
Pouso da Serra - Aldeia de Montanha <pousodaserra@gmail.com>

Resposta ao email enviado pela Trigal para o socio Joaquim
Carvalhal em 14 de julho de 2022
3 mensagens

Pouso da Serra - Aldeia de Montanha <pousodaserra@gmail.com> 3 de agosto de 2022 às
06:44

Para: Trigal Gondomar <trigaltrigal@gmail.com>
Bcc: Aurora Carvalhal <auroracarvalhal@gmail.com>

Conteúdo da proposta efetuada via e-mail, por Alexandre Pinheiro em 14 de julho de 2022.

Trigal Gondomar       
14/07/2022, 10:39       

Bom dia 
·         A vera lucia Pinto de Sousa meteu a carta de despedimento so vai trabalhar até  
final de Agosto

·         também há o caso da Inês que está a substituir a d deolinda tem que se decidir que
tipo de pessoas se vai meter

·         a alaide também ficou de dizer se se pode mandar o Tony para o fundo desemprego
pareceu me que só vai embora nessa condição
·         eu como já tinha dito também quero sair era uma boa oportunidade de organizar a
firma com as suas ideias pois não sei quando vai aparecer compradores ou se vai
mesmo aparecer algum pois pelo que ouço há muita gente a querer vender e não o
contrário

 

2 de agosto de 2022

Resposta ao email enviado para - Joaquim Carvalhal) - pela Trigal em 14 de julho de 2022.

     Sobre a saída destes funcionários e novas admissões, apenas posso dizer que  os sócios
Alexandre Pinheiro e Agostinho Monteiro, contam com a minha anuência para tais
contratações e outras que se tornem necessárias para o bom desenvolvimento da firma.

     Quanto ao pedido de me pronunciar sobre a manutenção ou não de funcionários (as)
atualmente em serviço na firma Trigal com e sem contrato, não posso de nenhuma forma
opinar, por não me encontrar em nenhum momento nas instalações em horário laboral,
impedido assim de observar o profissionalismo de cada um (a) ou mesmo presenciar se as
boas normas laborais, como o correto e educado tratamento entre funcionário (a), entidade
patronal, colegas e clientes são compridos. Claro que faltou falar da honestidade de todos os
colaboradores (as) que deve ser uma constante, tendo em conta que na sua quase maioria
lidam com matéria prima de fabrico, produtos gerais como tabaco e raspadinhas, e elevado
valor monetário resultante das vendas diárias da empresa.

     Passando para o último paragrafo, onde manifesta o desejo de sair, aliás direito legitimo de
todo o sócio numa sociedade comercial, posso apenas dizer que sendo esta sua vontade,
apenas cabe a si essa decisão e não aos restantes sócios. Mas neste caso, falo apenas por
mim.



     Sobre a venda da firma como sociedade por quotas ou por trespasse, também são estas as
informações que tenho recebido do mercado imobiliário e comercial, onde estabelecimentos de
fabrico e comercialização de pães e pastelaria, conhecidos por “Pão Quente”, atividade desta
firma, são os menos procurados.

Como exemplo, teve mesmo um potencial interessado na firma Trigal, traçado um
organograma bem simples, onde demonstrou alguns pontos críticos (leia-se fracos), como é o
caso de existir duas casas em frente uma a outra, separadas por uma rua. Outro ponto por ele
tocado, foi a carga horária de produção e venda em torno de 19 horas/dia em 6 dias da
semana. Segundo essa mesma pessoa necessitaria de ter três responsáveis com cargos de
chefia, para o setor de produção/fabrico, vendas na rua e para as vendas no balcão. Ele ficaria
apenas com a gestão dos 3 setores e o movimento financeiro e fiscal da empresa.

Apesar de ter pedido um tempo para pensar, comunicou-me mais tarde, não estar mais
interessado na Trigal.

Estes fatos reforçam o que o sócio Alexandre coloca no último paragrafo onde diz que “não sei
quando vai aparecer compradores ou se vai mesmo aparecer algum”.

     Mais uma vez perante os fatos em cima apresentados e mais tudo que transmiti no meu
email de 6 de maio último endereçado aos sócios da firma Antonio Teixeira Marques Lda., com
o nome fantasia de Trigal, vou deixar em baixo expresso o meu propósito atual, no sentido de
ser o mais cooperante possível com a situação apresentada.

 

Ponto 1 – Proponho que a sociedade por quotas Antonio Teixeira Marques Lda., seja oferecida
para eventuais interessados, pelo valor total de € 100.000 (cem mil euros) e facilidade de
pagamento, apenas com a condição de manter os postos de trabalho. Minha principal e atual
preocupação, porque são mais de 12 funcionários (as) e suas famílias, onde alguns pela idade
terão imensa dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. E dentro deste quadro de
colaboradores (as) falta dizer que tem uma mãe, o filho e a esposa, com uma afetação familiar
mais preocupante.

Ponto 2 – Se um grupo ou a totalidade de funcionários desta empresa, onde alguns já foram
empresários, quiserem adquirir a sociedade Antonio Teixeira Marques Lda., eu cedo para eles
a minha quota de 51%, por um valor simbólico, bem distante dos valores acima pedidos.

Ficarei mais contente se o ponto 2 se concretizar em detrimento do ponto 1, porque o faço em
memória do meu pai de quem herdei esta quota em agosto de 2004. E ficaria mais contente se
esta proposta ficasse resolvida até ao próximo dia 8 de agosto, uma vez que faz aniversário do
nascimento e do falecimento de meu pai.

De onde ele estiver, acredito que vai aprovar esta minha ação, porque, também ele gostava de
ajudar os outros. Neste caso, são pessoas que de uma forma ou de outra foram e são
parceiros na construção da firma que ele criou.

Por vezes temos que passar das palavras aos atos.

Fazer a diferença.

É este o meu propósito,

 

     Para concluir, vou enviar para a agência imobiliária que esta promovendo a venda da firma
Trigal esta minha proposta de atualizar o valor de venda para € 100.000 (cem mil euros) e
pedirei para que o Sr. João Fernandes, promotor da mesma, faça o especial favor de colher
pessoalmente as opiniões dos restantes sócios a saber, o Alexandre Pinheiro e o Agostinho
Monteiro, detentores das restantes quotas da sociedade Antonio Teixeira Marques Lda.

      Sobre a proposta que faço para os funcionários (as) da empresa, gostava de endereçar
para o WhatsApp deles, pelo menos dos que possuo, o conteúdo deste email, porque são
parte interessadas. Isto se os sócios não virem inconveniente. Se tiverem outra sugestão de
abordagem, peço que a coloquem.



Caso algum ponto não esteja bem esclarecido ou mesmo em desacordo com a vossa vontade,
peço que me informem e dentro do que for possível, tentaremos chegar a um consenso.

Ao dispor.

Cordialmente

Joaquim Carvalhal

Pouso da Serra - Aldeia de Montanha <pousodaserra@gmail.com> 3 de agosto de 2022 às
06:58

Para: Alaíde Gonçalves <alaide.m.goncalves@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Pouso da Serra - Aldeia de Montanha <pousodaserra@gmail.com>
Date: quarta, 3/08/2022 à(s) 06:44
Subject: Resposta ao email enviado pela Trigal para o socio Joaquim Carvalhal em 14 de julho
de 2022
To: Trigal Gondomar <trigaltrigal@gmail.com>

Conteúdo da proposta efetuada via e-mail, por Alexandre Pinheiro em 14 de julho de 2022.

Trigal Gondomar       
14/07/2022, 10:39       

Bom dia 
·         A vera lucia Pinto de Sousa meteu a carta de despedimento so vai trabalhar até  
final de Agosto
·         também há o caso da Inês que está a substituir a d deolinda tem que se decidir que
tipo de pessoas se vai meter
·         a alaide também ficou de dizer se se pode mandar o Tony para o fundo desemprego
pareceu me que só vai embora nessa condição

·         eu como já tinha dito também quero sair era uma boa oportunidade de organizar a
firma com as suas ideias pois não sei quando vai aparecer compradores ou se vai
mesmo aparecer algum pois pelo que ouço há muita gente a querer vender e não o
contrário

 

2 de agosto de 2022

Resposta ao email enviado para - Joaquim Carvalhal) - pela Trigal em 14 de julho de 2022.

     Sobre a saída destes funcionários e novas admissões, apenas posso dizer que  os sócios
Alexandre Pinheiro e Agostinho Monteiro, contam com a minha anuência para tais
contratações e outras que se tornem necessárias para o bom desenvolvimento da firma.

     Quanto ao pedido de me pronunciar sobre a manutenção ou não de funcionários (as)
atualmente em serviço na firma Trigal com e sem contrato, não posso de nenhuma forma
opinar, por não me encontrar em nenhum momento nas instalações em horário laboral,
impedido assim de observar o profissionalismo de cada um (a) ou mesmo presenciar se as
boas normas laborais, como o correto e educado tratamento entre funcionário (a), entidade
patronal, colegas e clientes são compridos. Claro que faltou falar da honestidade de todos os
colaboradores (as) que deve ser uma constante, tendo em conta que na sua quase maioria
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lidam com matéria prima de fabrico, produtos gerais como tabaco e raspadinhas, e elevado
valor monetário resultante das vendas diárias da empresa.

     Passando para o último paragrafo, onde manifesta o desejo de sair, aliás direito legitimo de
todo o sócio numa sociedade comercial, posso apenas dizer que sendo esta sua vontade,
apenas cabe a si essa decisão e não aos restantes sócios. Mas neste caso, falo apenas por
mim.

     Sobre a venda da firma como sociedade por quotas ou por trespasse, também são estas as
informações que tenho recebido do mercado imobiliário e comercial, onde estabelecimentos de
fabrico e comercialização de pães e pastelaria, conhecidos por “Pão Quente”, atividade desta
firma, são os menos procurados.

Como exemplo, teve mesmo um potencial interessado na firma Trigal, traçado um
organograma bem simples, onde demonstrou alguns pontos críticos (leia-se fracos), como é o
caso de existir duas casas em frente uma a outra, separadas por uma rua. Outro ponto por ele
tocado, foi a carga horária de produção e venda em torno de 19 horas/dia em 6 dias da
semana. Segundo essa mesma pessoa necessitaria de ter três responsáveis com cargos de
chefia, para o setor de produção/fabrico, vendas na rua e para as vendas no balcão. Ele ficaria
apenas com a gestão dos 3 setores e o movimento financeiro e fiscal da empresa.

Apesar de ter pedido um tempo para pensar, comunicou-me mais tarde, não estar mais
interessado na Trigal.

Estes fatos reforçam o que o sócio Alexandre coloca no último paragrafo onde diz que “não sei
quando vai aparecer compradores ou se vai mesmo aparecer algum”.

     Mais uma vez perante os fatos em cima apresentados e mais tudo que transmiti no meu
email de 6 de maio último endereçado aos sócios da firma Antonio Teixeira Marques Lda., com
o nome fantasia de Trigal, vou deixar em baixo expresso o meu propósito atual, no sentido de
ser o mais cooperante possível com a situação apresentada.

 

Ponto 1 – Proponho que a sociedade por quotas Antonio Teixeira Marques Lda., seja oferecida
para eventuais interessados, pelo valor total de € 100.000 (cem mil euros) e facilidade de
pagamento, apenas com a condição de manter os postos de trabalho. Minha principal e atual
preocupação, porque são mais de 12 funcionários (as) e suas famílias, onde alguns pela idade
terão imensa dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. E dentro deste quadro de
colaboradores (as) falta dizer que tem uma mãe, o filho e a esposa, com uma afetação familiar
mais preocupante.

Ponto 2 – Se um grupo ou a totalidade de funcionários desta empresa, onde alguns já foram
empresários, quiserem adquirir a sociedade Antonio Teixeira Marques Lda., eu cedo para eles
a minha quota de 51%, por um valor simbólico, bem distante dos valores acima pedidos.

Ficarei mais contente se o ponto 2 se concretizar em detrimento do ponto 1, porque o faço em
memória do meu pai de quem herdei esta quota em agosto de 2004. E ficaria mais contente se
esta proposta ficasse resolvida até ao próximo dia 8 de agosto, uma vez que faz aniversário do
nascimento e do falecimento de meu pai.

De onde ele estiver, acredito que vai aprovar esta minha ação, porque, também ele gostava de
ajudar os outros. Neste caso, são pessoas que de uma forma ou de outra foram e são
parceiros na construção da firma que ele criou.

Por vezes temos que passar das palavras aos atos.

Fazer a diferença.

É este o meu propósito,

 

     Para concluir, vou enviar para a agência imobiliária que esta promovendo a venda da firma
Trigal esta minha proposta de atualizar o valor de venda para € 100.000 (cem mil euros) e



pedirei para que o Sr. João Fernandes, promotor da mesma, faça o especial favor de colher
pessoalmente as opiniões dos restantes sócios a saber, o Alexandre Pinheiro e o Agostinho
Monteiro, detentores das restantes quotas da sociedade Antonio Teixeira Marques Lda.

      Sobre a proposta que faço para os funcionários (as) da empresa, gostava de endereçar
para o WhatsApp deles, pelo menos dos que possuo, o conteúdo deste email, porque são
parte interessadas. Isto se os sócios não virem inconveniente. Se tiverem outra sugestão de
abordagem, peço que a coloquem.

Caso algum ponto não esteja bem esclarecido ou mesmo em desacordo com a vossa vontade,
peço que me informem e dentro do que for possível, tentaremos chegar a um consenso.

Ao dispor.

Cordialmente

Joaquim Carvalhal

Trigal Gondomar <trigaltrigal@gmail.com> 3 de agosto de 2022 às 07:51
Para: Pouso da Serra - Aldeia de Montanha <pousodaserra@gmail.com>

Bom dia 
Eu não concordo em vender a minha parte por esse preço os 250000 já é um preço
extremamente baixo. 

A quarta, 3/08/2022, 06:43, Pouso da Serra - Aldeia de Montanha <pousodaserra@gmail.com>
escreveu:

Conteúdo da proposta efetuada via e-mail, por Alexandre Pinheiro em 14 de julho de 2022.

Trigal Gondomar       
14/07/2022, 10:39       

Bom dia 

·         A vera lucia Pinto de Sousa meteu a carta de despedimento so vai trabalhar até  
final de Agosto
·         também há o caso da Inês que está a substituir a d deolinda tem que se decidir
que tipo de pessoas se vai meter
·         a alaide também ficou de dizer se se pode mandar o Tony para o fundo
desemprego pareceu me que só vai embora nessa condição
·         eu como já tinha dito também quero sair era uma boa oportunidade de organizar a
firma com as suas ideias pois não sei quando vai aparecer compradores ou se vai
mesmo aparecer algum pois pelo que ouço há muita gente a querer vender e não o
contrário

 

2 de agosto de 2022

Resposta ao email enviado para - Joaquim Carvalhal) - pela Trigal em 14 de julho de 2022.

     Sobre a saída destes funcionários e novas admissões, apenas posso dizer que  os sócios
Alexandre Pinheiro e Agostinho Monteiro, contam com a minha anuência para tais
contratações e outras que se tornem necessárias para o bom desenvolvimento da firma.

     Quanto ao pedido de me pronunciar sobre a manutenção ou não de funcionários (as)
atualmente em serviço na firma Trigal com e sem contrato, não posso de nenhuma forma
opinar, por não me encontrar em nenhum momento nas instalações em horário laboral,
impedido assim de observar o profissionalismo de cada um (a) ou mesmo presenciar se as
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boas normas laborais, como o correto e educado tratamento entre funcionário (a), entidade
patronal, colegas e clientes são compridos. Claro que faltou falar da honestidade de todos os
colaboradores (as) que deve ser uma constante, tendo em conta que na sua quase maioria
lidam com matéria prima de fabrico, produtos gerais como tabaco e raspadinhas, e elevado
valor monetário resultante das vendas diárias da empresa.

     Passando para o último paragrafo, onde manifesta o desejo de sair, aliás direito legitimo
de todo o sócio numa sociedade comercial, posso apenas dizer que sendo esta sua vontade,
apenas cabe a si essa decisão e não aos restantes sócios. Mas neste caso, falo apenas por
mim.

     Sobre a venda da firma como sociedade por quotas ou por trespasse, também são estas
as informações que tenho recebido do mercado imobiliário e comercial, onde
estabelecimentos de fabrico e comercialização de pães e pastelaria, conhecidos por “Pão
Quente”, atividade desta firma, são os menos procurados.

Como exemplo, teve mesmo um potencial interessado na firma Trigal, traçado um
organograma bem simples, onde demonstrou alguns pontos críticos (leia-se fracos), como é
o caso de existir duas casas em frente uma a outra, separadas por uma rua. Outro ponto por
ele tocado, foi a carga horária de produção e venda em torno de 19 horas/dia em 6 dias da
semana. Segundo essa mesma pessoa necessitaria de ter três responsáveis com cargos de
chefia, para o setor de produção/fabrico, vendas na rua e para as vendas no balcão. Ele
ficaria apenas com a gestão dos 3 setores e o movimento financeiro e fiscal da empresa.

Apesar de ter pedido um tempo para pensar, comunicou-me mais tarde, não estar mais
interessado na Trigal.

Estes fatos reforçam o que o sócio Alexandre coloca no último paragrafo onde diz que “não
sei quando vai aparecer compradores ou se vai mesmo aparecer algum”.

     Mais uma vez perante os fatos em cima apresentados e mais tudo que transmiti no meu
email de 6 de maio último endereçado aos sócios da firma Antonio Teixeira Marques Lda.,
com o nome fantasia de Trigal, vou deixar em baixo expresso o meu propósito atual, no
sentido de ser o mais cooperante possível com a situação apresentada.

 

Ponto 1 – Proponho que a sociedade por quotas Antonio Teixeira Marques Lda., seja
oferecida para eventuais interessados, pelo valor total de € 100.000 (cem mil euros) e
facilidade de pagamento, apenas com a condição de manter os postos de trabalho. Minha
principal e atual preocupação, porque são mais de 12 funcionários (as) e suas famílias, onde
alguns pela idade terão imensa dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. E dentro deste
quadro de colaboradores (as) falta dizer que tem uma mãe, o filho e a esposa, com uma
afetação familiar mais preocupante.

Ponto 2 – Se um grupo ou a totalidade de funcionários desta empresa, onde alguns já foram
empresários, quiserem adquirir a sociedade Antonio Teixeira Marques Lda., eu cedo para
eles a minha quota de 51%, por um valor simbólico, bem distante dos valores acima
pedidos.

Ficarei mais contente se o ponto 2 se concretizar em detrimento do ponto 1, porque o faço
em memória do meu pai de quem herdei esta quota em agosto de 2004. E ficaria mais
contente se esta proposta ficasse resolvida até ao próximo dia 8 de agosto, uma vez que faz
aniversário do nascimento e do falecimento de meu pai.

De onde ele estiver, acredito que vai aprovar esta minha ação, porque, também ele gostava
de ajudar os outros. Neste caso, são pessoas que de uma forma ou de outra foram e são
parceiros na construção da firma que ele criou.

Por vezes temos que passar das palavras aos atos.

Fazer a diferença.

É este o meu propósito,



 

     Para concluir, vou enviar para a agência imobiliária que esta promovendo a venda da
firma Trigal esta minha proposta de atualizar o valor de venda para € 100.000 (cem mil
euros) e pedirei para que o Sr. João Fernandes, promotor da mesma, faça o especial favor
de colher pessoalmente as opiniões dos restantes sócios a saber, o Alexandre Pinheiro e o
Agostinho Monteiro, detentores das restantes quotas da sociedade Antonio Teixeira Marques
Lda.

      Sobre a proposta que faço para os funcionários (as) da empresa, gostava de endereçar
para o WhatsApp deles, pelo menos dos que possuo, o conteúdo deste email, porque são
parte interessadas. Isto se os sócios não virem inconveniente. Se tiverem outra sugestão de
abordagem, peço que a coloquem.

Caso algum ponto não esteja bem esclarecido ou mesmo em desacordo com a vossa
vontade, peço que me informem e dentro do que for possível, tentaremos chegar a um
consenso.

Ao dispor.

Cordialmente

Joaquim Carvalhal


