tem recibos de vencimento assinados em posse da empresa 

• Aquela carta de despedimento assinada por ela, esta em poder de quem.  

• Deste pedido de despedimento a Vera tem alguma cópia. 

 

07/03/22, 11:54 - Conta a Conta: Bom dia Sr Joaquim já levantei os documentos que estavam 

na posse da D Deolinda para verificar recibos vencimento da Vera de Janeiro e Fevereiro 

2022 que ainda não estavam na nossa posse. 2020 terá de se verificar nas pastas q já estão na 

cave. 2021 todos assinados, 2022 falta o de Janeiro. Começou a trabalhar oficislmente em  

 

01/07/2020. A carta está na conta a a conta. Que eu saiba não tem nenhuma cópia pois 

Alexandre só tinha uma via e ele n iria entregar uma cópia a ela. Quando começou a trabalhar 

não oficialmente não lhe sei dizer. Vou enviar por email copias da admissão oficial 

 

07/03/22, 11:57 - Joaquim Carvalhal: Não se torna necessário nenhum envio por enquanto. 

 

Voces conseguem indicar um jurista da area trabalhista para que ele possa se pronunciar sobre 

a consistência legal desta carta que ela assinou. 

 

07/03/22, 11:59 - Conta a Conta: Vou tentar entrar em contacto com uma advogada dessa 

área 

 

07/03/22, 12:01 - Joaquim Carvalhal: Obrigado. 

 

07/03/22, 21:09 - Joaquim Carvalhal: Boa noite Alaide. 

Amanha é possível voce me enviar uma copia da declaração de despedimento da Vera Lucia  

Obrigado. 

 

07/03/22, 22:13 - Conta a Conta: Boa noite Sr Joaquim  Amanhã quando chegar ao escritorio 

digitalizo e envio-lhe  Boa noite 

 

07/03/22, 23:30 - Joaquim Carvalhal: Obrigado. 

Vou também precisar de uma simulação de indenização para a Vera Lucia  tendo por base o 

vencimento dela para 5 anos, 4, 3 e 2 anos. 

Agradeço que me faça o envio para o meu email pousodaserra@gmail.com, para depois eu 

reencaminhar para o Dr, Serafim, que os analisará. 

O Dr. Serafim, pediu que a Laide, telefonasse para ele a partir das 14h30 no sentido de 

poderem falar tecnicamente sobre o assunto, 

Esta previsto na próxima quarta-feira, existir uma reunião entre o Dr. Serafim como nosso 

representante e a funcionaria Vera Lucia. 

Obrigado e até mais. 

 

08/03/22, 09:40 - Conta a Conta: Bom dia Sr Joaquim acabei de enviar carta despefimento. 

Agora vou preprarar simulações 



 

08/03/22, 09:42 - Joaquim Carvalhal: Agradeço. 

 

08/03/22, 12:38 - Conta a Conta: Sr Joaquim por favor envie numero telemovel Dr Serafim 

 

08/03/22, 12:40 - Joaquim Carvalhal: Serafim – advogado  935 149 120 

 

08/03/22, 14:50 - Conta a Conta: Chamada de voz não atendida 

 

09/03/22, 09:00 - Joaquim Carvalhal: Apagou esta mensagem 

 

09/03/22, 09:07 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Laide. 

Pedia o favor de me informar qual a diferença entre um acordo em que ela peça a sua 

desvinculação com a firma ou ser despedida por justa causa. Claro após abertura de processo 

disciplinar. 

 

Em qualquer dos casos em cima, é de se excluir os valores indemnizatórios a que tem direito 

por Lei. 

Obrigado. 

Ate + 

 

09/03/22, 12:37 - Conta a Conta: Bom dia Sr Joaquim quer seja a funcionaria a despedir-se  

ou seja despedida com justa causa e esta ser aceite  pelo  tribunal a funcionaria deixa  

de ter direito à indemnização  só aos direitos adquiridos (sub ferias, ferias,natal e respectivos 

proporcionais), e no caso despedimento imediato por parte 

 da funcionaria e  na falta de aviso prévio aos creditos q tenha a receber a firma pode abater 

1 mês de remuneração pois a sua antiguidade é inferior a 2 anos. E se for por mutuo acordo e 

devidamente justificado é paga a indemnizacao e o. trabalhador poderá ter direito ao 

desemprego 

 

14/03/22, 08:33 - Joaquim Carvalhal: segunda-feira, 14 março 2022 

 

Bom dia, Laide. 

 

Sei que vocês devem andar assoberbados com o trabalho, mas vou precisar de um seu serviço 

para a Trigal. 

Quando fosse possível, pode ser até ao final do dia me enviasse uma relação dos funcionários 

com os seus vencimentos atuais e também, um cálculo (aproximado) dos valores que cada um 

tem de “tempo de casa”. Ou seja. quanto cada um teria que receber em caso de cessar as 

atividades na empresa. Nestes cálculos, deve ser considerado os respetivos subsídios. 

 

Outros assunto, em modo de atualização. 

 

Sobe o processo de “desligamento” da funcionaria Vera Lúcia Amaral da Trigal, um outro 

advogado, Ricardo Brazete que me acompanha há mais de 30 anos, vai nesta próxima quarta-

feira, dia 16 de março, tentar resolver este processo trabalhista.  

 



A reunião será marcada para a parte da tarde, no escritório do Dr. Serafim Santos em São 

Pedro da Cova. 

Provavelmente o Dr. Ricardo Brazete necessitará de falar consigo alguns pormenores e obter 

os devidos dados da relação trabalhista desta funcionaria. 

 

Faltou informar que o Dr. Serafim Santos contraiu covid neste final se semana, ficando 

impossibilitado de poder fazer qualquer entrevista presencial. 

Sei que voces tem sido incansáveis, mas, como deve compreender, tenho que continuar 

incomodando por tenho que agilizar várias frentes de atos de gestão da Trigal. 

 

Conto com vocês. 

Qualquer coisa entre em contato comigo. 

 

O meu obrigado 

 

14/03/22, 13:41 - Conta a Conta: Boa tarde Sr Joaquim,  já comecei a ver as admissoes e 

salarios de todos os funcionários,  logo que termine envio um email com todos os dados . 

 

14/03/22, 13:44 - Joaquim Carvalhal: Agradeço muito. 

Mas se não tiver oportunidade hoje, pode ser amanhã até ao meio dia. 

Ate+ 

 

15/03/22, 17:56 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde Laide. 

Julgo que o Dr. Ricardo Brazete, necessitara para amanha de toda informação que voce tenha 

da Vera Lucia Amaral, tais como nº do cartão de cidadão, copia do mesmo frente e verso e 

NIF. 

Pode enviar por aqui que depois faço-lhe chegar 

Obrigado 

 

15/03/22, 19:13 - Conta a Conta: IMG-20220315-WA0009.jpg (ficheiro anexado) 

CC Vera Lucia 

 

15/03/22, 19:15 - Conta a Conta: IMG-20220315-WA0010.jpg (ficheiro anexado) 

Comprovativo admissão seg social 

 

15/03/22, 19:17 - Joaquim Carvalhal: Obrigado. 

 

15/03/22, 19:27 - Conta a Conta: IMG-20220315-WA0013.jpg (ficheiro anexado) 

Ficha Vera Lucia 

 

16/03/22, 10:18 - Conta a Conta: Bom dia Sr Joaquim enviei agora mesmo para o seu email as 

guias pagamento da segurança social e finanças que deverão ser liquidadas até ao dia 20 Março 

. Se tiver alguma duvida diga. Bom dia trabalho 

 

16/03/22, 10:21 - Joaquim Carvalhal: Obrigado 

Igualmente 

 



16/03/22, 12:14 - Conta a Conta: Codigo acesso Certidão Permanente Trigal  

4620-0870-2161 

 

16/03/22, 19:36 - Conta a Conta: Chamada de voz não atendida 

 

16/03/22, 20:56 - Conta a Conta: Desculpe Sr Joaquim , penso q lhe liguei mas foi sem 

intenção.  Boa noite 

 

16/03/22, 20:54 - Conta a Conta: Chamada de voz não atendida 

 

17/03/22, 08:13 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Laide. 

Um ficheiro que voce me enviou em PDF sobre as indemnizações dos funcionários, julgo que foi 

feito no excel, Em caso afirmativo, pedia que me enviasse nessa extensão para eu poder 

trabalhar nele. 

 

outro assunto. 

 

Qual o valor bruto das rendas da Trigal 1 e Trigal 2 e do vosso escritório. 

Obrigado 

 

17/03/22, 11:32 - Joaquim Carvalhal: Quinta-feira, 17 de março de 2022 

 

Bom dia, pessoal. 

 

A partir desta mensagem podem começar a fazer todos os pedidos de fornecimentos 

diretamente ao Alexandre por telefone ou mensagem. 

 

Por conselho médico, ele deve ter um bom repouso, sem ter muita atividade física nem 

contatos com muitas pessoas.  

 

Porem, todos os restantes assuntos de interesse da firma, que não seja encomendas a 

fornecedores, vão doravante passar pelo meu crivo. 

 

Todas e todos que tem o meu WhatsApp, podem continuar a enviar solicitações sobre tudo que 

envolva a Trigal 1 (padaria) e a Trigal 2, qualquer que seja o assunto.  

Estarei sempre ao dispor. 

 

Sobre um vazamento existente no andar/escritório do meu filho, para os vestiários da Trigal. 

deve ser tratado diretamente comigo. 

 

Estou ao corrente da existência de muitos telefonemas de pessoas anonimas, feitos 

diariamente para as duas casas. Na maneira do possível peço que me vão dando conta do teor 

dos mesmos. 

 

Brevemente, teremos que agendar uma reunião alargada, para que possamos colocar certos 

assuntos em dia. 

Obrigado e um bom dia de trabalho. 



 

19/03/22, 17:21 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde Alaide. 

Desculpe incomoda-la mais uma vez, mas preciso saber se aqueles fundos europeus que 

recebemos de apoio no valor de  13.300 euros, 

Minha pergunta. 

Há algum impacto, se houver um despedimento por extinção de um posto de trabalho, nesta 

data? 

 

Obrigado 

 

21/03/22, 10:49 - Conta a Conta: Bom dia sr joaquim . Nao se pode extinguir posto trabalho 

durante 9 meses a partir de 24 de Agosto (data diferimento do processo pelo IEFP), sendo 

assim só a partir de 25 Maio. 

 

21/03/22, 10:53 - Joaquim Carvalhal: Caso a extinção do posto de trabalho se de este mes, 

Quais as sansões que a firma poderá sofrer, nomeadamente no seguimento financeiro. 

Obrigado, 

 

Em tempo: O valor recebido de apoio no montante de 13.300€ , como fica? Claro alem do que 

se beneficiou com a segurança social. 

Pode me informar 

Obrigado 

 

21/03/22, 11:49 - Joaquim Carvalhal: acordo de revogação trigal - Vera Lucia Amaral.pdf 

(ficheiro anexado) 

acordo de revogação trigal - Vera Lucia Amaral.pdf 

 

21/03/22, 11:49 - Joaquim Carvalhal: Volto com o assunto da ex funcionaria Vera Lucia. 

Há momentos foi assinado o Acordo de Revogação de Contrato de Trabalho, com a presença do 

meu advogado Dr. Ricardo Brazete em representação da Trigal, com o advogado da outra parte 

e com a presença da ex funcionaria e da sua irmã. 

A cópia do contrato original, será por ele enviada no final da tarde, que mais tarde faço chegar 

a voces. 

Nesta mensagem vou juntar a copia deste contrato para que voces possam comunicar ainda 

hoje para os organismos próprios, uma vez, que a ex funcionaria (segundo ela) vai amanhã 

solicitar o respetivo apoio ao fundo de desemprego. 

 

Caso necessitem de falar algo comigo, estejam a vontade e vou deixar o contato do Dr. Ricardo 

Brazete, para esclarecimentos que possam necessitar. 

Obrigado 

Até+ 

 

21/03/22, 11:53 - Joaquim Carvalhal: "José M. S. Moniz, Marçal Antunes, Ricardo Brazete & 

Associados, SP, RL" 

 

Sociedade de Advogados de Responsabilidade Limitada 

Registada na O.A. sob o nº.34/94 



Contribuinte nº.503.252.816 

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 17-1º. 3500-109 Viseu – Portugal 

Tel. 232 480 390 - Fax: 232 480 398 

 

21/03/22, 16:54 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

21/03/22, 16:54 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxx 

 

21/03/22, 16:58 - Joaquim Carvalhal: Acordo de Revogação de Contrato de Trabalho . 

assinado e reconhecido.pdf (ficheiro anexado) 

Acordo de Revogação de Contrato de Trabalho . assinado e reconhecido.pdf 

 

21/03/22, 16:58 - Joaquim Carvalhal: Declaração de desemprego da ex funcionaaria 

devidamente assinada.pdf (ficheiro anexado) 

Declaração de desemprego da ex funcionaaria devidamente assinada.pdf 

 

21/03/22, 16:58 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde. 

Assunto: Ex funcionaria da firma Trigal Vera Lúcia Amaral. 

 

Segue em anexo a copia do contrato devidamente assinado e reconhecido da rescisão 

contratual e uma cópia da declaração de desemprego. 

 

Caso necessitem, entrem em contato. 

Obrigado. 

 

22/03/22, 15:29 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde. 

Envio esta nota, como forma de dar ao vosso conhecimento. 

 

Boa tarde a todas as colaboradoras e colaboradores. 

     A gerência da firma Antonio Teixeira Marques Lda. decidiu promover uma reunião com 

todos os colaboradores desta empresa, para a discussão de assuntos de interesse geral. 

Mais informo que ontem dia 22 de março, a funcionaria Vera Lúcia Gaspar Amaral, deixou 

oficialmente de pertencer aos quadros desta empresa. 

Propomos o dia 23 de março de 2022, quarta-feira, às 19h00, na sala da Trigal 2, confeitaria 

mais nova. 

Esta mensagem e pedido de reunião será para os números de WhatsApp conhecidos.  

Encontro-me a inteira disposição, caso necessitem de outros esclarecimentos adicionais. 

Agradeço a vossa atenção. 

Pela fima. 

Joaquim Carvalhal 

 

P.S 

Serão afixados um aviso ( a ser elaborado pela gerência) em cada uma das casas, avisando os 

clientes do encerramento extraordinário mais cedo que o habitual. 

 

22/03/22, 15:54 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxx 

 



22/03/22, 15:54 - Joaquim Carvalhal: xxxxxxxxxxxxx 

 

22/03/22, 15:54 - Joaquim Carvalhal: Boa tarde, Alaide e Jose Antonio. 

 

     Hoje de manhã decorreu uma reunião entre mim e o sócio Alexandre, onde expressei a 

minha vontade em ceder a minha quota que possuo na firma Antonio Teixeira Marques Lda., 

com o nome fantasia Trigal. 

 

     Por ser detentor de uma quota maioritária, vou solicitar que seja marcada uma assembleia 

geral para que se delibere sobre o assunto. 

 

Quando tiverem uma oportunidade, podemos conversar sobre os pormenores que envolvem 

esta iniciativa. 

 

Agradeço a vossa atenção e colaboração 

Caso pretendam, peço o favor de me contatar. 

 

Joaquim Carvalhal 

 

23/03/22, 22:56 - Joaquim Carvalhal: Boa noite  Alaide. 

 

Sobre o assunto que falamos , hoje a noite na Trigal. 

 

ACT inspeção de trabalho 

Código de conduta para a prevenção e combate ao assédio no trabalho. 

Lei 73/2017 de 1 de agosto- 

Tem 3 páginas (sobre este tema) para ser afixado num local interno visível a todos os 

colaboradores. 

A falta desta afixação pode ter uma responsabilidade contra ordenacional 

 

24/03/22, 19:49 - Joaquim Carvalhal: Boa noite Alaide 

 

Falta uma ficha de funcionários que eu ja tinha pedido ao Jose Antonio. 

Obrigado 

 

25/03/22, 09:41 - Joaquim Carvalhal: Bom dia Alaide. 

So para avisar que a candidata Patrícia Sousa, a emprego na Trigal, ficou de passar na Conta a 

Conta de manhã. 

 

Depois com tempo me informe como será a entrada dela nos quadros, com a extinção do posto 

de trabalho da ex funcionaria Vera Lúcia Gaspar Amaral. 

 

Também precisava saber qual o tempo de experiencia se tem, antes de assinatura de um 

contrato. 

 

Obrigado 

Ate+ 



 

26/03/22, 20:27 - Joaquim Carvalhal: Assunto: Reconhecimento da gerência 

     Hoje, sábado, dia 26 de março, a gerência desta firma decidiu atribuir um bónus a todos os 

colaboradores (as) que, durante este mes de março, contribuíram para que fosse possível 

manter as portas abertas, tanto no fabrico, nas entregas de rua e, principalmente, no 

atendimento ao público. 

 

Todos sem exceção, demonstraram a sua grandeza. 

 

O valor atribuído será de 50.00€ para cada um, pagos no dia do vencimento. Caso a situação 

financeira que atravessamos fosse outra, o valor seria maior, porque reconhecemos que o 

merecem. 

 

Este bónus, será também contemplado no próximo mes de abril, a todos os colaboradores (as), 

desde que: 

 ....................Cumpram o horário de entrada sem atrasos e  

se comportem de forma educada com os (as) colegas de trabalho e principalmente toda a 

clientela.......................... 

 

Hoje esta mensagem só será enviada para quem eu possuir o contato do WhatsApp.  

Posteriormente será afixada em zonas interior nos quadros de aviso da firma Trigal. 

08/04/22, 10:00 - Joaquim Carvalhal: Bom dia, Alaide e Jose Antonio 

 

Preciso de atualizar os dois pedidos que fiz recentemente a vocês sobre a Trigal,  

  

Um deles tem a ver com o valor de 13.300 euros, recebidos em duas tranches da parte de 

ajudas ao covid pelo respetivo organismo (não me lembro do nome). 

 

Como esta verba até hoje não foi utilizada para o fim a que se destinava, e foi retirada da 

conta bancaria da firma, pedi ao Alexandre para fazer a distribuição entre sócios de acordo 

com as respetivas quotas. 

Considero este ponto resolvido. 

O outro pedido feito, foi para calcularem e informar o valor que cabe a empresa da quantia de 

6.500 euros, pagos de indemnização da demissão da ex. funcionaria Vera Lúcia Gaspar Amaral. 

 

Como vocês sabem a outra parte é da responsabilidade do socio Alexandre. 

Sei que vocês devem estar muito assoberbados de trabalho, mas o reforço deste meu pedido 

deve-se a uma possível, repito a uma possível,  viagem que tenho que fazer ao Rio de Janeiro, 

em virtude das fortes chuvas que caíram na cidade de Paraty onde tenho a minha pousada e a 

minha presença está sendo solicitada. 

 

Caso necessitem de melhores esclarecimentos, podemos usar a via telefónica. 

 

Tenham um bom dia de trabalho e reitero os meus agradecimentos por todo o apoio que tem 

dispensado a firma Trigal. 

 

Ate mais. 


