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NESTA	EDIÇÃO

A recém formada Joint‑Venture, de sua criação em 

17 de Agosto último, tem como sócios a Carmo 

S.G.P.S. com 50% do capital e a Gripple Ldt com 

os restantes 50%.

A Joint‑Venture funcionará no território português 

e nos PALOPS no sector da construção, com um 

inovador sistema de suspensão.

Estes sistemas utilizam‑se nas montagens de elec‑

tricidade, ar condicionado, ventilação, tectos falsos, 

placards publicitários, enfim tudo o que quisermos 

suspender do tecto.

Este sistema inédito e de avançada tecnologia é 

revolucionária e permite grandes economias.

A Griple Ldt, empresa de Shefield, tem já empresas 

espalhadas por todo o mundo.

Há 20 anos que a Carmo representa a gama Gripple 

para a agricultura em Portugal, Espanha e França 

com mais de 100 milhões de Gripples vendidos 

(actualmente cerca de 10 milhões de peças/ano e 

mais de 8 milhões de euros de facturação).

No entanto, só agora criámos uma nova empresa, 

agora para se dedicar a um mercado totalmente 

diferente. O sistema Gripple na Industria / Cons‑

trução tem mais de mil produtos diferentes para 

poder responder com eficácia a todas as solicita‑

ções quando se trata de suspensões.
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No dia 16 de Maio de 2009 no fantástico Campo de Golfe Bom Sucesso em 

Óbidos, teve lugar aquele que já se tornou numa tradição – o 5º Torneio de 

Golfe Carmo.

Mais uma vez o torneio de Golfe deu o mote para um dia de convívio e o 

estreitar de relações entre colaboradores Carmo, Parceiros e alguns clientes 

reconhecidamente aficcionados deste desporto.

5º torneio de Golfe da CarMo

Seguiu‑se ainda um almoço muito animado e a respectiva entrega dos prémios 

aos vencedores do torneio:

– 1º Class. Gross – João Manuel Neto Santos

– 1º Class. Nett H. – David Sharp

– 1º Class. Nett S. – Virgínia Pampolim

Após o sucesso dos produtos do departamento 

Carmo Golfe – linha Art Natura e linha Natura 

Golfe – a Carmo tem agora mais uma inovação 

para este segmento – os Greens sintéticos profis‑

Novos Greens Sintéticos – Resistente à descoloração provocada pelo Sol, 

aguenta facilmente condições extremas de 

secura, tempo húmido e precipitação;

– Resistente ao intenso pisoteio;

– Incorpora na sua composição materiais reci‑

clados;

– Livre de metais pesados;

– Tem uma garantia de 5 anos, prova de que a 

nossa relva foi feita para durar.

Se quer ganhar os jogos ao fim de semana, treine 

em casa num Green Sintético. Os seus familiares 

e amigos vão adorar.

Também Câmaras Municipais e Hoteis são clien‑

tes potenciais deste produto para satisfazerem 

munícipes e clientes.

sionais para campos de Golfe que proporcionam a 

possibilidade de ter greens profissionais, no espaço 

que pretender, concebidos especialmente para 

simular a aparência e sensação de relva Natural.

A Soutwest Green é a empresa líder no mercado 

mundial do comércio, design e instalação de Gre‑

ens Sintéticos Profissionais, agora em associação 

com a Carmo em Portugal.

Com manutenção mínima, estes greens têm van‑

tagens indiscutíveis:

– Não necessitam de rega, cortes, químicos ou 

fertilizantes;

– Inexistência de água estagnada que atraía insec‑

tos;

– Seguro para animais e crianças, nada de alergias, 

comichões e espirros;

Esta marca registada da Carmo fala por si! As 

Barreiras Sonoras que Portugal ansiava! Final‑

mente aparecem em Portugal, com tecnologia 

e engenharia 100% Carmo, as Barreiras Sono‑

ras absorventes com os melhores resultados 

anti‑ruído; Com uma integração paisagística 

inigualável pelos produtos concorrentes.

Os nossos leitores vão nos desculpar o atre‑

vimento, mas será que existe algum produto 

comparável em termos estéticos? Cremos 

que não!

Silent Wood®
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Carmo aposta num produto de controlo de Solos

A Carmo representa, a nível Nacional, a maior empresa do Mundo no trata‑

mento de solos, Midwest Industrial Supply INC, que fabrica desde há mais de 

30 anos produtos especializados para o controlo de pó, de erosão e estabili‑

zação de terrenos.

Um dos produtos mais relevantes desta empresa é sem dúvida o Soil Se‑

ment!

O Soil Sement é um produto que regado em cima do solo arenoso ou saibrento 

o transforma em pavimento duro, sem pó e resistente às chuvas.

Este produto tem uma ampla variedade de aplicações, nomeadamente:

Aeroportos; Empresas de Construção Civil; Municípios, Zonas Industriais, 

Industria de Controlo de Erosão; Industria Mineira e Siderúrgica; Parques, 

Campos de Golf e Zonas recreativas, caminhos rurais, entre outros!

Neste momento grande parte da nossa Fábrica de Pegões, já tem aplicado o Soil 

Sement, com o objectivo de estabilizar o solo e permitir que todas as nossas 

máquinas se movam como se estivessem a mover numa estrada de alcatrão.

Seguem umas fotografias do antes e do após aplicação:

Nova Sede do Banco BiG

Coube à CARMO, o privilégio de se associar à obra da construção da nova 

sede do Banco BiG, em Lisboa.

De Frente para o Rio Tejo – o seu vizinho mais ilustre – o edifício exibe 

uma arquitectura nobre, inovadora, filha de um projecto gizado pelo concei‑

tuado gabinete de Arquitectura SUA KAY, na pessoa do Senhor Arquitecto 

Angelo Dias.

Da nossa participação, centrada numa área considerável em DECK, destaca‑

mos as varandas da fachada, o passadiço que circunda o exterior do 3º andar 

sobre o terraço instalado no segundo piso, todo ele coberto de madeira no 

pavimento; as escadas exteriores e o palanque sito no mesmo terraço.

redes Galvanizadas plastificadas

aos melhores preços do mercado
Tendo em vista uma necessidade de mercado na comercialização de redes 

galvanizadas plastificadas, com preços muito competitivos, a Carmo já tem 

ao seu dispor este tipo de redes.

Actualmente temos em stock redes com arames que vão dos 2,2 mm ao 

3,00 mm plastificados. Com alturas entre os 1,00 mt e os 2,00 mt com 

diferentes malhas .

Os resultados estão à vista!!!!

Depoisantes
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10º aniversário da Gripple europa

A Empresa Gripple, que iniciou a sua actividade em Sheffield em 1988, co‑

meçou por desenvolver um ligador e esticador de arames. Com aplicação 

fundamentalmente na agricultura, nomeadamente em vedações e estruturas 

de aramação de vinhas e pomares, a System Gripple rapidamente descobriu 

o grande potencial da utilização dos seus produtos na suspensão de condu‑

tas de ventilação e ar condicionado, electricidade, tectos falsos, etc...

Esta empresa de grande inovação e engenharia detém multi reconheci‑

mentos tais como:

– The Prince of Wales Award for Innovation

– The Queen’s Award for Innovation

– Concours Président de la République Française a l’Innovation (Lepique)

– Best small to medium Export company (vários anos)

– Best small to medium Producing company (vários anos)

– Best small to medium Overall company 2008

Com exportações e empresas próprias espalhadas por todo o mundo, foi há 

10 anos que iniciou a Gripple Europe com sede em Strasburgo – França.

Foi esta data que celebrou no passado dia 11 de Setembro, evento em que 

a Carmo se fez representar.

Reuniram colaboradores, sócios e parceiros de Reino Unido, França, Ale‑

manha, Itália, Espanha, Áustria, Bélgica, Suíça, Polónia e Portugal, que durante 

todo o dia cumpriram um calendário cheio de acções acompanhadas de 

muita inovação e organização impecável.

A Gripple Portugal é a recém constituída joint‑venture a 50/50 entre a 

Carmo e a Gripple.

A campanha Carmo Deck 

Award continua a dar os seus 

passos e já saiu a deliberação do 

projecto vencedor! A adesão dos 

estudantes de arquitectura e de 

proprietários de terrenos para 

remodelar foi muito concorrida 

mas o projecto vencedor, após 

os escortinio apertado do nosso 

júri composto por Dr. Jorge Mi‑

lne e Carmo (Presidente do 

Concelho de Administração da 

A.Milne Carmo) o Arquitecto 

Pedro Ferreira Pinto e Marcelo 

Vaz (+Arquitectura), venceu por 

unânimidade.

O Grupo 528 – Ricardo Pereira da Universidade da Beira Interior 

(autor do projecto) e o Sr. José Pereira de Tarouca distrito de Viseu 

(proprietário do terreno) – foi o vencedor e por coincidência estudante e 

proprietário são pai e filho, o que confere a esta vitória um carácter ainda 

mais especial.

O projecto vencedor revelou‑se o melhor e teve uma excelente pon‑

CarMo DeCK aWarD ii
tuação em vários critérios de 

avaliação, desde a Originalidade, 

Relevância Prática, Profundidade 

de Desenvolvimento; Pesquisa 

e Adaptabilidade do Conceito 

Carmo Deck, foi portanto o mais 

versátil e completo perante o es‑

paço arquitectónico e paisagísti‑

co em que se inseria. O projecto 

revela não só características e 

especificidades de elevada rele‑

vância na área da reabilitação e 

requalificação [uma boa escolha 

da parte do grupo, enquanto 

desafio apresentado], como re‑

velou uma excelente escolha e perspectiva de resultado, simples,  sóbrio e 

directo, bem equilibrado enquanto espaço público e privado do Deck, num 

espaço que desafiava em vários aspectos a qualidade que o resultado final 

poderia ter devido à sua forma pré‑existente e respectivas exigências de 

adaptabilidade espacial.

A Carmo agradece a todos os participantes sem excepção, e espera que no 

futuro profissional possam utilizar o know how adquirido neste projecto.



newsletter

0�

No âmbito da requalificação da envolvente da Lagoa de Óbidos, nomea‑

damente na construção da ciclo‑via circundante da Lagoa, particularmente 

nas travessias das zonas inundáveis, a Carmo Estruturas em Madeira S. A., 

executou as pontes e passadiços em madeira.

Numa empreitada muito mais vasta, que acabaria por sofrer fortes amputa‑

ções originadas por inúmeros cortes orçamentais, a CE executou ainda as 

delimitações da ciclo‑via e forneceu algum equipamento como papeleiras e 

placas de sinalização.

Tal como na requalificação da vizinha baía de S. Martinho do Porto e da Foz 

do Rio Lizandro, mais uma vez a nossa engenharia e capacidade de execução 

contribuiram para a melhoria da qualidade e reabilitação dos espaços de lazer 

na orla costeira do Oeste.

Saliente‑se que a nossa presença na orla marítima se estende do Minho ao 

Algarve e se manifesta também nas praias de Porto Santo e dos Açores.

pontes e passadiços na envolvente da lagoa de Óbidos

“No passado mês de Abril a Carmo foi chamada 

a colaborar no fornecimento de torneados 

Carmo no âmbito de uma campanha de dinami‑

zação comercial da marca de calçado desportivo 

 MERRELL, a qual se desenrolou em diversos 

centros comerciais do País.

A campanha, denominada Merrell trips, consistia 

em convidar os simpatizantes e clientes da Merrell 

a enviarem as suas melhores fotos ou vídeos de 

viagens que fizeram. As melhores fotos e vídeos 

eram depois votados semanalmente no site  

www.merreltrips.com, sendos os mais votados pre‑

miados. Esta campanha iniciou‑se em 20 de Abril 

e prolongou‑se até 20 de Setembro, atribuindo 

prémios semanais, tais como vales Merrell, bilhetes 

para festivais e passes para actividades radicais.

O resultado final da decoração dos espaços co‑

merciais foi explêndido.”

torneados CarMo presentes na Dinamização dos espaços Comerciais Caterppilar – Merrel

A Carmo Estruturas tem se consolidado cada vez mais como líder com‑

provado no mercado de estruturas de madeira lamelada colada e maciça, 

diferenciando‑se dos seus concorrentes precisamente na qualidade do ser‑

viço prestado, nos seus profissionais especializados e know how adquirido.

No seguimento desta linha de evolução e investimento constante lançou este 

ano uma grande campanha de comunicação.

Esta campanha primou pela originalidade dado o target tão especifico que 

pretendia contactar, especialmente, Gabinetes de Arquitectos, Câmaras Mu‑

nicipais, Grandes Empresas de Construção Civil, Engenheiros, Promotores 

Imobiliários e grandes Cadeias Hoteleiras.

O objectivo da campanha foi principalmente o de consciencializar todos os 

CaMpaNHa CarMo eStruturaS profissionais deste sector que a Carmo Estruturas, além do seu enorme know 

how em madeiras, tem ainda uma grande equipa de profissionais, arquitectos 

e engenheiros, que poderão acompanhar e apoiar o projecto desde o inicio 

até à finalização do mesmo.

Os meios de comunicação utilizados foram imprensa especializada e marke‑

ting directo – maiiling enviado para todos os Gabinetes de Arquitectura e 

Engenharia, Câmaras Municipais, principais Promotores Imobiliárias e Gran‑

des Cadeias Hoteleiras.

Com esta campanha pretendemos marcar a diferença de maneira a fazer 

associar Carmo Estruturas a todas as grandes obras de qualidade no nosso 

país e no estrangeiro.

Esta campanha irá concluir com duas conferencias que irão ter lugar no dia 

25 de Novembro em Lisboa e outra no dia 26 de Novembro no Porto. Estas 

conferencias organizadas pela Carmo têm como principal objectivo discutir 

novas técnicas de construção e os benefícios de utilizar a madeira como 

material de construção.
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Novos colaboradores

NUNO VICENTE

Também o Nuno, que se juntou a nós em Julho, nos 
escreveu:
“Olá a todos, o meu nome é Nuno Vicente, tenho 26 anos 
e sou do coração do Ribatejo, nascido e criado na linda 
vila da Chamusca.
Por motivos familiares, fiquei pelo ensino secundário, e 
enverguei pelo ramo da Informática na área da montagem, 
configuração e manutenção.
Como início de profissional a Full time, tive como profissão 

técnico de laboratório de reciclagem de consumíveis informáticos, posteriormente 
mentor de um projecto de venda e reparação informática.
Posteriormente fui convidado para integrar num projecto da Tranquilidade como gestor 
de seguros e adegueiro. Com o ganho de experiência na chefia de área e da gestão, 
apareceu a oportunidade de integrar uma empresa como Responsável do serviço pós‑
‑venda e posteriormente gerente de uma unidade de negócio de uma empresa que tem 
como actividade principal a reparação informática.
Quando vi a oferta de emprego para a Carmo, não tinha especificada qual era a empresa, 
mas assim que soube fui pesquisar e encontrei dados de uma empresa com pilares bem 
formados, de pé firme no mercado e com um historial imenso e de louvar, podendo 
assim oferecer, todo o meu empenho para me estabilizar.
Penso que comecei como muitos outros ( segundo o que soube ), pois no primeiro dia 
em Pegões estacionei logo no lugar de estacionamento do Sr. Manuel Almeida, mas enfim 
fui bem recebido encontrando pessoas prestáveis e simpáticas, abertas a me receber.
Estou muito feliz por fazer parte deste grupo, e espero vingar nas oportunidades que 
me forem dadas.
Algum assunto, se eu poder ajudar, não hesitem em me contactar.”
Bem vindo Nuno!

SÓNIA SILVA

Mais uma aquisição recente da Carmo, a Sónia partilha que 
falar de si nunca é fácil...
“Sou a Sónia, tenho 25 anos.
Orgulhosamente alentejana, nascida e criada em Vendas 
Novas, licenciada em Comunicação Social, bem disposta, 
um pouco refilona (para não dizer muito!), teimosa q.b., 
loira mas não burra!
Benfiquista de Corpo e Alma, foi nessa grande instituição 
que trabalhei até chegar aqui: S. L. Benfica. Fui guia de 

visitas ao estádio, fiz organização e produção de eventos e festas de aniversário e cola‑
borei no secretariado das Escolinhas de Futebol. Bons anos da minha vida, sem dúvida. 
Mas como tudo, há que mudar! Nunca de Clube, mas sim de rumo, e há que pensar no 
ciclo seguinte: A Carmo. Estou na Carmo há cerca de 6 meses e espero que venham 
mais pela frente!
Aproveito a “ deixa” para agradecer a todos os que me receberam de braços abertos, 
pela PACIÊNCIA com que me acolheram. Têm sido uns bons meses. E... desculpem 
“qualquer coisinha”!”
Bem vinda Sónia!

CAROLINA LOURO

 A Carolina que veio trabalhar connosco em Junho es‑
creve:
“Olá, o meu nome é Carolina Louro e tenho 30 anos!
O meu percurso profissional tem sido um bocadinho suis 
generis... sou licenciada em Direito, fiz todo o estágio para 
a Ordem dos Advogados, inscrevi‑me e exerci advocacia. 
No entanto, como extremamente comunicativa senti que 
como advogada não podia explorar muito esta minha veia 
e decidi dar uma volta de 180 graus na minha vida! Desisti 

da advocacia e procurei trabalhar numa área que há muito me seduzia – marketing e 
publicidade. Tirei uma pós graduação em Marketing Management, trabalhei numa agência 
de publicidade, e agora estou a fazer aquilo que há muito queria: estar no departamento 
de marketing de uma empresa fantástica como a Carmo. É uma enorme honra para 
mim poder fazer parte desta equipa e deste projecto tão inovador, empreendedor e 
ambicioso como a Carmo. Espero poder corresponder às expectativas e poder ajudar 
a Carmo no seus objectivos”.
A Carolina é responsável pelo Marketing na Carmo.
Bem vinda Carolina!

RICARDO RODRIGUES PEREIRA

É a vez do Ricardo nos comunicar que tem 29 anos e é 
natural de Vila Franca de Xira... sim também é Aficionado.
“Comecei a trabalhar na área comercial em 2001 com 
produtos hortícolas e em gestão de empreitadas florestais 
em 2004, o que me facultou a maior das bagagens para 
enfrentar o mundo ambicioso, difícil e competitivo do tra‑
balho, tenho conseguido fazer o que gosto, dentro da área 
agrícola, florestal e lazer.
Espero merecer pertencer a esta nova casa e partilhar 

deste novo desafio.
A minha vida pessoal é tão preenchida como a profissional, (família, amigos, música e 
toiros), e tenho a mania de juntar tudo e fazer boas farras. Sou fã e defensor da vida 
do campo.”
Bem vindo Ricardo!

MÓNICA COSTA

 E aqui segue o que a Mónica partilha:
“Olá! O meu nome é Mónica Costa, tenho 32 anos e sou 
de Águeda. Tenho o bacharelato em Gestão, que tirei no 
Instituto Politécnico da Guarda.
O meu percurso a nível profissional foi entre Guarda, Águeda 
e Coimbra, sempre na área financeira e contabilística.  Foram 
experiências que me enriqueceram tanto a nível profissional 
como pessoal.
Neste último ano decidi voltar a estudar, e como gostei 

tanto da experiência no IPG, resolvi voltar para lá e tirar a licenciatura. Gosto de aprender 
e de ter novos desafios na vida.
A integração na Carmo está a ser positiva e estou a gostar dos novos colegas.
Nos tempos livres, no que sobra por assim dizer, sou chefe de escuteiros, leio, convivo 
com os meus amigos e tento praticar desporto (quando não tenho preguiça…).
Não sou grande coisa a falar de mim, nunca sei o que dizer, se acharem que a informação 
é pouca, podem sempre perguntar…”
Bem vinda Mónica!

ANABELA MARQUES

 E aqui em Lisboa demos recentemente as boas vindas à 
Anabela, que nos comunicou o seguinte:
“Chamo‑me Anabela Marques tenho 34 anos, sou casada e 
tenho uma filha e sou natural de Lisboa. Licenciei‑me em 
Gestão e Engenharia Industrial no I.S.C.T.E. onde ganhei o 
prémio de melhor aluna de Logística. Fiz o estágio empre‑
sarial aplicado no Gabinete de Qualidade da C.P.P.E., depois 
comecei logo a trabalhar numa empresa de distribuição 
e comercialização de equipamento hospitalar e material 

médico, onde fui responsável pelas compras, importação e exportação. Encaro a minha 
entrada no grupo de empresas Carmo como um grande desafio e uma excelente opor‑
tunidade para aprender mais e trabalhar numa área que tanto gosto.
Identifico‑me com o espírito da Carmo, pela sua componente comercial e pela sua 
capacidade produtiva, não é só nas novas tecnologias que está a inovação e competitivi‑
dade, nos sectores tradicionais como o da madeira também se pode inovar e a Carmo 
é a prova viva disso!
Quero agradecer a todos a simpatia com que fui recebida, o espírito de equipa é notó‑
rio, pois estão sempre disponíveis para esclarecer qualquer dúvida, dá gosto trabalhar 
numa equipa assim. 
Nos tempos livres gosto de estar com a família e amigos, ler, ir ao cinema e viajar. “
A Anabela é a responsável pela área logística da Carmo.
Bem vinda Anabela!
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“Ribatejana sem dúvida, nasci bem longe da 

Lezíria, mas próximo da esplêndida Barragem 

de Castelo de Bode. Souto a minha aldeia, pa‑

cata, sossegada e verdejante mas tão distante, 

eram outros tempos, anos 60.

Lisboa acolheu‑me, os meus tios e primos 

também. Consegui ultrapassar muitos medos, 

não era alfacinha e por isso a pronúncia carac‑

terística do meio onde cresci ‘atraiçoava‑me’.

Em 1973 terminei o Curso Geral do Comércio e o meu primeiro emprego 

foi numa empresa de Contabilidade que encerrou 1976.

Foi há 27 anos, mais precisamente a 12 de Outubro que iniciei a minha car‑

reira na Anglo Portuguesa de Produtos Químicos. A empresa procurava um 

elemento para o serviço administrativo e o Dr. Adelino Carvalho alertou‑me 

para a vaga que surgira.

leNDaS Da CarMo – lina Nunes

Fui entrevistada pelo Sr. Alfredo Milne Carmo que decidiu admitir‑me como 

funcionária da empresa.

Posso afirmar, que desde o primeiro dia vesti a camisola da Carmo onde 

cresci profissionalmente e agradeço à Administração da Carmo a oportuni‑

dade que me deu de chegar aqui.

Ao longo da minha carreira na Carmo tenho trabalhado com pessoas extra‑

ordinárias, sendo sem duvida, uma mais valia.

A amizade é indispensável e orgulho‑me de poder dizer que na Carmo 

tenho amigos.

A minha família é o meu pilar e é com ela que me sinto verdadeiramente 

feliz. Adoro viajar mas por norma não sigo o ‘roteiro turístico’ adoro ir à 

aventura, mas claro, sem risco. A leitura faz parte dos meus prazeres, assim 

como, a natação e a bicicleta.

A pintura um sonho..... “

Querida Lina, obrigada por ser parte da nossa casa.

Feira do Milho 2009
A Carmo teve a honra de participar na 1ª Edição da Feira do Milho que 

teve lugar nos dias 11 e 12 de Setembro em Valada do Ribatejo.

Esta feira era dirigida a todos os Agricultores cuja actividade estivesse 

relacionada com a Fileira do Milho, desde produtores de milho, de se‑

mentes, adubos, fertilizantes, gado, a prestadores de serviços, comércio de 

maquinaria, entre outros.

Numa altura em que a Agricultura nem sempre é bem tratada em Portugal, 

são muito bem vindas estas iniciativas.

À Valinveste, organizadora do certame, os parabéns pela fantástica orga‑

nização.

Quanto à Carmo, foi uma excelente oportunidade para poder promover e 

comunicar os produtos da área agrícola, desde os postes de madeira Carmo, 

os postes metálicos Carmet, às aramações, vedações, até aos acessórios 

agrícolas, entre eles Gripple e Fenox.

Para o ano contamos estar presentes na 2ª Edição, esperando o mesmo 

ou maior sucesso!

processos de tratamento industrial

Estes tratamentos de protecção preventiva das madeiras são referidos como 

preservação por vácuo e pressão em autoclave.

O mais utilizado é o Processo Bethell. É um procedimento em que o líquido 

de tratamento é mantido a uma temperatura ideal de fixação (30ºc) e consta 

de um vácuo inicial com a madeira seca dentro do autoclave. O ar é retirado 

de dentro de cada cavidade celular. Em seguida, é introduzido o líquido de 

protecção que enche todo o autoclave continuando a madeira em pressão 

negativa.

Inicia‑se então o período de pressão, bombeando solução para dentro da 

madeira até se atingirem 15 kg/ cm2 e a retenção exigida. O líquido sobrante 

retorna ao tanque de trabalho. Procede‑se ainda a um vácuo final para que 

a madeira saia sem pingar.

Outro processo utilizado há longa data é o Rueping. É um tratamento em 

autoclave que exige temperatura, utiliza‑se nos tratamentos com creosote 

que está em desuso. Inicialmente executa‑se uma pressão de alguns Kg / cm2. 

O produto é injectado com pressão superior e finalmente quando a pressão 

é libertadada dá‑se um “Kick‑Back“.

Outro processo é o Duplo Vácuo, utilizado em madeiras de carpintaria já com 

o seu formato final.

Para terminar, gostariamos de referir o processo Boucherie, que consistia na 

substituição de seiva por produto quimico utilizando a gravidade e o efeito de 

osmose. As árvores acabadas de abater eram colocadas num plano inclinado. 

Na extremidade superior colocova‑se uma maquina com produto que ia 

penetrando lentamente até atingir a outra extremidade. Método lento e que 

implica muito trabalho intensivo há muito que foi abandonada.
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Hotel SaMir

Com grandes investimentos a serem efectuados no domínio do Turismo, 

Marrocos, será num futuro próximo o destino de férias mais apetecível 

dos países do Mahgreb.

Para tal começou já a construção de infra‑estruturas hoteleiras de grande 

qualidade.

A “CARMO”, líder na criação e de soluções competitivas em madeira lame‑

lada colada e maciça, que aliam o bom gosto à qualidade de construção, co‑

labora com os investidores marroquinos, pondo à sua disposição, o estudo 

e realização de estruturas em madeira, sendo disso exemplo a estrutura 

que construímos para o Hotel Samir, em Mohammedia, importante cidade 

turística da costa atlântica.

A beleza da estrutura em madeira, com perfeito enquadramento na arqui‑

tectura árabe, contribui indubitavelmente para a obtenção de um ambiente 

mais confortável e luxuoso.

As vantagens para o ambiente conseguidas com a utilização de madeiras 

nobres provenientes de florestas sustentáveis, são inúmeras e bem conhe‑

cidas de todos, nomeadamente:

– Estabilidade e Durabilidade

– Baixa taxa de combustibilidade,

– Harmonia e Enquadramento perfeito em todos os ambientes,

– Isolamento térmico e acústico imbatíveis.

As estacas eram assim cravadas no lodo e terreno firme a mais de 6 metros 

de profundidade.

Quem passa na Ponte Carmo da Quinta do Lago pode hoje passear confor‑

tavelmente e deliciar‑se no Restaurante do GIGI. Assim o poderá continuar 

a fazer por muitas décadas mais.

Esta estrutura foi a pioneira no nosso país das muitas pontes e passadiços 

que hoje vemos na nossa costa marítima.

a Maior ponte de Madeira da europa
Com cerca de 400 metros de distância a ponte da Quinta do Lago que atra‑

vessa Ria Formosa para a Praia é a maior ponte de Madeira da Europa.

Este famoso resort turístico, tido como um dos melhores da Europa, tinha 

feito construir nos anos 70 uma ponte em Madeira. Há cerca de uma dúzia de 

anos esta estrutura encontrava‑se em ruínas, literalmente presa por arames 

com as madeiras enfraquecidas, podres e sem oferecer qualquer segurança. 

Foram algumas as situações pouco agradáveis de turistas que caíram à ria.

A administração do resort há muito que procurava quem lhe encontrasse 

uma solução.

A Carmo desenvolveu um projecto de engenharia que executou com téc‑

nicas inglesas.

Recordamo‑nos da dificuldade em espetar as estacas no meio da ria onde 

os ventos laterais e as marés se fazem sentir intensamente e onde a admi‑

nistração da Ria Formosa proibiu a utilização de barcaças ou outro tipo de 

plataformas ou máquinas convencionais que pudessem agredir o ambiente. 

Foi assim que adquirimos um tractor com um martelo pilão acupulado, com 

a característica de ter rodas com 20 m2 cada, de forma a poder deslocar‑se 

sobre o lodo sem deixar rasto.

A Carmo irá participar nas duas feiras mais importantes do mundo na área da 

viticultura – Enovits e Sitevi. A primeira irá ter lugar em Milão nos dias 24 a 28 de 

Novembro e a segunda irá ter lugar em Montpellier nos dias 1, 2 e 3 de Dezembro 

de 2009. Esperamos a visita de todos os nossos clientes para vir visitar o nosso 

stand e beber um copo de vinho do Porto connosco!

Feiras enovits e Sitevi


