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EDITORIAL

Este não é um NATAL igual ao que estávamos habi-

tuados.

Mas o NATAL e todos os seus símbolos não mudaram, 

O Natal continua e continuará a ser uma festa de reen-

contro das famílias, uma oportunidade para estabelecer e 

reforçar os laços de amizade, harmonia e paz que devem 

ligar todos os homens.

É certo que a maioria de nós sentirá na carteira a redu-

ção do consumo, redução essa derivada das dificuldades 

de movimento que sofremos e também das restrições que 

atingiu a maioria da população portuguesa, mas finalmente 

estamos a ver a luz ao fundo do túnel, o ano de 2021 será o 

ano de vacinação da generalidade da população e todos es-

peramos que as actividades económicas irão gradualmente 

retomando o seu ritmo ao longo do próximo ano.

Para já temos a quadra natalícia e a passagem de ano. 

Teremos que ficar mais resguardados, teremos às vezes 

que prescindir de alguns encontros mais alargados que 

estávamos habituados, teremos nalguns casos que usar 

as novas tecnologias para desejar Boas Festas a familiares 

e amigos, mas o espírito de Natal esse está bem vivo en-

tre nós e não devemos deixar que esmoreça, assim como 

precisamos de revitalizar o corpo dando-lhe alimento 

também temos que dar alimento aos nossos sentimentos, 

à nossa componente mais espiritual.

A Direção da APCVD vem desejar a cada um dos asso-

ciados e suas famílias umas BOAS FESTAS com muita 

saúde, paz e amor para todos.

A Direção da APCVD 
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UMA HISTÓRIA DE VIDA MUITO DURA NOS 
ANOS DE 95/96

Comecei um trabalho que sabia o que queria e não 

sabia como se fazia e hoje, sei como se faz e não se pode 

fazer nada. 

Em 2019 comecei um projeto que começou bem; mas 

não deixou ir muito longe, não pude fazer nada do que 

trazia em mente. Mesmo assim ainda houve resultados 

positivos, um passeio entre amigos, desta vez ao tão fa-

moso cabrito estonado, a Oleiros e também a algumas 

adegas.

Seguindo-se o congresso que teve de se desmarcar e 

o convívio para mais um aniversário da APCVD, que 

nem deu para marcar.

A Assembleia Geral para apresentação de contas, que 

ainda hoje não foi possível realizar.

Meses a fio sem podermos apresentar algum traba-

lho, apensas podemos estar sempre presentes para o 

que os associados precisassem. Mas no passado, na dé-

cada de noventa mesmo sendo um inexperiente ainda 

realizei alguns benefícios para a nossa associação e para 

os nossos associados.

O direito de antena que ainda hoje se mantém, umas 

das melhores formas de dar a conhecer a nossa activi-

dade. Os almoços convívios, para que além do trabalho, 

também pudesses-mos ter algum tempo de lazer entre 

colegas, famílias e amigos.

O cartão Galp, após tanta existência consegui, chegar 

a Galp e solicitar um cartão para descontos nos com-

bustíveis.

Marca CVD, ainda hoje podíamos ter um registo de mar-

ca e uma forma de nos proteger perante a concorrência. 

Além disso poderíamos também ter uma central de com-

pras, tentei de muitas formas a sua existência. 

Protocolos, tentar com várias empresas descontos para os 

produtos que comercializam, tendo por vezes de fazer com-

pras de valores elevados, para não deixarmos de ter estes 

benefícios.

Tentei e fiz tantos contactos no sentido de todos nós po-

dermos usufruir de uma IPSS. Hoje já seria útil para alguns 

associados, assim como para os seus familiares.

Cartão e Declaração a todos os associados, que permitiu 

andar em todos os concelhos do País, o que antes não era 

possível.

Tudo isto tentei com muito esforço e sempre com o apoio 

dos meus colegas que me acompanharam ao logo dos man-

datos. Uma associação, para se poder manter em funciona-

mento e estar sempre a pensar em dar o melhor para os seus 

associados, tem que se ter muito empenho, exige muito tra-

balho e muito tempo dedicado. Por isso também tentei que 

os mandatos passassem para 3 anos. Há alguns projectos 

que necessitam mais que 2 anos para se porem no activo.

Muito de todo este trabalho, do meu esfoço, de tantas 

reuniões e por vezes incomodar algumas pessoas, para se 

conseguir algo, ficou só no papel. 

Mas sempre fui insistente. Sempre gostei de levar as coi-

sas até ao fim. 

Gosto e são sempre bem-vindas as críticas, mesmo que 

não sejam construtivas servem sempre para melhorar  

a qualidade do trabalho. 
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A fase mais difícil da nossa associação, foi o seu início 

anos 1995/1996, com a sua fundação e por tudo a fun-

cionar para que todos nós andássemos a trabalhar dentro 

da legalidade e com menos problemas possíveis. A partir 

daí foi dar continuidade para que tudo possa rolar dentro 

do possível.

Quero deixar já aqui um apelo a todos os nossos colegas 

e amigos que se preparem para trazer uma boa notícia nas 

eleições que se adivinham no segundo trimestre de 2021. 

Eleições implicam listas para se poder votar, e não é 

no próprio dia que se deve escolher os elementos que 

vão formar os novos corpos sociais de uma associação. 

Todos nós deveríamos nos preocupar e debruçar mais 

neste sentido.

Pois aí sim se vão mostrar as pessoas que são de bem. 

Com carácter e que querem o bem para a APCVD. Pes-

soas de valor e que a sua continuidade é um bem precioso 

para a nossa classe, ninguém quer o mal, todos nós fare-

mos o melhor que podermos, que soubermos, que está ao 

nosso alcance e nunca ninguém se convença do contrário. 

Eu, já fiz três listas, a que saúde os que dela fizeram 

parte, porque só todos juntos, unidos, empenhados, se-

remos mais fortes e conseguiremos os nossos objectivos.

E para terminar e como estamos numa situação deli-

cada, há já alguns meses, é bom saber e são agradáveis 

notícias, por não se constar nenhum colega de profis-

são infectado com a Covid19. Este ano foi bastante 

negativo, como este ano, jamais nenhum de nós quer 

passar ou mesmo recordar.

O importante neste momento é que reine saúde em 

todos nós, desejo que tudo corra o melhor possível. Para 

todos os colegas, restante família, fornecedores e todos 

aqueles que de alguma forma estão ligados a nossa asso-

ciação, um excelente natal e um próspero ano novo. 

Grande abraço desta equipa.

O Presidente
José Carlos Mateus 

E O ANO 2020 CHEGA AO FIM

O ano 2020 chega ao fim! Podemos dizer que foi um 

ano complicado, um ano diferente, um ano muito difícil 

e que ficará para sempre na nossa memória.

Quem diria que em Março tudo ia mudar. Começou-

-se a ouvir falar de um vírus que andava por todo mo 

lado e era muito contagioso, mas que ninguém imaginava 

que era assim tão perigoso, que ia modificar para sempre 

a vida de qualquer um de nós e podia mesmo acabar com 

a vida humana.

Eu estava a preparar os convites para o nosso 13º Con-

gresso da APCVD, para se realizar no dia 30 de Março, 

e só achei que não se ia realizar quando liguei a todas 

as empresas patrocinadoras a perguntar qual a opinião 

da sua realização e todas as empresas disseram que era 

melhor adiar. E eu logo a pensar, mas um congresso é 

adiado, então isto é mais grave do que imaginamos.

LOUCINOX
de Carlos Luis Barbosa Castelhano

Armazém de Louças, Vidros, Cutelarias
e Utilidades Domésticas

962 163 123 ∙ 910 918 076 Rua do Espinheiral, N.º 3 - Candeeiros
2475-015 BENEDITA
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Lembro-me tão bem de quando começamos a cair na 

realidade. Era pedido para as pessoas ficarem em casa, 

para atenuar a propagação do mesmo.

Começaram-se a tomar algumas medidas e o medo a 

incerteza começou-se a instalar nas nossas vidas.

Voltando a não podermos realizar o nosso Congresso, o 

mesmo se passou com a realização da Assembleia Geral e 

com o aniversário da APCVD. Nunca na vida da APCVD, 

estes eventos tinham sido adiados desta forma, ou não se 

poderam fazer.

As pessoas não podiam estar juntas, não havia condições 

de os realizar. E a APCVD continuava a não poder fazer 

nada que envolvesse os seus associados. A realidade não 

o permitia. Mas tentamos ir sempre ao encontro do que 

o associado precisava, tentamos dar sempre informação e 

documentação necessária. 

Muitos associados sentiram a falta dos nossos eventos, 

de estarmos juntos em convívio e isso era bem notável, nos 

diversos telefonemas que fomos tendo ao longo do ano.

Estamos no 12º mês do ano, no seu final, e quase todo 

ele, cerca de 10 meses foram vividos de uma forma que 

não estávamos habituados, com muitas restrições e sempre 

com o medo do desconhecido. 

Mas com o fim do ano, esperamos que venha alegria e 

esperança, primeiramente com o Natal e depois com um 

Novo Ano.

Que possamos passar estes dias da melhor maneira, den-

tro do que é possível. Que a magia das luzes que brilham 

em nossas casas, nas ruas e por todo o lado, nos tragam 

novos desafios, novos projetos e muito sucesso.

E que o Novo Ano que se aproxima, seja tempo de traçar 

novas metas, seja uma porta aberta para sonhos, renovações 

de fé, muita saúde e paz para todos nós.

Que 2021 não seja apenas uma mudança no calendário, 

mas uma mudança em nossas vidas. 

Boas Festas para todos!

A secretária
Silvina Marçal 

 HISTÓRIA DOS ASSOCIADOS

Todos nós temos 

peripécias, momentos 

que ficam na nossa me-

mória, mais facilmente 

do que outros pelo facto de 

se tornarem engraçados.

No nosso dia-a-dia, muitas clientes nós visitamos, 

nós falamos e temos sempre histórias e momentos que 

ficam na nossa mente mês após mês.

Um certo dia, lá ia eu para mais um dia de trabalho e 

fui entregar uns sofás na zona de São Tiago dos Velhos 

– Arruda dos Vinhos. Liguei a cliente que os ia entregar 

e que queria um docinho!...

E logo ela me respondeu:

- E tu não me arranjas mais novo?

E eu….. 

- Quero dinheirinho.

- Ah é!.... senão também se dava um jeito!
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(Ora eu estava-me a referir à prestação). 

Esta senhora já era minha cliente a cerca de 10 a 12 

anos e muita coisa já lhe vendi.

Lá fui eu entregar os sofás e ia na companhia da minha 

mulher, que ouviu toda a conversa, porque eu levava o 

telemóvel em Kit mão livres.

Vai logo a minha mulher….

- Mas o que ela quer afinal?

Ao fazer a entrega, a senhora ao ver-nos juntos e lem-

brar-se da conversa que tinha havido disse logo a nossa 

frente:

- Ai Jesus o que eu disse a bocado ao telemóvel!....

Ao regressarmos a minha mulher comentou comigo, 

olha que ainda há velhas todas gaiteiras ehehehhe

 Esta venda de sofás ficou-me na memória pela história 

engraçada em que se tornou.

É normal por vezes acontecerem cenas como esta, 

brincadeiras que por vezes servem para nos espairecer 

do nosso dia-a-dia.

Ainda ontem, dia 6 de Dezembro, me aconteceu um ou-

tro episódio bem engraçado. 

Fui receber uma senhora na zona de Rio Maior e ela che-

ga ao pé de mim e diz que tem o fecho das botas encravado.

Vem da horta e quer tirar as botas para ir a casa buscar a 

prestação e não as consegue tirar. Lá fui eu logo averiguar 

o que se estava a passar, e era o tecido que se entalou no 

fecho.

Prontifiquei me e fui logo a carrinha buscar um alicate, 

para ajudar a senhora, mas sem sucesso, nunca mais vai 

calçar as botas.

Tenho que me convencer que sou vendedor e não sou 

sapateiro.

Associado APCVD nº 277
Sérgio Filipe Gonçalves 

INFORMAÇÕES

PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TELEMÓVEL 
NA CONDUÇÃO

A coima por uso de certos aparelhos durante a condução 

passa para mais do dobro, de acordo com as recentes alte-

rações ao Código da Estrada que entram em vigor a 8 de 

Janeiro próximo.

Assim, o condutor que, durante a marcha do veículo, 

utilizar ou manusear de forma continuada qualquer tipo 

de equipamento ou aparelho susceptível de prejudicar a 

condução - como auscultadores sonoros e aparelhos radio-

telefónicos, bem como telemóveis - passa a ser sancionado 

com coima de 250 a 1.250 euros, em vez de 120 a 600 

como agora se prevê.

QUALIDADE E EXPERIÊNCIA HÁ MAIS DE 50 ANOS!

Sede e Fábrica: Rua 5 de Outubro, nº 53
2565-712 RUNA - Torres Vedras

Tel.: 261-335550      Fax: 261-335559

E-Mail: bomrepouso@iol.pt Web: www.colchoesbomrepouso.com
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As excepções mantêm-se; podem ser usados aparelhos 

com um único auricular ou microfone com sistema de alta 

voz, que não implique manuseamento continuado, e os 

aparelhos usados durante o ensino e exame de condução.

Também continua proibida a instalação e utilização de 

quaisquer aparelhos, dispositivos ou produtos que possam 

revelar a presença ou perturbar o funcionamento de ins-

trumentos destinados à detecção ou registo das infracções; 

a coima continua em 500 a 2.500 euros.

Trata-se da prática de uma contraordenação grave, que 

implica a subtracção de três pontos ao condutor, por utiliza-

ção ou manuseamento continuado de equipamento ou apa-

relho, na data em que a decisão condenatória tenha carácter 

definitivo ou ocorra o trânsito em julgado da sentença. 

NOVIDADES NA CARTA DE CONDUÇÃO 
E DOCUMENTOS DO CARRO

A partir do próximo ano os documentos que acompa-

nham o condutor poderão ser substituídos por uma versão 

digital junto das autoridades fiscalizadoras, na sequência 

de novas regras do Código da Estrada. Contudo, a medida 

dependerá, nomeadamente, de as autoridades possuírem 

os equipamentos adequados. 

Por outro lado, a obrigação de apresentação dos do-

cumentos físicos à autoridade em caso de apreensão de 

documentos continua, mas terá de se concretizar num 

prazo mais curto, de cinco dias em vez dos actuais oito.

Nos termos da lei, o condutor de um veículo a motor 

que transite na via pública deve ser portador dos seguin-

tes documentos: 

documento legal de identificação pessoal; 

título de condução; 

certificado de seguro; 

documento de identificação fiscal se for residente 

em Portugal (e o número não conste do documento 

de identificação);

E, sendo automóvel, motociclo, triciclo, quadriciclo, 

ciclomotor, tractor agrícola ou florestal, ou reboque, 

também de:

título de registo de propriedade do veículo ou docu-

mento equivalente; 

documento de identificação do veículo; 

ficha de inspecção periódica do veículo, quando 

obrigatória nos termos legais. 

Os condutores de velocípedes ou de veículos de tracção 

animal apenas têm de ter consigo documento legal de 

identificação pessoal.

Alto da Bela Vista Pav. 30
2735-340 CACÉM

214 267 590
geral@artauria.com

www.artauria.com

•
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Actualmente, o condutor que não tiver consigo um 

ou mais dos documentos referidos é sancionado com 

coima e obrigado a apresentá-los no prazo de oito dias 

à autoridade indicada pelo agente de fiscalização.

A partir de 8 de Janeiro esses documentos podem ser 

substituídos por uma aplicação móvel que permita a 

comprovação dos dados via Chave Móvel Digital que, 

segundo as regras deste sistema de autenticação dos 

cidadãos perante a Administração Pública, permite a 

apresentação de dados em tempo real perante terceiros 

com um valor jurídico equivalente ao dos documentos ori-

ginais, desde que os terceiros disponham, no local, dos 

meios eletrónicos necessários à sua verificação.

No caso do título de condução, poderá ser substituído 

pela carta de condução digital, em termos ainda a definir 

por portaria.

Caso não seja possível a verificação dos dados no local 

em tempo real, o condutor terá cinco dias (em vez de 

oito dias) para:

apresentar os documentos físicos à autoridade indi-

cada pelo agente de fiscalização; ou 

enviar por meios electrónicos o documento retirado 

da aplicação móvel.

Nos termos das novas regras, a apreensão do título de 

condução ou do documento de identificação do veículo 

continua a exigir a entrega física dos documentos, sendo 

efetuada da seguinte forma: 

se o condutor for portador dos documentos físicos, 

deve entregá-los; 

se o condutor os tiver substituído pela aplicação mó-

vel ou carta de condução digital, a apreensão faz-se 

por registo electrónico, mas os documentos físicos 

terão de ser entregues à autoridade em cinco dias. 

A falta de entrega de documentos nos cinco dias 

acarreta coima de 60 a 300 euros.

No caso de condutores intervenientes em acidentes, 

deverá fornecer aos restantes intervenientes a sua iden-

tificação, a do proprietário do veículo e a da seguradora, 

bem como o número da apólice; quando solicitado, 

deve exibir os documentos comprovativos ou os dados 

dos documentos disponibilizados através da aplicação 

móvel.

Dra. Fátima Dinis 

ESTADO DE EMERGÊNCIA – REGIME
E IMPLICAÇÕES

No dia 6 de novembro, e face à epidemia que continua a 

atingir o nosso país, foi efetuada nova declaração do estado 

de emergência.

Neste contexto, o Decreto n.º 8/2020, de 8 de novem-

bro, procedeu à regulamentação do estado de emergência, 

incidindo sobre a liberdade de deslocação, do controlo do 

estado de saúde das pessoas, da utilização de meios de 

prestação de cuidados de saúde do setor privado, social ou 

cooperativo e da convocação de recursos humanos para 

reforço da capacidade de rastreio.

A declaração do estado de emergência veio a ser renovada 

pelo Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 

20 de novembro, por um período adicional de 15 dias, ten-

do sido, em consequência, publicado o Decreto n.º 9/2020, 

de 21 de novembro, que regulamentou a prorrogação do 

estado de emergência. 

No âmbito deste decreto, considerou-se que seria impor-

tante adequar as medidas em função da situação de cada  

Tel.: 937 064 797

E-mail: geral@f2m.pt

Morada: Rua Gil Vicente, nº8

2695-784 São João da Talha

Solicite demonstração
das nossas soluções!

• Venda de material informático
• Assistência técnica personalizada

Dispomos de várias
soluções para a gestão
de vendas ao domicílio.

F2M-Informática
Unipessoal, Lda

• Software certificado junto da A.T.
• Gestão de compras, vendas, pagamentos
 e recebimentos, cargas
• Sistema de A.T. do SAFT-PT com faturação mensal
• Pedido em tempo real do código mobilidade (venda
 e recebimentos), totalmente integrado
• Envio direto à Autoridade A.T. das guias de transporte
• Gestão do RGPD - Recolha de autorizações
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concelho, de forma a graduar a intensidade das medidas 

aplicáveis consoante o nível de risco. Foram, assim, fi-

xados quatro níveis: moderado, elevado, muito elevado 

e extremo.

No passado dia 4 de dezembro, a declaração do estado 

de emergência foi novamente renovada pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, 

por um período adicional de 15 dias.

No entanto, considerando a proximidade do Natal e 

Ano Novo e a circunstância de o estado de emergência 

terminar no dia 23 de dezembro, tornou necessário, pre-

ver, desde já, o período de um mês, que terminará no dia 

7 de janeiro de 2021.

O Governo estabeleceu assim e, desde já, medidas para 

todo esse período temporal, sem prejuízo da avaliação 

da situação epidemiológica e da eventual renovação do 

estado de emergência, garantindo maior previsibilidade 

e permitindo aos cidadãos tomarem conhecimento das 

regras, antecipadamente, para este período de final de 

ano tão importante para todos. 

Regras aplicáveis
O Governo determinou então proceder à execução 

do estado de emergência decretado pelo Presidente da 

República, em todo o território nacional continental, no 

período entre as 00:00 h do dia 9 de dezembro e as 23:59 

h do dia 23 de dezembro de 2020, definindo, de igual 

modo, as regras para a eventual renovação do mesmo.

Mantêm-se, no essencial, as regras atualmente vigentes, 

de forma a assegurar estabilidade às medidas tomadas na 

quinzena anterior.

No entanto, sem prejuízo do referido supra a respeito da 

entrada em vigor destas medidas, ficam desde já definidas 

regras especiais para o período do Natal e do Ano Novo, 

para vigorar entre as 00:00 h de 24 de dezembro de 2020 

e as 23:59 h de 7 de janeiro de 2021, caso seja renovada a 

declaração de estado de emergência.

Assim, no que respeita à regra da proibição de circulação 

na via pública atualmente em vigor nos concelhos de risco 

elevado, muito elevado e extremo, a mesma não é aplicá-

vel no dia 23 de dezembro, no período após as 23:00 h 
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até às 05:00 h do dia seguinte, para quem se encontre em 

viagem, nem nos dias 24 e 25 de dezembro até às 02:00 

h do dia seguinte.

No dia 26 de dezembro, tal proibição estará em vigor, 

nos concelhos onde seja aplicável, a partir das 23:00 h. 

A proibição de circulação não será igualmente aplicável 

entre as 5:00 h do dia 31 de dezembro de 2020 e as 2:00 

h do dia 1 de janeiro de 2021.

O dever geral de recolhimento domiciliário, em vigor nos 

concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo, não é 

aplicável nos dias 23 a 26 de dezembro de 2020, inclusive, 

assim como entre as 05:00 h do dia 31 de dezembro de 

2020 e as 02:00 h do dia 1 de janeiro de 2021.

Estabelece-se, ainda, horários menos restritivos para o 

setor da cultura e da restauração, independentemente da 

sua localização, nos dias 24 e 25 de dezembro.

Adicionalmente, no dia 26 de dezembro, os estabeleci-

mentos de restauração e similares podem funcionar, para 

efeitos de serviço de refeições no próprio estabelecimento, 

até às 15:30 h. No dia 31 de dezembro, os estabelecimen-

tos de restauração e similares, independentemente da sua 

localização, podem encerrar até à 01:00 h.

No dia 1 de janeiro, nos concelhos de risco muito elevado 

e extremo, os estabelecimentos de restauração e similares 

só podem funcionar, no que diz respeito ao serviço de refei-

ções no próprio estabelecimento, até às 15:30 h.

Determina-se, ainda, proibição de circulação entre con-

celhos no período compreendido entre as 00:00 h do dia 

31 de dezembro de 2020 e as 05:00 h do dia 4 de janeiro de 

2021, salvo por motivos de saúde, de urgência imperiosa 

ou outros especificamente previstos.

Por fim, fica proibida a realização de festas ou celebra-

ções públicas ou abertas ao público de cariz não religioso 

nos dias 31 de dezembro de 2020 e 1 de janeiro de 2021.

Liberdade de deslocação
No que diz respeito às regras de deslocação para efeitos 

de trabalho a regra mantém-se. O artigo 34.º do Decreto 

n.º 11/2020 de 06/12 determina para os concelhos de risco 
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elevado e muito elevado a proibição de circulação na via 

pública diariamente, no período compreendido entre as 

23:00 h e as 05:00 h.

Os cidadãos só podem circular em espaços e vias pú-

blicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias 

públicas, durante esse período, em deslocações para 

desempenho de funções profissionais ou equiparadas, 

conforme atestado por declaração.

Existe o dever geral de recolhimento domiciliário em 

concelhos de risco elevado e muito elevado diariamente, 

fora do período compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 

h, devendo os cidadãos abster-se de circular em espaços 

e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas 

equiparadas a vias públicas, e permanecer no respetivo 

domicílio, exceto para deslocações autorizadas pelo pre-

sente decreto, nomeadamente, deslocação para efeitos de 

desempenho de atividades profissionais ou equiparadas.

Dra. Sónia Teixeira 

Contabilidade Gestão Consultoria

Facturar - Informática e Gestão, Lda
Email: geral@facturar.pt

Rua 1º Dezembro, nº4
1º Loja 29 C.C. Cidade Velha

2560-300 Torres Vedras

Tlf. 261 31 36 81 / 261 02 98 28
Fax. 261 314 344

www.grupofacturar.pt

Conheça agora também 
as novas áreas de Facturar 
que podem ajudar o seu 
negócio a crescer:
Rent-a-car - www.factucar.pt
Seguros
Parceria com trabalho temporário

O parceiro ideal para
o seu negócio.

Contacte-nos já!

MEDIDAS COVID-19 - A partir de 9 de dezembro

Circulação
entre concelhos

NATAL

Permitida

Noite de 23-24
permitida apenas para quem
se encontre em trânsito

Dias 24 e 25
permitida até às 2h
do dia seguinte

Dia 26
permitida até às 23h

Noite da passagem de ano
permitida até às 2h

Proibidas festas públicas
ou abertas ao público

Dia 1/1
permitida até às 23h

Na noite de 31
funcionamento dos
restaurantes permitido
até à 1h

No dia 1/1
funcionamento dos
restaurantes  permitido
até às 15h30 nos concelhos
de risco muito elevado
e extremo

Nas noites de 24 e 25 
funcionamento dos
restaurantes permitido
até à 1h

No dia 26
funcionamento dos
restaurantes permitido até
às 15h30 nos concelhos de
risco muito elevado e extremo

Nos dias 24 e 25
os horários de encerramento
não se aplicam aos
estabelecimentos culturais

Proibidos os ajuntamentos
na via pública com mais de
6 pessoas

EVITAR
muita gente; muito
tempo sem máscara; espaços
fechados, pequenos e pouco
arejados

Proibida entre as 00h de
31/12 e as 5h de 4/01

ANO NOVO

Circulação
na via pública

Horários de
funcionamento

Regras gerais



13O Prestaneiro Dezembro 2020

O Prestaneiro N.º 96

Avenida de Campos, 108
4580-646
Vilela, Paredes, Porto, Portugal
00351 255 871 030
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www.lariberico.net
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ENTREGA E PAGAMENTO DO IVA

Conforme determina um Despacho do Secretário dos 

assuntos Fiscais, as empresas e os empresários em 

nome individual vão ter mais tempo para entregar e 

pagar o IVA.

No regime mensal e no trimestral, o prazo de entrega 

passa a ser no dia 20, e o pagamento é  até ao dia 25. 

FACTURAS EM PDF E CÓDIGO QR

Voltando a referir uma fatura em PDF não é uma 

fatura electrónica, pois não possui os mecanismos de 

validação. Devido à pandemia o Governo autorizou, 

excepcionalmente, que fosse possível o envio de faturas 

em formato PDF por email.

O novo Despacho prolonga esta possibilidade até 31 

de Março de 2021, evitando que as empresas tenham 

de mudar os seus sistemas de faturação.

Depois de várias notícias que davam conta de que o 

Código QR seria adiada, Um despacho veio esclarecer 

esta matéria. Assim, só o código único de documento 

designado  ATCUD é que seria adiado para 2022, man-

tendo-se a obrigatoriedade do Código QR em 2021.

Foi submetida ao Parlamento uma proposta de alterações 

ao OE2021 que determina que o código QR será facultati-

vo em 2021, só sendo obrigatório a partir de 2022. 

Esta alteração ao OE2021 atribui uma dedução es-

pecial (entre 120% a 140%) aplicável aos custos que 

as microempresas e PME irão ter para implementar 

as novas regras. Quanto mais rápido for, maior será a 

dedução.

Exemplo: Uma empresa que coloque o Código QR 

em todas as faturas até ao fim do 1º trimestre de 2021, 

terá direito a uma dedução dos custos a 140%. (320,00€ 

de despesas pode considerar como custo 448,00€) 

REGIME EXCECIONAL

Foi novamente alterado o regime excecional e tempo-

rário de cumprimento de obrigações fiscais, no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19.
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Assim, e tal como já anunciado pelo Executivo, é criado 

um regime complementar de diferimento de obrigações 

fiscais relativas ao primeiro semestre de 2021.

Os pedidos de pagamentos em prestações mensais são 

apresentados por via eletrónica, até ao termo do prazo 

de pagamento voluntário, e não dependem da apresen-

tação de quaisquer garantias.

Desta forma, para os sujeitos passivos abrangidos 

pelo regime trimestral de IVA, no primeiro semestre de 

2021, o pagamento pode ser feito:

até ao termo do prazo de pagamento voluntário; ou

em três ou seis prestações mensais, de valor igual 

ou superior a 25 euros, sem juros.

Estes contribuintes devem ainda, cumulativamente, 

declarar e demonstrar uma diminuição da faturação co-

municada através do e-fatura de, pelo menos, 25% na  

média mensal do ano civil completo de 2020 face ao pe-

ríodo homólogo do ano anterior.  

Esta demonstração deve ser efetuada por certificação 

de contabilista certificado.

No entanto, quando não dispuserem de contabilida-

de organizada, a certificação de contabilista certificado 

pode ser substituída, mediante declaração do requerente, 

sob compromisso de honra.

Para efeitos da declaração e demonstração da diminui-

ção da faturação, quando a comunicação dos elementos 

das faturas através do e-fatura não reflita a totalidade das 

operações praticadas sujeitas a IVA, ainda que isentas, 

relativas a transmissão de bens e prestações de serviços 

referentes aos períodos em análise, a aferição da quebra 

de faturação deve ser efetuada com referência ao volume 

de negócios, sendo igualmente exigível, neste caso, a res-

petiva certificação de contabilista certificado.

Já para os sujeitos passivos abrangidos pelo regime 

mensal de IVA, no primeiro semestre de 2021, o paga-

mento pode ser feito:

até ao termo do prazo de pagamento voluntário; ou

em três ou seis prestações mensais, de valor igual ou 

superior a 25 euros, sem juros.

Continuam a aplicar-se as regras definidas recente-

mente pelo Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos 

•

• •

•
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Bordados Regionaise Maquinados
Atoalhados - Pijamas - Robes
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A. FERNANDES & RUI LDA
TÊXTEIS LAR

TRENS DE COZINHA INOX
PORCELANAS • ALUMÍNIOS

FAQUEIROS

Mário Gomes da Silva
Rua Linhares Lot. 8 Stº. Estevão, Briteiros

Fernando Machado
Comercial • 914 296 474

4805-448 Guimarães

253 577 892 / 933 313 071

info@marinox.pt

www.marinox.pt

Fiscais (SEAAF), que determinou recentemente que o 

calendário fiscal do resto do ano e de parte de 2021 seria 

flexibilizado.

Assim, e relativamente ao IVA:

regime mensal: as declarações a entregar em dezembro 

de 2020, e em janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 

2021 podem ser submetidas até dia 20 de cada mês (e 

não dia 10, como legalmente consagrado);

regime trimestral: as declarações a entregar em feverei-

ro e maio de 2021 podem igualmente ser submetidas 

até dia 20 de cada mês (o prazo legal é dia 15); a en-

trega do imposto exigível que resulte das declarações 

periódicas referidas pode ser efetuada até dia 25 de 

cada mês, em qualquer dos referidos regimes de IVA 

(os prazos terminavam do dia 15, para o regime men-

sal, e 20 para o regime trimestral).

Dra. Isilda André
TOC 15580 

F2M – INFORMÁTICA    

Ex. mo(s) Senhor(es), 

De acordo com o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

28/2019, estão obrigados a utilizar exclusivamente progra-

mas informáticos certificados pela Autoridade Tributária, 

a partir de janeiro de 2021, os sujeitos passivos que:

Tenham tido, no ano civil anterior (2020), um volume 

de negócios superior a 50.000€;

No exercício em que se inicia a atividade, o volume 

de negócios anualizado seja superior a 50.000€;

Utilizem programas informáticos de faturação;

Sejam obrigados a dispor de contabilidade organizada, 

ou por ela tenham optado.

Foi  ainda definido no mesmo decreto lei a inclusão de 

um código único de documento (ATCUD), e um código 

de barras bidimensional (código QR)  em todas as fatu-

ras e outros documentos fiscalmente relevantes que visam 

•

•
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a simplificação na comunicação de faturas por parte de 

pessoas singulares para determinação das respetivas des-

pesas dedutíveis em sede de IRS. Devido ao contexto atual 

de pandemia, a obrigatoriedade da inclusão do ATCUD 

foi adiada para Janeiro de 2022. Em relação ao código 

bidimensional,  a AT está  e desenvolver mecanismos de 

apoio  aos sujeitos passivos para garantir a sua inclusão 

nos documentos  a partir de janeiro de 2021, com base no 

definido no nº 5 da portaria 195/2020. 

A F2M-Unipessoal, Lda tem uma experiência de mais de 

25 anos no desenvolvimento de aplicações de gestão  em vá-

rias áreas, nomeadamente para a área da venda ao domicilio. 

  Se se encontra numa das situações acima indicadas, 

contacte-nos e solicite uma demonstração e/ou proposta 

de implementação sem compromisso.

Soluções especificas de BackOffice e de Mobilidade 

para a área da venda ao domicílio. 

FISCALIZAÇÃO DE DADOS DO CONDUTOR

A Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segu-

rança Pública passam, a partir de 08 de Janeiro de 2021 

a ter acesso direto ao Registo Individual do Condutor, 

na sequência das alterações efectuadas ao acesso a esta 

base de dados.

A PSP e GNR passarão a aceder diretamente ao Registo 

Individual do Condutor no âmbito de ações de fiscalização 

do trânsito, quando exista obrigação ou autorização legal 

nesse sentido, e quando os dados sejam indispensáveis para 

exercer as suas obrigações e competências. 

Podem também aceder à informação contida no Regis-

to Individual do Condutor, o Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes (IMT) para efeitos de revalidação, troca, 

 

S -  

S -  
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substituição e emissão de 2.ª via de título de condução, 

emissão de títulos de certificação profissional, e análise 

dos processos administrativos para efeitos de novos exa-

mes previstos do Código da Estrada, a ANSR e os servi-

ços competentes nas Regiões Autónomas, os Tribunais e o 

Ministério Público para fins de investigação e instrução de 

processos criminais ou no âmbito de recursos de decisões 

da ANSR e outras entidades que recebam delegação de 

competências no âmbito da lei processual para a prática 

de atos de inquérito ou de instrução.

Qualquer pessoa devidamente identificada tem direito 

a conhecer o conteúdo dos registos do Registo Individual 

do Condutor que lhe respeitem. Para isso, o titular dos 

dados pode consultar por via eletrónica os registos das 

infrações e da pontuação associados ao seu título de con-

dução e obter a reprodução do registo informático.

A consulta poderá ser feita por via do Cartão de Cidadão 

ou da Chave Móvel Digital na Plataforma de Interoperabi-

lidade da Administração Pública. 

Quanto à fiscalização do cumprimento das disposi-

ções do Código da Estrada e demais legislação aplicável 

a mesma compete à ANSR, à GNR, à PSP e às câmaras 

municipais, nas vias públicas que estejam sob a sua com-

petência.

A competência das câmaras é efetuada através do pes-

soal de fiscalização das câmaras municipais designado 

para o efeito, mas também pelas polícias municipais, 

do pessoal de fiscalização de empresas locais designado 

para o efeito e com credenciação pela ANSR, do pessoal 

de fiscalização das empresas privadas concessionárias 

de estacionamento sujeito ao pagamento de taxa em 

vias sob jurisdição municipal com cartão de identifica-

ção emitido pela ANSR.

As entidades fiscalizadoras, o IMT e outras entidades 

com competência para o efeito podem substituir as car-

tas de condução por guias provisórias, válidas apenas 

em território nacional e para as categorias constantes 

do título que substituem. O prazo de validade dessas 

guias é definido pelo IMT.  

IVA. FACILIDADES DE PAGAMENTO EM 2021

O Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, veio 

estabelecer um regime excecional de cumprimento das 

obrigações fiscais e contribuições para a segurança social, 

de forma a flexibilizar o seu pagamento face às dificulda-

des de tesouraria geradas pela pandemia do Covid 19.

Na sequência da referida medida foi agora publicado 

o Decreto-Lei n.º 103-A/2020, de 15 de dezembro, que 

vem possibilitar o pagamento do imposto sobre o valor 

acrescentado referente ao primeiro semestre do ano de 

2021, em três ou seis prestações mensais.

Assim, para os contribuintes que se encontram no Regi-

me mensal do IVA.

geral@moveisisabelsantos.com www.moveisisabelsantos.com

ISABEL SANTOS & EDUARDO SANTOS
móveis e decoração

LOJA 3
Centro Comercial Continente Loja 48-49
2670-339 Loures
T. 916 968 490

LOJA 4 
Rua da República 81A
2670-474 Loures
T. 219 844 448

LOJA 1 (Exposição 2.800m2)
Rua dos Rouxinóis Lt 16, Montemor 
2670-502 Loures
T. 219 802 961

LOJA 2
Av. António Enes, 20B  
2745-068 Queluz
T. 214 352 306
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Em relação às operações praticadas durante o primeiro 

semestre de 2021, o pagamento de IVA por sujeitos passi-

vos em regime mensal, que em 2019 tiveram um volume 

de negócios até € 2 000 000, ou que tenham iniciado ou 

reiniciado a atividade a partir de 1 de janeiro de 2020, 

inclusive, pode ser efetuado:

Na totalidade até ao termo do prazo de pagamento 

voluntário, que é o prazo habitual já aplicável, ou 

seja até ao dia 15 do segundo mês seguinte àquele 

a que respeitam as vendas;

Em três ou seis prestações mensais, cada uma de 

valor igual ou superior a € 25,00, sem juros nem 

coimas.

Para beneficiar das prestações os contribuintes devem 

declarar e demonstrar uma diminuição da faturação co-

municada através do e-fatura de, pelo menos, 25 % da 

média mensal do ano civil completo de 2020 face ao 

período homólogo do ano anterior. 

Quando a comunicação dos elementos das faturas 

através do e-fatura não reflita a totalidade das operações 

praticadas sujeitas a IVA, ainda que isentas, a aferição da 

quebra de faturação deve ser efetuada com referência ao 

volume de negócios.

A demonstração da quebra de faturação deve ser efe-

tuada por certificação do contabilista certificado ou, 

para os sujeitos passivos que não tenham contabilidade 

organizada, a demonstração deve ser efetuada mediante 

declaração do requerente sob compromisso de honra.

Contribuintes no Regime trimestral de IVA
Relativamente aos sujeitos passivos em regime tri-

mestral, em que a maioria ou mesmo a totalidade dos 

associados da APCVD se encontra, o sistema de paga-

mento é mais fácil.

Assim, durante o primeiro semestre de 2021, o paga-

mento do IVA pode ser efectuado da seguinte maneira:

Na totalidade até ao termo do prazo de pagamento 

voluntário, que é o prazo normal já praticado, ou 

seja até ao dia 20 do segundo mês seguinte a cada 

trimestre. Por exemplo, no caso do 1.º trimestre de 

2021 este pagamento é até 20 Maio;

Em três ou seis prestações mensais sem juros nem 

coimas, cada uma de valor igual ou superior a € 25,00. 

No caso de quem pretenda este pagamento em pres-

tações deve fazer o seguinte:

Apresentar um pedido de pagamento em prestações 

por via eletrónica até ao termo do prazo normal de paga-

mento voluntário.

O pagamento dessas prestações deve ser efetuado da 

seguinte forma:

A primeira prestação, na data normal de cumpri-

mento da obrigação de pagamento;

As restantes prestações mensais, na mesma data 

dos meses subsequentes.

O advogado
J. Silvério Mateus 

ARMAZÉNS
Reguengo da Parada
Caldas da Rainha
Tel.: 96 403 0325

Bairro Arenes
Torres Vedras
Tel.: 96 298 1168

COLCHÕES
SOFÁS • MÓVEIS

Vasco S. Oliveira

•

•

•

•

•

•
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BALANÇO DO ANO DE 2020

O ano que agora termina foi em tudo um ano di-

ferente dos outros. Vimo-nos confrontados com uma 

pandemia sem precedentes, que ainda estamos a en-

frentar, com rápidas e graves consequências quer ao 

nível da saúde pública quer ao nível da economia do 

nosso país.

As consequências na nossa vida diária e nas nossas 

actividades é visível, mas a pandemia teve também 

grande impacto na vida profissional da maioria dos ci-

dadãos.

Com a APCVD não foi diferente. Tivemos de enfrentar 

grandes desafios este ano, para dar resposta aos nossos as-

sociados, na tentativa de minorar o impacto da pandemia, 

quer do ponto de vista laboral quer de apoio informativo, 

muito importante nesta fase.

Conseguimos ainda realizar a nossa viagem em Janei-

ro a Oleiros ao tão famoso cabrito estonado, mas já não 

conseguimos, face às restrições impostas, realizar o nosso 

Congresso, a nossa Assembleia Geral ou as comemora-

ções dos 24 anos da APCVD.

Mas a APCVD não parou e manteve sempre a activi-

dade, dentro das restrições impostas, tendo conseguido 

manter as suas contas equilibradas, bem como o cumpri-

mento da sua missão de apoio aos seus associados.

Utilizou o “Prestaneiro” como veículo de informação aos 

seus associados, mantendo-os ao corrente da vida da Asso-

ciação, das suas contas bem como de informação relevante 

acerca da pandemia e dos impactos da mesma, na vida dos 

associados em geral e na nossa actividade em particular. 

Não foi um ano fácil mas iremos continuar a efectuar 

tudo o que estiver ao nosso alcance para servir os nos-

sos associados de forma útil e eficaz, na esperança de 

um novo ano melhor para todos. 

DIVERSOS

PROBLEMAS MECÂNICOS COM
VIATURAS FORD

Informa-se os associados que a APCVD transmitiu à 

Ford Lusitania as reclamações de um número elevado 

de associados que adquiriram viaturas Ford e que se 

encontram profundamente descontentes com a marca, 

a maior parte relativamente à Transit Custom.

Reportaram estes que as viaturas começam a necessitar 

de óleo muito cedo e amiúde, que têm consecutivamente 

problemas com os injectores e que inclusive “partem” o 

motor com relativa facilidade.

Na sequência de solicitação da Ford Lusitania, na 

resposta à carta enviada pela APCVD, foi-lhe remetida 

a lista de matrículas de viaturas com problemas mecâ-

nicos, enfatizando que tais problemas já haviam sido 

participados aos vários concessionários Ford.
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A APCVD encontra-se a aguardar a resposta da Ford 

Lusitania. 

HISTÓRIAS DO PRESTANEIRO

Como podem verificar em todos os Prestaneiros, vai 

uma história de cada um de nós que queira contribuir 

e participar. 

E uma história de algo que se passou connosco, de 

uma cliente com algo diferente, alguma coisa que nos 

ficou na memória do decorrer do nosso trabalho, do 

nosso dia, ao longo da nossa profissão.

Telf.: 249 790 825 - Telem.: 964 004 415
Rua da Escola, 22 • Deselga de Cima • Assentis
2350-014 TORRES NOVAS

Cutelarias - Utilidades Domésticas
Brás Artur Lopes FerreiraBrás Artur Lopes Ferreira

Tréns Inox - Faqueiros
Porcelanas - Cristais
Decorações e Alumínios

Gostarímaos e tínhamos todos o gosto que todos par-

ticipassem, para isso basta se lembrarem de um episódio 

engraçado e um pouco diferente do habitual.

Colaborem!....

Enviem-nos os vossos relatos para serem publicados 

no nosso boletim “ O Prestaneiro”.

Será sempre uma história, uma venda, um dia diferente 

de todos os outros!

Quem os não tem….. 

CARTÕES E DECLARAÇÕES

Já foram enviados os cartões e declarações dos associados 

da nossa Associação, assim como para os comissionistas 

e colaboradores que nos foram solicitados.

Estes cartões e declarações têm validade por 3 anos, 

devido ao custo elevado que a associação suporta para 

a sua emissão. Os cartões dos associados são grátis, pelo 

que solicitamos o valor dos seus colaboradores, cuja 

emissão foi solicitada.
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PADRÕES & TEXTURAS, Lda.

Rua Dr. Manuel José Teixeira de Melo, nº26
Selho – S. Jorge PEVIDÉM
Apt.3002 Ec. Pevidem
4835-299 Guimarães

Tel: 253 534 200
NIF: 509120768

Se precisarem de mais algum destes documentos é só 

nos solicitarem, serão enviados logo se seguida. 

COVID-19

Covid 19, um assunto e uma palavra mais que pronun-

ciada por todos nós, desde o mês de Março deste ano 

2020.

Muitas regras, restrições, leis se foram instalando ao 

longo destes longos meses.

É uma situação nova para todos nós e que nos revo-

lucionou completamente as nossas vidas. Teremos que 

estar sempre atentos à comunicação social sobre qual-

quer alteração que nos seja imposta.

A APCVD, compromete-se que estará sempre atenta a 

todas as informações e sempre que se justifique, informará 

todos os seus associados.

Há que estar atento….. 

CARTÕES GALP FROTA

Informamos todos os nossos associados que a Galp Fro-

ta nos informou, após um email enviado sobre a validade 

dos cartões dos descontos dos combustíveis que terminaria 

em Novembro deste ano 2020.

Os cartões não vão ser renovados, ficarão sem qualquer 

validade, podendo assim serem utilizados sem quaisquer 

restrições.

Alertamos ainda para algum associado que não tenha 

este cartão e queira usufruir destes magníficos descon-

tos, que poderão solicitar o mesmo a nossa Associação.

Não deixe de beneficiar do desconto ao se deslocar a 

uma bomba de combustível Galp.

Aproveite!  

São descontos apelativos, para qualquer um de nós! 

QUOTAS EM ATRASO

Mais um ano se aproxima do fim e todos nós temos 

que ser imparciais perante as nossas despesas, as nossas 

obrigações, para que tudo fique liquidado após fecho 

do mesmo.
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A APCVD, também tem contas para fechar e por isso 

mesmo solicita a todos os associados que liquidem as suas 

quotas no ano correspondente.

Para ser mais comodo poderá fazê-lo por transferência 

bancária, NIB 0010 0000 20457180001 39.

Agradecemos a todos a vossa compreensão. 

FÉRIAS

A APCVD estará encerrada para férias no período de 

23 a 31 de Dezembro do ano 2020, para férias.

Pedimos as nossas mais sinceras desculpas para o incó-

modo que possa causar.

Mas qualquer coisa que possa precisar, poderá sempre 

nos contactar.

Estamos sempre ao seu dispor. 

JÁ PASSARAM 18 MESES!

Os primeiros 18 meses de trabalho, que até hoje fo-

ram dos mais difíceis que alguma vez a APCVD teve de 

enfrentar, posso dizer que foram muito positivos, com 

esta excelente equipa nada é impossível. 

Sempre presentes e muito atentos em qualquer decisão 

sobre o bem de todos os associados, agradeço a vossa 

colaboração que é muito importante, assim como todo o 

empenho e dedicação.

A todos grande abraço do vosso colega, José Carlos 
Mateus.

Rua Fontes de Vila, 257 - 4615-101 FIGUEIRÓ Santa Cristina
Tel. 255 490 970 - Fax 255 490 979 • E-mail: armantexteis@sapo.pt

(Serrinha - Lixa) PORTUGAL

Têxteis Lar - Bordados - Lingerie - Tapeçarias
Household - Textiles - Handcraft Textiles - Rugs

Armando M. Macedo, Lda.

Importação / Exportação

oupagamento
anual

débito
directo
mensal
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Faço parte deste mandato da APCVD o qual me orgu-

lho. Foram meses muito difíceis como todos vocês sabem.

Fiz o que penso ser útil, tentei contribuir da melhor 

forma nesta fase conturbada em que todos nós nos en-

contramos. Espero continuar a ajudar o mais que possa 

para que possamos seguir em frente.

Muito obrigado a todos que comigo trabalham. 
António Mendes Almeida

Este é o tempo que eu não queria, que fosse o meu tempo. 

Mas a verdade é que nós não conseguimos controlar to-

das as incidências da nossa vida nem quantas curvas tem o 

nosso caminho! 

Esta pandemia veio limitar as nossas ações a vários níveis.

E todas estas restrições nos dificultam no desempenho 

das várias atividades da nossa vida. Ainda assim, penso  

que a experiencia que estou a ter na APCVD é muito enri-

quecedora, e afinal o mais importante é nós sentirmos que 

fazemos as coisas pelo melhor. 

A paixão e dedicação não podem ser postas em causa.  

Tudo se torna mais fácil também porque alguns de nós 

já tinham conhecimento e experiencia, e depois temos o 

Filipe que compensa a falta de experiencia com o entusias-

mo que põe nas suas ações, e que também motiva quem o 

rodeia.

Depois, temos a Silvina que tem isso tudo, a experien-

cia, o entusiasmo, a vontade de fazer tudo com alegria, 

um profissionalismo imenso. Estou muito grato, a todos 

eles, pelo que me ajudam e ensinam. 

Mesmo no meio desta pandemia, desejo a todos 
santo e feliz Natal e que o ano novo seja muito bom 
para todos nós. Forte abraço. Abílio Luís 

Fazendo eu parte da Direção pela segunda vez, em 

qualquer das vezes me senti muito bem, com qualquer 

das equipas.

A primeira vez por ser novidade é sempre diferente pois 

foi uma experiência inesquecível, pela camaradagem, pelos 

convívios, pelos congressos, por tudo.

Com esta equipa está tudo muito bem, malta que se 

entende. 

Pois só nos falta os tempos de outrora, um por todos 

e todos por um vamos remando o barco a bom porto.

Deixo um forte abraço a todos os sócios. Adérito 
Gonçalves

E mais um ano passou caros colegas e amigos... o tal 

sacana do ano 2020 que fica conhecido pelo ano do 

Covid e pelas imposições e proibições que este impôs. 

Apesar de tudo nós como direção da APCVD ten-

tamos sempre dar o nosso melhor em prol dos nossos 

associados e patrocinadores.

+351 244 587 440

Gerente José Coutinho 
914 117 606

244 587 449

geral@famacmobiliario.pt

Avenida da Filarmónica 
Apartado 77
2449-909 Pataias
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Em minha pessoa falo desta nova experiência na di-

reção da APCVD tem sido uma experiência enriquece-

dora com novos contatos novas pessoas. 

O qual nos ajuda a crescer a nível pessoal. 

Só tenho a agradecer aos meus camaradas de direção e à 

dona silvina nossa secretária. 

Aqui deixo o meu abraço de boas festas para todos, e 

braços sempre para cima entraremos no 2021 com toda 

a força. 

Boas Festas. Filipe Afonso

É sempre gratificante trabalhar com pessoas humildes, 

profissionais e sempre muito dedicadas e empenhadas 

para que tudo corra bem.

Temos sido uma equipa totalmente coesa, em que há 

uma boa comunicação, permitindo que todos partilhem 

as suas ideias, as suas opiniões e sugestões. O trabalho 

em equipa e essencial para obtermos bons resultados, sen-

do uma das chaves principais para o sucesso de qualquer 

projeto.

O nosso propósito foi e será sempre trabalhar para o 

bem de todos os associados que fazem parte da nossa 

Associação. 

Silvina Marçal
Boas Festas para todos, desta nossa equipa! 



O Prestaneiro Dezembro 202026

O Prestaneiro N.º 96

FESTAS
FELIZES!
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