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Mobiliário	de	Golf	–	Carmo	Natura	e	Carmo	Art	Golf

Há longos anos a Carmo desenvolveu um catálogo 

“carmo Golf” onde incluía várias soluções para 

campos de Golf que hoje se podem ver em mui-

tos dos nossos lindos percursos: Pontes, bancos, 

sustentações de terras, são alguns dos produtos 

que nos referimos.

Com o decorrer dos anos, a evolução das exi-

gências dos nossos clientes e o evoluir da oferta, 

decidimos desenvolver um novo catálogo que inclui 

a oferta de duas linhas: A Carmo Natura Golf e a 

Carmo Art Golf.

NESTA	EDIÇÃO

A segunda oferece uma linha de grande elegância 

e design que associa qualidade, robustez e longe-

vidade. A oferta é feita conjugando várias cores a 

escolher pelo Cliente. A base de construção dos 

produtos são as madeiras lameladas coladas.

A Carmo está à disposição de todos os promotores 

de novos Golf, assim como dos proprietários dos 

existentes para executar desde o club house a outras 

estruturas como: Garagens para Buggies, Coberturas 

de Parques de estacionamento e Driving Range, 

Bancos, Pontes, Casas de banhos de campo, entre 

muitos outros.
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Novos	colaboradores

VICTOR HUGO NUÑEZ

Ingressou na Carmo Ibérica em Agosto de 2007 como Co-
mercial da região sul de Espanha, já tendo ampla experiência 
comercial em outras empresas. Víctor Hugo, nascido há 32 
anos em Jerez da Fronteira, província de Cádiz, é Bacharel 
em Jornalismo pela Universidade de Sevilla e desde que 
acabou os seus estudos no ano 1997 dedicou-se ao mundo 
comercial, em sectores como a alimentação, indústria e as 
telecomunicações de última geração.
Considera-se uma pessoa aberta e comunicativa, sempre 
disposta a aprender. “Agrada-me muito vender, porque 
conhece-se muita gente e é interessante ajudar e assesso-
rar cada um a encontrar o que procura. Todos os clientes 
proporcionam a descoberta de coisas novas e graças a isso 
cada dia melhoras em teu trabalho”, afirma.
Sobre a CARMO assegura: “estou muito contente de poder 
pertencer a esta empresa, na qual fui recebido da melhor 
maneira, o que me causou uma muito grata impressão. 
É uma empresa formada por gente muito competente e 
trabalhadora, que lutam pelo objectivo comum de oferecer 
aos clientes o melhor produto e serviço”. Este espírito 
de equipe, segundo comenta “anima-me a fazer o melhor 
e a entregar-me por completo para desenvolver minha 
actividade”.

FREdERICO Caldas

Pedimos ao Frederico, adjunto de produção, recentemente 
contratado, que nos falasse um pouco de si.
“Contar uma história....... vou tentar.....
Nesses meus quase 35 anos, morei no Rio de Janeiro até 
os 28, quando resolvi mudar de empresa, de país e tentar 
uma vida nova. Desde a minha licenciatura em Engenharia de 
Produção sempre trabalhei em funções relacionadas a gestão 
da produção e da qualidade. A vinda para Portugal significou 
uma busca maior, tanto profissional quanto em qualidade de 
vida de uma forma geral.
Novo país, diferente cultura, novos amigos, enfim tudo novo. 
Quando perguntam se gosto de Portugal, eu só tenho uma 
coisa a dizer.... estou a caminho do meu sétimo ano, isso já 
responde a pergunta acho eu.
Trabalhar na Carmo em Oliveira de Frades tem sido uma 
experiência muito interessante, o ambiente de trabalho é 
sem dúvida algo de muito bom e a cidade não tem nada a 
ver com a maioria das grande cidades pelo mundo afora, 
onde o stresse e os problemas são inúmeros.
Para terminar, nos momentos de descanso, o desporto é a 
melhor opção, em dias de céu azul e boas ondas não há outra 
escolha senão o Surf. Durante a semana após o trabalho, 
pratico natação.“

VâNIa FaRRICa

Vânia Farrica, que se juntou aos nossos quadros em Maio, 
escreve o seguinte:
“Sou natural de Vendas Novas, tenho 25 anos e concluí a 
minha candidatura como professora do ensino básico na 
variante de Matemática e Ciência em Junho de 2006. 
Iniciei o meu percurso profissional como formadora de 
matemática, passando posteriormente a leccionar uma das 
actividades de enriquecimento curricular em duas escolas 
do Concelho de Sintra. 
Sempre dei muito valor à formação pessoal, por isso no 
início de 2007 tirei mais um curso, ECDL, o qual me dá habi-
litação para leccionar informática na óptica do utilizador. 
Recentemente ingressei na empresa A. Milne Carmo, S.A, 
onde desempenho a função de Técnica Financeira e tenho o 
privilégio de colaborar com pessoas excepcionais, que desde 
o início me integraram e ajudaram em tudo o que precisei. 
Estou a gostar bastante da experiência, aliás neste momento 
posso considerar-me bastante realizada uma vez que já con-
segui, nestes meus 25 anos, desempenhar as duas funções 
que sempre me fascinaram, o ensino e a área financeira. 
Ambas bastante diferentes, mas com algo em comum, os 
números.
Confesso que tenho ainda muito que aprender, por isso 
quero investir na minha formação pessoal e assim que tiver 
oportunidade espero frequentar um curso da área.
Para além da formação pessoal dou imenso valor ao que 
há de mais precioso na vida a saúde, os amigos e a família, 
por isso sempre que posso faço algum desporto e convívio 
com amigos e familiares com os quais planeio os meus 
tempos livres. 
Sempre que tenho oportunidade gosto de viajar, ir ao ci-
nema, ler e ouvir musica.”
Da nossa parte agrada-nos saber que a Vânia é a segunda 
geração da sua família a trabalhar na Carmo. O nosso Farrica, 
seu pai, ingressou na Carmo antes da Vânia ter nascido.

salVadOR PalHa

Escreveu o Salvador:
“Tenho 23 anos, licenciei-me em Gestão no Instituto Supe-
rior de Economia e Gestão no passado mês de Janeiro. Em 
Fevereiro comecei a trabalhar numa financeira (Sofinloc) na 
área comercial.
Em Junho, com muita sorte minha, tive a oportunidade de vir 
trabalhar para esta empresa, que estou a adorar. É um ramo 
completamente diferente do que estava e no qual eu estou 
muito mais familiarizado, o que me ajuda no desempenho 
da minha função.
Os meus tempos livres são gastos quase exclusivamente a 
jogar Rugby, desporto que já pratico desde os 12 anos.”
O Salvador é gestor de produto da Horservice® e tem 
debaixo da sua responsabilidade este departamento, que 
desenha, produz e comercializa produtos para o mundo 
equestre, tais como Boxes, Picadeiros, Vedações e Camas 
para cavalos (Horsebed)®.
O Salvador integrou recentemente a já famosa selecção de 
Portugal de Rugby.

FáTIma saNTOs

A Fátima, que ingressou nos nossos quadros recentemente, 
refere o seguinte:
“Sou natural de Espinho onde resido actualmente.
Após ter concluído o curso em Gestão e Contabilidade 
realizei estágio curricular na Caixa Geral de Depósitos. Du-
rante 4 anos trabalhei na empresa “Futurekids” em Espinho, 
desempenhando a função de Formadora de Informática e 
Administrativa.
No início de 2006 surgiu a oportunidade de ingressar no 
grupo CARMO para substituir duas colegas que se encontra-
vam em licença de maternidade... foi uma experiência muito 
gratificante que durou 9 meses. Em Julho deste ano surgiu 
novamente a oportunidade de regressar ao grupo CARMO 
a qual me agradou bastante.
Nos meus tempos livres gosto de viajar e passear com os 
amigos.”
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ANTONIO	SANTIAGO	

SOUSA	–	O	“Mito”

“Após terminar a vida militar iniciei a 

minha actividade profissional como aju-

dante de armazém de um laboratório de 

produtos farmacêuticos.

Algum tempo depois respondi a um 

anúncio para integrar o serviço de com-

pras internacionais de uma empresa que 

comercializava e instalava equipamentos eléctricos industriais.

Foi também por resposta a um anúncio que cheguei, vai fazer 25 anos, à 

Anglo Portuguesa de Produtos Químicos Lda., para dar apoio à exportação 

de postes “CARMO” que então dava os primeiros passos.

O meu primeiro mês na “CARMO” foi passado na fábrica de Pegões onde 

o então director fabril, Sr. Gomes, se encarregou de me dar a primeira 

formação sobre as madeiras e o seu tratamento. Foi também em Pegões 

que tive o primeiro contacto com o mercado das madeiras tratadas e 

suas utilizações, coisa que para mim, até àquela data, era completamente 

desconhecida.

De volta a Lisboa começava-se a preparar a presença da “CARMO” na 

feira que durante muitos anos foi, e ainda continua a ser, um meio impor-

tantíssimo de divulgação dos nossos produtos nos mercados externos – O 

SITEVI de Montpellier.

Com o Dr. Jorge Carmo saíamos de Lisboa numa Ford Transit carregada de 

postes de amostra e íamos estrada fora conversando sobre preservação 

de madeiras, concorrentes, mercados, estratégias etc... etc..., nunca faltava 

assunto. Quando chegávamos a Montpellier dois dias depois, era trabalhar 

duro para montarmos um stand que não nos deixasse ficar mal e transmi-

tisse a melhor imagem da melhor empresa de preservação de madeiras da 

Europa. Depois, quando começava a feira, eram três dias a “catequizar” os 

agricultores sobre as vantagens dos postes “CARMO” em madeira tratada. 

Não dava tempo nem para comer uma sandes ao meio-dia, com as pessoas 

a puxarem-nos para saber mais informações.

Lembro-me de um episódio em que uma grande representação de empresas 

leNdAS	dA	CArMO alemãs fabricantes de postes tratados, nossos concorrentes, que tinham na 

feira um enorme stand de dois andares começaram a provocar os “portu-

gueses” da “CARMO” menosprezando os nossos e comparando-os com 

os deles que pretensamente seriam de melhor qualidade.

O Sr. Alfredo Carmo, que fala alemão, desafiou o que parecia ser o chefe 

da banda a trazer um poste dos deles para fazermos umas experiências e 

quem perdesse pagaria o jantar.

Dito e aceite, os alemães foram buscar um poste dos deles escolhido e nós 

pegámos num dos nossos.

Tínhamos na altura no stand um aparelho para demonstrar a resistência 

dos postes “CARMO”, igual aos que ainda temos nas fábricas.

Colocámos o poste “CARMO” no aparelho, como se estivesse enterrado 

no solo, e coube-me colocar pesos no prato de balança colocado na cabeça 

do poste para ver se o poste aguentava. À medida que ia colocando os 

pesos, os alemães diziam em ar jocoso... “atenção aos pés” temendo que o 

poste se partisse e eu me magoasse quando o prato da balança e os pesos 

caíssem em cima dos meus pés. Não só o poste suportou todos os pesos 

que tínhamos, como suportou também a raiva dos alemães a apoiarem-se 

em cima do poste a ver se o conseguiam partir.

Tinha chegado a vez de ensaiar o poste que os alemães tinham escolhido.

Ao meio da colocação dos pesos no prato da balança o poste começou 

a dar sinais de querer partir-se. Ouviam-se já os estalidos típicos desta 

situação e o Sr. Carmo assinalou a situação com um... “atenção aos pés”, 

que queria dizer “... está-se a partir não tarda...”.

Ao ser colocado mais um peso, o poste já não aguentava e o Sr. Alfredo 

Carmo colocando-se em frente do poste, com o braço esticado e o dedo 

em riste, esperou que o poste se partisse fingindo ter-lhe dado uma estu-

cada fatal com a arte do melhor matador.

É claro que os alemães se foram embora derrotados e desesperados.

Nós ficámos com o poste deles, que provava estar mal tratado com uma 

penetração de produto inferior a dois milímetros, e não tinha a resistência 

mecânica necessária para as solicitações da agricultura moderna.

Para terminar ... ainda estamos à espera que nos paguem o jantar. 

Tenho como “hobbies” fazer uns “petiscos” para juntar os amigos e conheci-

dos, ouvir musica e passear no “calçadão” da Ericeira em frente ao mar.”

Podemos ainda dizer que o António Santiago Sousa é grande desportista, 

praticante de handball, modalidade em que jogava no lugar de guarda-

-redes.

Foi na noite de 23 de Ju-

nho que ao ar livre, muitos 

residentes da Quinta do 

Peru e seus convidados se 

deliciaram com um Barbe-

cue seguido de fados de 

Coimbra e guitarradas. Bri-

lhou entre outros, o nosso 

estimado amigo Dr. Manuel 

Relvas que de capa preta 

surpreendeu tudo e todos 

com sua voz.

Fados	de	Coimbra	–	Noite	animada	na	Quinta	do	Peru
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3º	Torneio	de	Golfe	CArMO
No dia 26 de Maio a Carmo realizou o seu habitual torneio de Golfe, que 

vai já na sua 3ª edição. Este decorreu uma vez mais no Clube de Golfe da 

Quinta do Peru, que proporcionou excelentes condições para a prática da 

modalidade e onde os nossos convidados puderam pôr em prática todos 

os seus dotes Golfistas. 

O 3º Torneio de Golfe Carmo contou uma vez mais com um elevado 

número de participantes, onde estiveram presentes clientes, fornecedores 

e amigos da CARMO. Congratulamo-nos uma vez mais com o grande su-

cesso deste torneio, que para além do jogo, tem proporcionado excelentes 

reuniões de convívio entre todos os participantes. 

Queremos agradecer o “patrocínio” deste evento aos nossos parceiros: 

Protim Osmose (E.U.A), Eurofence, (França), Arcelor (Luxemburgo), Gripple 

(Inglaterra) e o Banco BPI, com fantásticos “gifts” e Troféus.

resultados:
1º GROSS: Paulo Spinola Moreira

Net Homens: 1º Artur Salada Ferreira; 2º José Ambrósio Silva; 3º José 

Aranha Moreira

Net Senhoras: 1º Maria Helena Antunes; 2º Catarina Gomes 

Nearest to the Pin Senhoras: Ana Lino

Nearest to the Pin Homens: Rui Manso

Longest Drive Senhoras: Mariana Portela de Morais

Longest Drive Homens: Luis Coelho

Parabéns a todos os vencedores e agradecimentos  

a todos os participantes.

No passado dia 11 de Maio, a Carmo realizou na fábrica de Pegões uma 

acção de formação no âmbito da Aramação de Vinhas para os alunos fina-

listas do Instituto Superior de Agronomia da Ajuda, assim como para recém 

lincenciados da disciplina de Enologia ministrada pelo Professor Doutor 

Rogério de Castro, que contou com a participação de mais de 20 alunos, 

a que se juntaram alguns enólogos.

Nesta acção de formação, para além de transmitir todas as características 

dos produtos para Aramação de Vinhas; Tratamento postes de madeira, 

Postes de Madeira, Postes Metálicos, Arame, esticadores de arame Gripple 

e acessórios Fenox, deu-se a conhecer todo o processo de produção de 

Postes de madeira, desde o poste como matéria prima, passando pelo 

encontro	jovens	enólogos	–	ISA
descascamento, abicamento, secagem, tratamento e os vários meios de 

controlo de qualidade.

Depois de uma parte mais teórica, desenvolveu-se uma acção de demons-

tração de campo realizada dentro dos terrenos da fábrica, onde os alunos 

finalistas tiveram a oportunidade de ver a montagem de uma vinha, onde 

foram aplicados diferentes tipos de postes e todo o tipo de acessórios 

para Aramação de Vinhas.

Seguiu-se um animado almoço onde os técnicos da Carmo puderam con-

tinuar a responder a variadas questões colocadas.

Agradecimentos a todos os participantes e ao professor Rogério de Castro 

pela sua disponibilidade.
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“A colocação de barreiras de segurança rodoviárias de madeira/metal, 

representadas pela “CARMO”, veio tornar a circulação automóvel na ER 

379-1, que atravessa o Parque Natural da Arrábida a caminho das praias, 

mais segura.

As protecções mistas em madeira/metal aliam a beleza e enquadramento 

paisagístico imbatível da madeira tratada à segurança reforçada pela alma 

de aço que as compõe.

Respondendo a todas as exigências da Norma Europeia EN 1317 terão 

brevemente marcação CE.

A madeira amortece os embates e difunde as ondas de choque por todo a 

estrutura em vez de as bloquear como acontece no betão e nos metais.

Em termos ambientais, a madeira mesmo depois de tratada, continua a 

estradas	do	Parque	Natural	da	Arrábida	Mais	Seguras

stockar CO2, enquanto os outros materiais durante o seu ciclo de pro-

dução são altamente poluidores, contribuindo para o aumento do “efeito 

de estufa”.

Existem diferentes modelos, estando cada um adaptado a realidades dife-

rentes. A “CARMO”, pioneira no sector, coloca à disposição do mercado a 

sua experiência e dos seus técnicos por forma a encontrar a solução que 

melhor se adapte a cada caso.

Na gama proposta são também contemplados acessórios, tais como os 

écrans para motociclistas, guarda corpos, passa mãos, sinalização reflectora 

etc... etc...”

A perfeita integração natural da madeira na paisagem protegida da Serra 

da Arrábida. 

está	em	pleno	desenvolvimento	o	
complexo	turístico	de	Monte	rey,	
situado	em	Vila	Nova	de	Cacela	
no	Algarve	

Este empreeendimento já inaugurou o Campo 

de Golf desenhado pelo melhor jogador de 

Golf de sempre, o famoso Jack Nicklaus, que 

é também, hoje em dia, Arquitecto de Golf, 

de renome mundial, assinando percursos do 

mais alto nível em todo o mundo.

A Carmo tem grande orgulho de se ver asso-

ciada a este projecto ao ter sido contactada 

para executar os escritórios. Com 900m2, 

esta estrutura em madeira maciça e lamelado 

colado albergará a Administração, sector co-

mercial, serviços técnicos, entre outros depar-

tamentos de apoio ao empreendimento. 

Monte	rey	–	O	último	paraíso	Algarvio
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CASAS	de	MAdeIrA	eM	KIT	já	construídas
A CARMO, ESTRURAS EM MADEIRA S. A. tem vindo a desenvolver o 

negócio da concepção e fornecimento de construções em madeira para 

habitação e lazer, em kit, cuja montagem e acabamentos ficam a cargo de 

empresas locais, mais próximas do cliente final e dos organismos públicos 

emissores de autorizações.

Este tipo de construção em kit, baseia-se no sistema construtivo vulgar-

mente conhecido por “block-house”, em que as paredes são estruturais, 

formadas por peças de madeira lamelada com encaixe macho/fêmea e com 

espessuras de 90 a 180 mm.

Normalmente, o kit é composto por todos os componentes de madeira 

– paredes, cobertura, portas, janelas, roupeiros e soalho – sendo as pinturas 

finais, os móveis de cozinha, as louças sanitárias, torneiras, telhas, redes 

prediais de águas e esgotos, instalações eléctrica, gás e telecomunicações 

adquiridos localmente, ao gosto do cliente final.

Como todos os componentes são produzidos com o máximo rigor di-

mensional, fruto do desenvolvimento do projecto em três dimensões e da 

maquinação num centro de trabalho multifuncional com comando numérico 

(CAD/CAM), a montagem torna-se simples e extremamente rápida, com o au-

xílio das instruções de montagem detalhadas fornecidas juntamente com o Kit.

Nos dois exemplos cujas fotografias se reproduzem, uma casa térrea 

tipo T3 e uma casa de 2 pisos tipo T4, ambas construidas na Galiza, com 

fins distintos – a primeira destinada a 2ª habitação de férias e a segunda 

destinada a habitação permanente, os kits foram montados em menos de 

duas semanas.

De facto, a montagem de todas as peças que constituem o Kit, raramente 

ultrapassa as duas semanas. No entanto, a finalização de toda a construção, 

com todos os acessórios e acabamentos, pode tardar desde 5-6 semanas, 

nos casos mais simples (T2/T3 até 100m2) até 8-10 semanas nos casos 

mais complexos.

O resultado final ,independentemente da forma da casa, é sempre uma 

construção de altíssima qualidade no que diz respeito ao conforto térmico 

e acústico e de grande longevidade ,com baixos custos de manutenção.

Capítulo	II

Tratamentos curativos vs tratamentos preventivos

A madeira atacada por fungos ou insectos Xilófagos perde resistência 

mecânica. Se essa perda fôr significativa, a peça de madeira não terá resis-

tência suficiente para sustentar aquilo para que foi desenhada: Postes de 

sustentação de cabos telefónicos, vigas para sustentar telhados ou Decks, 

peças de sustentação de terras, etc....

Os tratamentos curativos são desenhados para tentar parar os ataques 

dos agentes xilófagos que já se desenvolveram nas peças de madeira. Na 

maioria dos casos já é tarde demais, noutros resulta numa diminuição da 

sua actividade.

Os tratamentos preventivos aplicam-se à madeira sã, antes de esta sofrer 

qualquer ataque. O seu objectivo é prevenir o ataque dos fungos ou insec-

tos. O tratamento mais eficiente, é o tratamento em autoclave por vácuo 

e pressão.

A madeira deve apresentar-se livre de qualquer ataque Xilófago. Depois de 

Simples	noções	de	preservação	de	madeira

seca é introduzida num autoclave onde se faz um vácuo quase perfeito, reti-

rando o ar de dentro de cada célula de madeira. É então injectado produto 

líquido contendo “ingredientes” activos insecticidas e fungicidas que por 

pressão penetram em todo o Borne da madeira. Um controlo de tempera-

turas e reacções químicas permite a fixação destes produtos no lenho.
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Cobertura	da	tribuna	do		
Complexo	desportivo	da	ribeira	Brava	
–	Ilha	da	Madeira

O desafio consistia em conceber uma estrutura de madeira lamelada colada 

em forma de calote esférica, coroada por uma clarabóia de iluminação 

natural, para cobrir a capela do Carmelo de Fátima.

Para além da estrutura, teríamos também de conceber e executar um re-

vestimento do tecto com a dupla função de isolamento acústico e térmico 

com capacidade para receber o revestimento final exterior em zinco ou 

cobre.

O resultado final pode ser apreciado na fotografia aqui reproduzida. 

Cúpula	do	Carmelo	de	Fátima

Uma das aplicações comuns das estruturas de madeira lamelada colada é na 

construção de coberturas de bancadas e tribunas de recintos desportivos 

ao ar livre.

No caso presente, a cobertura da tribuna do estádio da Ribeira Brava, a 

largura da cobertura relativamente pequena (12,5 metros) não constituiu 

qualquer dificuldade acrescida aos nossos projectistas.

Sobre o projecto de arquitectura que nos foi apresentado, dimensionámos 

uma estrutura mista em madeira e aço (pilares frontais) totalmente reves-

tida a madeira e coberta com dupla tela asfáltica.

Nas fotografias, sobressai a coloração pouco habitual dos elementos de 

madeira. A justificação da utilização de um acabamento pigmentado tem 

a ver com a necessidade de proteger a madeira da acção da radiação 

ultravioleta (UV). Em todos as estruturas exteriores, mesmo que cobertas, 

tal protecção é indispensável. Nestes casos, nunca poderemos ter um aca-

bamento à cor natural da madeira. 
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Carmo/Horservice®	presente	no	"Mundo	equestre"
Ainda neste segmento, a Carmo patrocinou o Festival Internacional do cavalo 
Puro Sangue Lusitano, em Cascais, entre os dias 13 e 16 de junho.
Este evento foi um grande palco para a exposição das nossas Boxes, pois é 
um festival onde só estão presentes os melhores cavalos de cada criador, 
sendo por isso cavalos mais valiosos.

Por último, o departamento Horservice®, esteve presente no I Campeonato 
de Polo em Portugal, que se realizou nos três primeiros fins de semana de 
Junho, tendo sido, desde logo, considerado como um dos melhores dez 
campeonatos do mundo.

Esta foi uma iniciativa de “La Várzea Polo Club” em Santo Estevão. Este é um 
desporto com grande margem de progressão em Portugal. A Carmo esteve 
presente com alguns dos nossos materiais nomeadamente mesas, papeleiras 
e bancos com o intuito de marcar o início deste desporto em Portugal e 
acompanhá-lo no seu crescimento.
Desta forma, a Carmo deu a conhecer, a grande parte do segmento o seu 
novo departamento, a Horservice®, onde concebe e desenvolve produtos 
como picadeiros, Boxes, Vedações, pisos, camas para animais, casas para 
tratadores, estábulos, entre muitos outros.

Com o intuito de divulgar cada vez mais o departamento Horservice®, a 
Carmo tentou, em primeiro lugar, abranger a maior parte do segmento 
equestre em Portugal, estando presente em eventos de cavalos de Obs-
táculos, de cavalos de Polo e de cavalos de ensino, os nossos cavalos 
Lusitanos.

A para do já patrocinado Frederico Mexia de Almeida, e no segmento dos 
obstáculos, a Carmo optou por patrocinar um cavaleiro nacional, João Mota, 
uma referência neste “Mundo”, que conseguiu o 2º lugar no campeonato 
nacional e que compete a nível internacional, com o objectivo de divulgar o 
mais rápido possível através de uma pessoa credível no mercado. O patro-
cínio consiste em fornecer-lhe material para a competição, de maneira que 
esteja bem visível a marca Carmo/Horservice® bem como uma participação 
das nossas aparas Horsebed®, utilizadas pelos cavalos do concorrente. 
Como se crê que este é um segmento que tem um grande potencial, a 
Carmo “sponsorizou” ainda um concurso de Obstáculos em Alcácer do 
Sal, “ Concurso de Montalvo”, com o fornecimento e montagem de alguns 
dos produtos que fabrica, nomeadamente vedações de rede, mesas, bancos, 
quiosques e papeleiras, com o objectivo de começar a marcar presença e 
ser uma marca de referência dentro dos “Obstáculos”.
Passando agora para os cavalos de ensino, como já vem sendo um hábito, no 
dia 2 de Junho, a Carmo, mais uma vez esteve presente no Paúl da Vala, no III 
Leilão do Cavalo Lusitano, um acontecimento com grandes êxitos anteriores. 
Sendo este um local construído exclusivamente pela nossa empresa, optou-
se por colocar em exposição a nossa produção de Boxes do departamento 
Horservice®. Uma aposta que visou mostrar a nossa qualidade nestes novos 
produtos, estando colocados num local onde a principal estrutura do evento, 
tem a nossa “marca” e é adorada por todos. Uma estrutura coberta com 
cerca de 1000 m2.
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