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Novo Programa de Manutenção de Parques Infantis – MPI

A gama de parques infantis 

ECOPARK sofreu um acrés-

cimo de modelos 4 novos 

modelos foram lançados, 

para responder à necessi-

dade de parques que per-

mitam ter mais crianças ao 

mesmo tempo a brincar.

Diversificou-se também o tipo 

de brincadeiras, havendo agora a 

possibilidade de escalar a rede de ma-

rinheiro, ter mais baloiços, mais rampas 

e mais escorregas.

Também alguns componentes foram melhora-

dos, permitindo que a manutenção e a duração 

dos parques fiquem sobejamente facilitadas e com 

uma vida útil mais prolongada. 

Com recursos à técnica de rotomoldagem é possí-

vel produzir peças mais atraentes em cores firmes, 

que não esbranquiçam com o sol, mais leves e 

igualmente duradoiras.

Também estes modelos bem como as gamas de 

parques infantis Ecopark e Carmo Park são certifi-

cados pelo certif. Quando procura segurança aliada 

ao design, modernidade e justa relação preço/qua-

lidade a resposta é...CARMO.

Os parques infantis são um importante meio de 

desenvolvimento psicomotor das nossas crianças. 

Têm no entanto sido noticia, pela falta de qua-

lidade e pelos perigos que representam para as 

nossas crianças. A fronteira entre o estímulo e 

o perigo é feita por uma manutenção cuidada e 

sistematizada.

Com o MPI esta manutenção fica assegurada. A 

CARMO “oferece” neste serviço peças de desgaste 

rápido, mão-de-obra especializada, e deslocações em 

Portugal Continental. Tudo isto por menos de €1 

por dia. Pode-se assim dizer que a segurança das 

nossas crianças está à distância de €1/dia.

Os proprietários dos parques que não dispõem 

de equipas especializadas de manutenção, poderão 

assim estar seguras de terem os seus parques In-

fantis Carmo e Ecopark sempre em boas condições 

de utilização.

Novos parques infantis 
ECOPARK
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Novos colaboradores

ANDRIY  KOVAL

A colaborar com a Carmo Estruturas, o Andriy Koval 
partilha connosco um pouco da sua história:
“Ingressei no Instituto Politécnica da Ordem de Lenin de 
Lviv na Ucrânia em 1984, completando a formação em 
1990 no Curso completo do Instituto Engenheiro-peda-
gógico de Kharkiv da I.Z. Sokolov com a especialidade 
de “Tecnologia de construção de máquinas, fresadores 
e instrumentos”.
Segundo a resolução da comissão estatal de 11 de Se-

tembro de 1990, foi-me conferida a qualificação de “Engenheiro Mecânico”.
Cheguei a Portugal em Novembro de 2000, para trabalhar numa empresa de 
estruturas em madeira, inicialmente como serralheiro mecânico, passando poste-
riormente a ocupar o cargo de Encarregado.
Cheguei à Carmo Estruturas em Setembro de 2005, para ocupar o cargo de en-
carregado de secção no âmbito da construção em madeiras.
Sou casado e tenho uma filha de 19 anos. Gosto do mar, da natureza e da praia.”

LUIS  MENEZES

Recentemente chegado à CARMO e Gestor de Pro-
duto da área dos “Decks”, o Luis Menezes conta-nos 
o seguinte: “Nasci em Janeiro de 75, com uma costela 
portuguesa e outra indiana e se tivesse outra costela 
diria que é africana, pois nasci e passei lá muitos e bons 
momentos.  Sou bem casado e possuo uma jóia de nome 
Sofia e outra de nome David. Dizem que só me entregam 
lá para Setembro (...  estes prazos de entrega têm muito 
que se lhe diga!).

Por opção, sempre conciliei os estudos de arquitectura com o trabalho desde muito 
cedo, fiz maquetas profissionais, trabalhei em gabinetes de engenharia, ateliers de 
arquitectura, acompanhamento de obra e fiz outros trabalhos. 
Um anterior colega costumava dizer que eu não conseguia ficar parado, que tinha 
o bicho carpinteiro, suspeito que seja por isso que me agradou vir trabalhar para 
a CARMO.
Valorizo a boa disposição, o companheirismo, o profissionalismo e a correcção 
entre todos os colegas. 
Penso que a CARMO é uma empresa sólida com nome no mercado e grande 
capacidade de crescimento. Quanto a mim, penso corresponder com a parte que 
me cabe: com muito trabalho e empenho, porque um cliente satisfeito é a melhor 
das recompensas.”

JEAN MICHEL LAMARQUE

Em Março passado assumiu funções à frente da Carmo 
France, trazendo na bagagem um dinamismo e expe-
riência profissional que serão certamente uma mais valia 
para a equipa francesa. 
A sua paixão pela madeira e pela floresta levaram-no a  
um percursos universitário simultaneamente técnico e 
comercial,  com especialização na fileira florestal. O Jean 
Michel tem ainda um Mestrado em Administração de 
Empresas, formação que já no passado lhe permitiu gerir 

em várias empresas francesas com actividades de distribuição internacionais, sendo 
de salientar a sua experiência em mercados globais como a China, Japão e Índia.
É casado com uma chilena e tem gosto pela aventura.  Gosta de descobrir o  
mundo e as suas numerosas e longínquas viagens foram sempre enriquecidas de 
contactos e experiências. Aproveita sempre que possível para, nessas viagens por 
terras estrangeiras ou no seu país, praticar os seus desportos favoritos – cami-
nhadas, ski e BTT. 

MIGUEL AMARAL

Diz o Miguel Amaral:
“Quem me conhece sabe como me é difícil falar de mim, 
mas o gosto pelos cavalos que no fundo é o grande 
responsável pela minha chegada ao Grupo CARMO, esse 
começou bem cedo quando acompanhava o meu tio 
Miguel Bravo nas competições nacionais e internacionais 
de salto em que participava.
Ao seu lado, ajudando e aprendendo, fui descobrindo o 
fenómeno fantástico que é a relação do cavalo e do seu 

cavaleiro, a nobreza daqueles animais, a dedicação que trocam com os seus trata-
dores e, como é natural, ganhei a este mundo, uma afeição que, nem eu o pensava 
aos meus onze anos, se tornaria uma actividade profissional.
Conclui aos vinte e um anos a licenciatura em Gestão de Marketing no ISCEM, 
tendo estagiado em agências de publicidade e nas Águas Selda.
Em 2003, criei em Portugal a Horservice, uma filosofia de negócio vocacionada para 
a produção e representação de produtos destinados fundamentalmente a equídeos 
e de que a marca Horsebed - Aparas de cartão para as camas dos cavalos era o 
principal e inovador produto. 
Os meus tempos livres são passados com a família e os amigos. Tenho apreço pela 
amizade, um valor que aprendi pelo exemplo dos meus pais e avós. 
Considero uma outra grande experiência de vida os desportos que pratiquei e 
pratico. Eles dão-nos a dimensão do colectivo e o espírito de equipa. Fiz durante a 
minha adolescência rugby federado, tendo tido o orgulho de representar as cores 
nacionais. “
O Miguel, que também gosta de ir à caça e dá os primeiros passos como golfista, 
não recusa um jogo de futebol ou desportos de praia com os amigos.
Propõe-se vestir a camisola da CARMO com o mesmo gosto e brilho com que 
vestiu a da selecção nacional de rugby.

TONI FERRAZ

Tem 22 anos e nasceu em Viseu.  Antes de vir trabalhar 
para a CARMO, trabalhou numa empresa de topografia, 
Geotrilho.
Veio para a Carmo Estruturas  para exercer a função 
de desenhador.
“Tenho um enorme prazer em trabalhar para a Carmo, e 
adoro apreciar o desenvolvimento de estruturas que faço. 
Os colegas são do melhor que há e apoiam-nos sempre 
que necessitamos.” – diz o Toni. Soube da vaga existente 

nos quadros da empresa por um colega que já trabalhava connosco.
Nos tempos livres gosta de estar com os meus familiares, passear e fazer des-
porto.
“Com a minha entrada na Carmo Estruturas  espero enriquecer os meus conheci-
mentos e de futuro ter uma grande capacidade profissional invejável.” acrescenta.

SUSANA VALENTE

Nasceu na Alemanha há já 31 anos – sempre viveu e 
estudou na Alemanha, tirou lá o curso de Arquitectura 
em 2001 e veio logo a seguir para Oliveira de Frades, 
para trabalhar num gabinete de arquitectura local. 
Em 2005 veio a integrar a equipa da  Carmo – Estruturas 
em madeira. Diz que “sem saber muito bem o que me 
iria esperar. Estruturas e Casas em madeira eram coisas 
completamente diferentes daquilo que estava habituada 
a fazer .... tudo muito betão e alvenaria. Mas depois de 

uns tempos, penso que já me adaptei bastante bem a este elemento construtivo 
novo.” E continua  “Estou arrependida? Não nem de longe nem de perto! Nunca 
teria tido a oportunidade de participar em projectos tão diferentes, se não tivesse na 
Carmo Estruturas. De certeza que não há muitos sítios onde possa fazer projectos 
tanto para um restaurante de luxo como para Passadiços até chegar às boxes de 
Cavalos, Praça de touros e Casinhas para Vacas, cabras e outros. Nunca vi tanto 
projecto que envolvam “animaizinhos” como na Carmo Estruturas. De resto, penso 
que o ambiente de trabalho com todos os colegas na Carmo é sensacional e não 
poderia ser melhor.”
Acrescenta:
“No meu tempo livre dedico-me à minha família, principalmente ao meu sobrinho, 
que tem um anito, aos livros e à pintura”.
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Já com um ano de actividade, e inúmeras obras de excelência efectuadas, a   

CARMO ESTRUTURAS EM MADEIRA S.A, já é amplamente reconhecida 

no mercado da construção pelo rigor técnico, orçamental  e pelo cumpri-

mento de prazos.

Assim, e no inicio deste ano, a CARMO ESTRUTURAS EM MADEIRA S.A 

lançou a sua imagem corporativa e uma campanha de imagem junto do seu 

público alvo, onde se abrangeu também o mercado Ibérico, por forma, a 

sustentar a já sua reconhecida imagem no mercado e a criar uma entidade 

própria.

Para tal, foi criado um logotipo e um claim – “Possibilidades ilimitadas em 

madeira”, que vem de encontro aquilo que são as capacidades de concepção 

e tecnológicas da empresa.

Na campanha de lançamento, foi desenvolvida uma forte campanha de 

meios, onde se inclui revistas de grande prestigio na área da Arquitectura 

e construção como; Arquitectura e Vida,  Arte e Construção, Arquitectura 

Ibérica, Engenharia e Vida, Jornal Arquitecturas, Jorbal Construir e o Jornal 

dos Arquitectos.

Desenvolveu-se também um catálogo de apresentação especifico, onde se 

mostra as inúmeras potencialidades de construção da Carmo Estruturas, 

e um “direct mail” com uma primeira fase de “teaser”, onde se enviou um 

caderno de apontamentos/desenho de arquitecto – moleskin, com o qual 

se pretendia “apelar” à imaginação do nosso público alvo, e deixar no ar o 

newsletter
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Campanha lançamento da Carmo Estruturas em Madeira SA

que poderia vir a seguir. No seguimento deste “teaser” foi enviado o mailing 

de apresentação da empresa.

Nas palavras do Sr. Arquitecto Rodrigo Guedes, “ Uma vez mais a Carmo 

concebeu uma campanha diferente e fora do vulgar neste mercado, dando 

asas à criatividade.....Quando recebi o caderno, com um envelope a dizer 

– imagine e um livro de apontamentos, deu-me logo ganas de desenhar 

qualquer coisa” 

A par destas acções a Carmo fez a sua apresentação formal ao mercado 

na feira Internacional de Construção em Lisboa – Tektónica (ver artigo), 

estando a desenvolver um site próprio na internet (www.carmoestruturas.

com), onde se podem ver algumas das obras realizadas até ao momento e 

a capacidade técnica da empresa.

Na senda da criatividade, a Carmo Estruturas terá mais novidades para 

breve.

José Rodrigues Leitão

O José Leitão trabalha na empresa desde que ela começou a laborar.

LENDAS DA CARMO

Nascido a 22/12/52 em Bucelas, concelho de Loures, conta o seguinte:

“Antes de vir morar para Santarém onde resido actualmente, trabalhei numa firma de fazer botões e 

numa de areias para trutas. Quando cheguei a Santarém fui trabalhar como motorista de um carro de 

farturas de feira em feira, e foi em 1979 que surgiu a oportunidade de vir trabalhar para a firma Carmo. 

Durante estes anos todos e como é de se esperar passei por situações muito engraçadas como a de 

cair para dentro do autoclave e passarem a dizer que eu tinha a duração do pau.”

Diz ainda:

“Nos meus tempos livres gosto de ver televisão e de ver futebol. Relativamente aos colegas e administração 

de um modo geral estou satisfeito”

Direct mail “teaser” Direct mail 

Anúncio imprensa

Catálogo
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Fábrica Carmo Estruturas em Madeira S.A.

É na zona Industrial de Oliveira de Frades, junto às instalações da Car-

mo S.  A, que se situa a nova Fábrica da carmo Estruturas.

Num pavilhão construído de raiz, e claro, já projectado e executado por 

nós próprios, instalam-se máquinas modernas que executam todo o tipo 

de peças em lamelado colado ou madeiras maciças, tendo cerca de 2500m2 

cobertos e mais 5000m2 ao ar livre.

As instalações têm um escritório próprio que alberga os técnicos de pro-

dução e construção.

Casas de Madeira em Kit

A Carmo resistiu durante muitos anos a entrar na produção e comercialização de casas em madeira. Achámos sempre que só o deveríamos fazer 

quando pudéssemos oferecer ao mercado um produto competitivo a nível global e com qualidade comprovada.

As casas de madeira Carmo têm estrutura em madeira lamelada colada, utilizando  a tecnologia conhecida mais avançada. Não são casas pré fabricadas! 

São casas projectadas pelos nossos arquitectos e concebidas pela nossa equipa técnica que calcula e desenha rigorosamente cada pormenor.

Cada peça é executada em máquinas robotizadas que permitem uma uniformidade perfeita de todas elas de forma a encaixarem na perfeição no 

acto de montagem.

Adaptamos os projectos ao gosto dos clientes e também executamos projectos de arquitectos, com os quais desenvolvemos a concepção do edifício.

As primeiras casas em Kit estão a ser montadas na sua maioria em Espanha, existindo também já algumas no nosso pais.

O layout da fábrica foi desenhado para que exista uma fluência das peças 

sem que voltem duas vezes ao mesmo local. Pórticos e gruas movimentam 

as peças de grande dimensão.

Nesta unidade trabalham apenas 10 pessoas, pois a mecanização das funções 

foi executada ao máximo.

Quem visita a Carmo estruturas apercebe-se rapidamente da eficiência da 

operação e a razão da nossa oferta de grande qualidade aos mais baixos 

preços.

Tipo T4-1 Tipo T2
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Dia aberto à família em Pegões

Foi no dia 3 de Junho que a fábrica de Pegões abriu as suas portas para 

acolher com muito carinho as famílias dos colaboradores que quiseram ir 

passar uma tarde de sábado agradável e diferente.

À uma hora já estávamos todos e depois duma breve palavra de boas vindas 

e enquadramento da administração, dividimo-nos em grupos que visitaram 

a fábrica.  Houve ocasião de cada um explicar aos seus o que faz no dia a 

dia.  Uma oportunidade de entrosar o meio familiar com o do trabalho de 

cada um.

Seguiu-se o almoço, que apresentava iguarias confeccionadas pelas famílias 

visitantes, tendo como prato forte o porco na brasa.

As crianças brincaram na tenda especialmente criada para elas, cheia de 

brinquedos e balões (agradecemos à Mattel o material cedido) e deliciaram-

-se com musica, palhaços e “paint facing”.

Muita conversa, jogos de toda a espécie para adultos e crianças e a rematar 

o show de acordeon de Nuno Lopes.  Descobriram-se grandes talentos 

na área da dança!!!

A noite já se aproximava quando voltámos a casa.

Melhor vendedor de balcão do 1º e 2º trimestre

A Carmo no âmbito da responsabilidade social da empresa, decidiu atribuir um prémio para o melhor 

vendedor de balcão em cada trimestre, entre os balcões das fábricas de Oliveira de Frades, Almeirim, 

Pegões e os escritórios de Lisboa, com uma retribuição monetária. 

Por forma, a comunicar ao público a “face” do melhor vendedor do trimestre de entre os todos 

os balcões da empresa, foi desenvolvida uma placa especifica para o efeito para afixação em todos 

os balcões.

Parabéns à Ana Videira, do Balcão da Fábrica de Almeirim, que foi a melhor vendedora do 1º e 2º 

trimestres de 2006.

60ª aniversário do grupo 52 dos Escuteiros de Santarém

Prestes a celebrar o seu sexagésimo aniversário em 2007, o Agrupamento 52 de Santarém deci-

diu comemorar essa efeméride numa atitude de relembrar e mostrar à cidade o trabalho que o 

agrupamento tem vindo a desenvolver. 

Assim, e com apoio da Carmo, que forneceu todas as madeiras para a construção do stand, o 

agrupamento de escuteiros “partiu” para uma mostra das suas actividades no W shopping de 

Santarém. 

Foi desta forma, que durante todo o mês de Janeiro, em pleno centro de Santarém, quem percorria 

os corredores do centro comercial W deparava-se diariamente com uma mostra sobre escutismo. 

Em diversos painéis espalhados pelos corredores podiam observar-se fotografias que davam uma 

panorâmica da actividade do Agrupamento ao longo dos anos, bem como a história da vida do 

fundador e alguns factos sobre o escutismo.

A Carmo congratula-se de apoiar tão importante mostra e deseja os maiores sucessos aos Es-

cuteiros de todo o pais. 
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No passado dia 13 de Julho, realizou-se com grande sucesso o 2º leilão do 

Cavalo do “Puro sangue Lusitano”, na Herdade do Paul da Vala, situada em 

Samora Correia, sob a “batuta” da coudelaria de António de Castro Van 

Zeller Pereira Palha. Uma vez mais a CARMO foi patrocinador, apoiando o 

evento com estruturas de apoio; Boxes, quiosques, palanques, coberturas, 

vedações, bancadas e zona de recepção.

Foram leiloados 37 belíssimos exemplares da raça, entre Poldros, Poldras, 

Machos e Fêmeas, filhos de Damasco, Namorico, Limonero e Queimador, 

2º Leilão do Cavalo

 representantes de uma linhagem de cavalos como; Visqueiro, reitor e 

Indeciso. Animais  que já despertaram a atenção de criadores de todo o 

mundo.

Todos os animais leiloados, são da geração de 2003 a 2005, proporcionando 

aos compradores a certeza de estarem a adquirir animais jovens, prontos 

para o “acabamento” que os novos proprietários lhes quiserem dar.

Uma vez mais saudamos os fomentadores deste evento único em Portugal, 

a Srª D. Maria do Carmo Palha e seu marido, Sr. António Palha, ficando à 

espera da 3ª edição.

Vedacão para Guia Mecânica Boxes

Aquisição Horservice® 
– Produtos equestres-aparas de cartão para camas de cavalos – Horsebed

Com a aquisição da empresa Horservice ® ao Sr. Dr. 

Miguel Bravo do Amaral, a A Milne Carmo S.A. de-

senvolveu um departamento com o mesmo nome 

tendo o Miguel Amaral continuado connosco nas 

funções de Gestor de produto.

As máquinas produtoras de aparas de cartão para 

camas de cavalos – horsebed – estão agora albergadas 

nas nossas instalações de Pegões, no novo pavilhão.

A Horservice® pretende ultrapassar a oferta do seu produto âncora  

– Aparas de cartão para camas de cavalos – horsebed – propor ao mercado 

todo o tipo de vedações equestres em madeira, padocks, picadeiros de ar 

livre, etc., e através da Carmo Estruturas em Madeira S.A. podem disponibilizar 

boxes, picadeiros cobertos, casas para animais e todo o tipo 

de construções em madeira que se coadunem com o 

mundo equestre.

O novo catálogo já está em elaboração. No entanto  

temos já em execução várias obras com desenhos que 

podemos apresentar desde agora.

Relativamente às aparas de cartão – horsebed, estas 

apresentam-se em fardos ensacados em saco de plástico. São 

produzidas de cartão novo e não apresentam poeiras, e de 

fácil manuseamento, sendo biodegradáveis. O seu preço é extremamente 

competitivo, tendo a Carmo decidido não mudar o “pricing” que vinha a ser 

seguido anteriormente.

CarmoNewsOutubro.indd   6CarmoNewsOutubro.indd   6 06/10/02   18:00:5206/10/02   18:00:52



07

2º Torneio de Golfe CARMO
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A CARMO dá a todos os desafios um conjunto de respostas adequadas. Se deseja saber mais sobre 
a nossa extensa gama de produtos preencha este cartão e envie-o.

Desejo receber mais informações sobre:

Nome 

Morada 

Telefone  Fax 

Email 

Código Postal  -   

Estruturas
em Madeira

Horservice®

Novos Ecopark

Casas em Madeira

Programa de Manutenção
de Parques Intantis

Depois de um ano de vida e inúmeras obras efectuadas, a Carmo 

Estruturas em Madeira SA fez a sua apresentação pública formal na 

Feira Internacional de construção de Lisboa Tektónica que decorreu 

este ano de 23 a 27 de Maio, que contou com a presença de mais 

50.000 profissionais nacionais e estrangeiros, tendo sido inaugurada 

pelo Ministro das Obras Públicas Transportes e Comunicações, Eng. 

Mário Lino.

A Carmo Estruturas em Madeira SA, apresentou-se na Tektónica, com 

um stand único em feiras do género até à data. Totalmente conce-

bido e desenhado pelos Engenheiros da empresa e completamente 

construído em lamelados Colados na fábrica de Oliveira de Frades, 

através do qual se faz uma pequena mostra das reais potencialidades 

tecnológicas da empresa.

Dentro dos objectivos da empresa na feira, a Carmo Estruturas con-

tabiliza com satisfação um enorme sucesso, com a visita de centenas 

de “curiosos” e um sem número de contactos, entre empresas de 

construção, particulares, promotores imobiliários e gabinetes de ar-

quitectura, que confirmam uma apetência e confiança cada vez maior 

do mercado da construção pelo “material madeira” na construção de 

grandes estruturas.

A próxima “aparição pública “ da Carmo Estruturas em Madeira SA é 

já em Outubro na Feira Internacional de materiais de construção do 

Porto – Concreta, com a apresentação de mais novidades.

Esperamos a vossa visita.

Carmo Estruturas na Tektónica

Parabéns a todos os vencedores e agradecimentos a todos os participantes.

Depois do grande sucesso do 1º Torneio de Golfe, a Carmo realizou o seu 

2º Torneio dia 27 de Maio, na Quinta do Peru, que é reconhecido como um 

dos melhores campos de golfe europeus e dos melhores a nível nacional, 

 garantindo sempre excelentes condições para a prática da modalidade e onde 

os convidados puderam por em prática todos 

os seus dotes Golfistas. 

Contando outra vez com 

um elevado número de 

participantes, entre clientes, 

Fornecedores e amigos da 

CARMO, o torneio foi uma 

vez mais um grande sucesso, 

tendo sido uma fantástica 

reunião de convívio. 

Queremos agradecer uma 

vez mais aos nossos parceiros 

o apoio que deram na reali-

zação deste evento – Protim 

Osmose (E.U.A), Eurofence 

(França), Trefilarbed (Luxem-

burgo) e Gripple (Inglaterra).

RESULTADOS:

1º GROSS 

– Liliana Matos

Net Homens 

– 1º João Lima; 2º José Luis 

Barroso; 3º Joaquim Mafra

Net Senhoras 

– 1º Idalina Mafra; 2º Fátima Pita 

Nearest to the Pin Senhoras 

– Não Houve vencedora

Nearest to the Pin Homens 

– António Sobral

Longest drive Senhoras 

– Verónica Soromenho

Longest drive Homens 

– José Aranha Moreira
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3ª Feira Nacional do Toiro
Grandes emoções, Toiros, Cavalos e comida tradicional Portuguesa. Esta 

frase basta para descrever a Feira do Toiro.

Assim, uma vez mais realizou-se nos dias 17, 18 e 19 de Fevereiro em San-

tarém a Feira de Toiro, que já vai na sua 3ª edição. Esta contou com uma 

crescente participação de visitantes e de expositores Nacionais e do pais 

vizinho, representando as principais ganadarias, Coudelarias e toureiros da 

Península Ibérica.

Os três dias de Festa proporcionaram uma verdadeira sala de visitas do 

Ribatejo, com mostras gastronómicas, touradas, exibições de Cavalos, trajes 

tradicionais, recriação de ambientes rurais e representações das tradições 

taurinas.

A Carmo como um dos principais patrocinadores e edificadores da feira, 

com a execução de todos os picadeiros, vedações e ambientes rurais, con-

gratula-se pelo êxito desta edição e ficamos à espera de mais “emoções 

taurinas” na edição de 2008.

Parabéns à organização, que mais uma vez superou todas as espectativas.

EDITOR – Pedro Duarte • Pub. Perió-
dica n.º 125081 • Emp. Jornalística/Edi-
torial n.º 220 580
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155 Lisboa • Tel.: +351 213 132 200 • 
Fax: +351 213 132 205 • geral@carmo.
com • www.carmo.com
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130 Fax: +351 232 760 139
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