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NESTA	EDIÇÃO

Sempre a pensar na vertente Inova‑

ção, a Carmo vem há alguns anos a 

investir, em sede de pesquisa e de‑

senvolvimento, no produto que agora 

começou a produzir o Horsebed®.

Este produto, com a fabrica sediada 

em Pegões, tem várias inovações 

em relação à melhor concorrência, 

o que lhe confere largas vantagens 

competitivas.

De facto os produtos preferidos 

pelos criadores, cavaleiros e proprie‑

tários de cavalos de competição e de 

valor eram até à data importados da 

Holanda ou Alemanha. Estes países 

como a Grã‑Bretanha exportam as 

suas aparas de madeira para todo 

o mundo.

Desengane‑se quem pensa que é um 

produto com pouca tecnologia.

A nossa empresa investiu 3 milhões 

de euros em instalações e equipa‑

mento que produzem 2500 fardos / 

dia. O Horsebed® foi já aceite pelos 

clientes mais exigentes em Portugal, 

Espanha e França.

As vantagens do Horsebed® da Carmo:

1) isento de pó

2) tamanho da apara regular

3) apara muito fina (decimas de milímetro)

4) sem pedaços de madeira

5) totalmente seca

6) elástica, com muito volume

7) fofa e agradável de pisar

8)  com ligeiro cheiro a essência de pinho

9)  cor amarelo claro dourado

10) muito absorvente
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bracalândia

Quem disser que não há vinhas no Norte da 

Inglaterra está enganado.

De facto, em Sheffield a Whirlow Hall Farm plan‑

tou uma vinha de vinho. Esta instituição plantou 

8 ha com uma estrutura de suporte com postes 

Carmo em Madeira nas cabeceiras e postes 

Carmet metálicos nos intermédios.

Não faltou o arame Klasse Carmo e os Gripples.

A Carmo alegra‑se de ter contribuído para 

a construção de uma das maiores vinhas do 

Whirlow Hall Farm in sheffield

No dia 13 de Março de 2010 foi inaugurado o maior parque temático de Por‑

tugal, Bracalândia, situado em Penafiel com várias zonas de divertimento como 

África, Aldeia Medieval, Oriente, Mundo Perdido e outras. Neste primeiro  

ano o número de visitantes antigiu 150 000 pessoas de todas as idades. 

A Carmo Estruturas esteve presente nesta obra emblemática da Zona 

Norte no Refúgio dos Piratas, onde projectamos e construímos a famosa 

Reino Unido. Os mais de 3.000 pés de vinha 

foram plantados em Abril de 2010 pelo que se 

espera que a primeira colheita seja feita lá para 

2012 ou 2013. 

O vinho que será produzido a partir desta vinha 

já tem nome – WERLOT.

A quinta é um sitio onde a crianças das cidades 

mais próximas podem visitar, passar uma semana 

no meio rural a tratar dos animais e das planta‑

Ponte dos Piratas e os seus passadiços adjacentes para melhor acesso. 

A ponte tem sessenta e três metros de comprimento e três metros de 

largura e está sobre elevada a cinco metros de altura e será atravessada 

por milhares de pessoas todos os anos.

Ao passar por esta ponte pode‑se deliciar com a vista para o maior lago 

do parque e para o famoso Barco dos Piratas. 

ções aprendendo mais sobre a vida no campo e 

da cadeia de abastecimento alimentar.

Os administradores da Whirlow Hall Farm fica‑

ram muito satisfeitos quando o Dr. Jorge Milne 

e Carmo, presidente do conselho de administra‑

ção da CARMO foi visitar a vinha em Sheffield 

na altura da abertura da nova fabrica GRIPPLE / 

LOADHOG por sua Alteza Real o Duque de 

Edimburgo.
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Centro Hípico Pódio d´Aventura 
Já está em fase de finalização uma das obras que mostra o crescimento e 

importância que a área de negócio Horservice tem vindo a adquirir não só 

no universo CARMO mas também no mercado Nacional. 

A CARMO foi chamada a fazer obra “chave na mão” no Centro Hipico 

Pódio D’Aventura situado em Torres Vedras onde teve influencia directa 

em todas as fases da obra, começando na definição do projecto, passando 

pelas fundações e todas as especialidades, todas as estruturas do picadeiro 

e casas de apoio, pisos para picadeiros interiores e exteriores e todas as 

vedações necessárias. 

Esta obra é sintomática dos produtos e serviços que a CARMO pode pres‑

tar sendo que é nosso objectivo estar cada vez mais perto dos clientes e ir 

de encontro às suas necessidades fazendo cruzamento de conhecimentos 

e experiências com os nossos parceiros.

 

Pisos equestres CArMo

A CARMO construiu o maior Piso Equestre nacional, na zona de Mértola.

Uma propriedade situada no meio do Alentejo, com cerca de 2000has, 

onde se podem encontrar veados, alguns búfalos, e bastantes perdizes. O 

proprietário decidiu investir num piso exterior de 87x54 para dar apoio 

ao piso interior já existente de 30x60. 

Sendo Mértola uma das zonas mais quentes do nosso país e onde a água não 

abunda, foi colocado um piso com fibras e cera, para que o mesmo se man‑

tenha sempre húmido e não seja necessário investir também em rega.

Esta superfície equestre é sem duvida um “luxo” para cavaleiros e cavalos.

A CARMO tem ao seu dispor uma vasta gama de soluções para pisos 

equestres, desde o simples fornecimento de fibras para a elasticidade dos 

pisos até à complexa execução de um piso de raiz sempre acompanhado 

do devido aconselhamento técnico.
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Novo site CArMo 

A Carmo tem desde Maio o novo site on line.

Este novo site foi construído totalmente de raiz e teve como principal 

preocupação a proximidade com todos os nossos clientes.

À parte do design mais moderno que vai de encontro à imagem que a 

Carmo tem vindo a desenvolver juntamente com a remodelação dos seus 

catálogos de produtos, a principal característica do novo site são as fun‑

cionalidades que este permite.

Os utilizadores do site poderão fazer download de todas as Newsletters 

da empresa assim como os PDF’s de todos os nossos catálogos impressos, 

estar a par das noticias e eventos em que a empresa participa, tendo desta 

maneira toda a informação muito mais acessível.

Podem ainda directamente através do site requerer cotações de produtos 

e / ou solicitar contacto de um nosso comercial para uma orçamentação 

mais personalizada.

Estamos ainda a desenvolver uma segunda parte do site que é um catálogo 

on ‑line, que se diferencia dos PDF’s dos catálogos impressos no facto de 

que iremos ter disponível on ‑line todas as características técnicas de todas 

as referencias que comercializamos, com o intuito de facilitar ao máximo 

a vida aos nossos clientes.

Esperamos que este novo site sirva para nos aproximar ainda mais dos 

nossos clientes e que cumpra os objectivos traçados, o de facilitar o acesso 

a toda a informação necessária.

Estamos abertos a sugestões de todos que nos permitam melhorar ainda 

mais a utilização do referido site.

A Carmo completou a renovação de imagem 

dos catálogos de produtos que comercializa.

O mais recente é o novo catálogo de Lazer e 

Segurança que inclui uma vasta gama de pro‑

dutos que vão desde os Parques Infantis, ao 

Mobiliário Urbano, às Vedações de Madeira e 

Metálicas e produtos afins a estes, e ainda uma 

categoria de produtos que denominámos “Ou‑

tros Produtos” onde se destacam as barreiras 

de som “Silent Wood”, os Rails de Protecção, 

os Chapéus de Colmo, e ainda a possibilidade 

de venda das Madeira Carmo a vulso.

A principal característica deste catálogo são 

os desenhos e características técnicas dos 

produtos que permitem a inclusão dos nossos 

produtos em todos os projectos de arquitec‑

tura ou engenharia.

Este catálogo está já disponível 

para download directamente do site 

www.carmo.com.

CONTACTOS

PORTUGAL . LISBOA

Av Marquês de Tomar, nº2 ,4º

1050-155 LISBOA - PORTUGAL

T. +351 21 313 22 00

F. +351 21 313 22 05

email: geral@carmo.com

www.carmo.com

LAZER & SEGURANÇA

ESPAÑA

Milne & Carmo - Iberica, S.L

c/ El Naranjo, 13

11 205 Alceciras (Cádiz) - España

T. +340 956 668 576

F. +340 956 661 616

email: carmoesp@teleline.es

www.carmo.com

FRANCE

1, Rue Surcouf - Z.E. Alfred Daney

33300 Bordeaux - France

T. +335 5669 9662

F. +335 5669 8819

email: info@carmo-france.com

www.carmo.com

LAZER & SEGURANÇA

Novo catálogo Lazer e segurança 
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“Numa manhã de Dezembro, fria mas solarenga nas encostas do Douro, e 

com a presença do proprietário, Sr. Pereira, e o Arquitecto Ricardo Pereira 

foi assinalada a ultima etapa do Carmo Deck Award com a cerimónia da 

conclusão dos trabalhos de execução do projecto vencedor.

O projecto contemplava uma área assente sobre uma base de betão já 

existente, a qual não se podia perfurar para evitar a danificação das telas 

de impermeabilização, uma área sobre terreno natural que naturalmente 

exigiu a execução de estrutura de suporte em madeira com pilares, vigas 

e longarinas e uma guarda também ma madeira.

Mais uma demonstração da versatilidade das soluções CARMO!”

entrega do prémio do CArMo deCK AWArd

Fabricado pela inglesa Loadhog, empresa subsi‑

diária da Gripple que representamos para Por‑

tugal há mais de 2 décadas, o “Smartstak™” 

é um sistema inteligente de embalagem para 

garrafas de vidro que evita o desmoronamento 

das paletes durante o transporte, em fábrica e 

de longo curso, ou durante a armazenagem.

O sistema é constituído por duas peças:

•  O intercalar “smartpad”, construído em 

propileno reciclável e de perfil patenteado, 

que é colocado entre as diferentes camadas 

de garrafas.

•  O fecho superior “smartframe” colocado 

sobre a ultima camada de garrafas travando 

todo o conjunto.

O Sistema “Smartstack™” é oferecido com 

serviço “circuito fechado”, (recolha – lavagem 

– entrega) sempre que necessário.

O serviço fornecido inclui a lavagem, redistri‑

buição dos intercalares limpos e recolha dos 

intercalares sujos.

A CARMO e a Loahog tem vindo a desenvol‑

ver este sistema com ensaios junto de grandes 

produtos de vidro alimentar como a Barbosa e 

Almeida S.A. e Santos Barosa S.A. Cervejeiras 

Ibéricas como a Heineken e San Miguel entre 

outras fazem também parte do projecto.

sMArTsTACK – sistema Logístico para vidro alimentar

O produto de preservação de madeiras mais 

antigo é o sal. As madeiras mergulhadas em 

água salgada mantinham grande duração se não 

expostas à chuva ou a água corrente.

Em Alcácer do Sal, ainda no fim do século XX, 

se viam vestígios do que foi durante longos anos 

grandes “tanques” para banhar madeira.

Mas a moderna preservação Industrial de ma‑

deiras começou com o tratamento em autoclave 

com o creosote, produto da destilação do alca‑

trão do coque (proveniente dos altos fornos).

Já em meados do século XX apareceram vários 

produtos com base em sais metálicos.

Estes produtos com base em ingredientes 

activos de metais pesados distinguiam ‑se do 

creosote por não terem cheiro, não serem 

fitotóxicos na sua maioria e não “ escorrerem” 

para fora da madeira.

Utilizando a água como produto condutor ao in‑

terior das madeiras, e com o processo de Célula 

Cheia (Bethel), distinguiram ‑se até aos nossos 

dias sendo banidos na União Europeia recente‑

mente pela Directiva Comunitária dos Biocidas. 

O CCA é sem margem de dúvidas o produto 

mais conhecido e utilizado desta classe.

Os produtos diluídos em solventes orgânicos 

como o TBTO, a Dieldrina e outros são utili‑

zados para o tratamento de madeiras de car‑

pintaria nas suas dimensões finais. O processo 

utilizado é o duplo vácuo que confere à madeira 

uma protecção de “envelope”.

Actualmente os produtos mais utilizados são os 

cobre orgânicos, misturas de cobre com ingre‑

dientes activos orgânicos como os Azoles e a 

Amónia Quaternária.

Vários tipos de produtos de preservação Industrial de Madeiras
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Novos colaboradores

DaviD Santiago SouSa

O David Santiago que começou a trabalhar connosco recentemente deixou o seu testemunho:
“Olá a Todos! Chamo me David Santiago Sousa e tenho 29 anos.
Licenciei‑me em Engª Agrária na Escola Superior Agraria de Santarém, após ter concluído o curso de Gestão Agrícola na Escola 
Agrícola da Paiã.
Desde cedo conciliei os estudos com o trabalho, tendo desempenhado várias funções as quais destaco as ligadas à construção, Espaços 
Verdes e Paisagismo. Contudo nos últimos anos tenho estado mais ligado a Exportação e Compras, pelo que é com muito gosto que 
regresso a uma área onde me sinto mais à vontade.
Desde que tenho “consciência” que a Marca CARMO me é familiar, e por isso é com grande responsabilidade que abraço este novo 
projecto profissional.

Desde miúdo que acompanho o meu Pai na sua “Missão” pelas feiras e exposições Agrícolas Portugal fora e recordo, as Toneladas de Papel que o obrigava a trazer 
para casa, dos catálogos que eu insistentemente pedia sempre em dobro (a minha irmã também queria) a todos os expositores sem excepção! 
Agradeço a todos a calorosa recepção e ensinamentos, e espero retribuir com empenho e dedicação.”

Uma das nossas lendas mais antigas deu o 

testemunho que se segue:

“Comecei a trabalhar muito cedo, o meu pri‑

meiro emprego foi numa empresa estabelecida 

também em Pegões que encerrou em 1981.

Foi há 28 anos, mais precisamente a 1 de Fe‑

vereiro de 1982, que iniciei a minha carreira 

profissional na A. Milne Carmo, S.A.

Posso afirmar que foi nesta empresa que cresci profissionalmente e agra‑

deço à Administração da Carmo a oportunidade que me deu para chegar 

até aqui.

Ao longo destes anos é com muito orgulho e satisfação que tenho acom‑

panhado o crescimento do grupo “Carmo”.

Como os anos vão avançando, tento sempre depois do laboral, fazer algum 

exercício físico (ginástica e hidrogisnástica).

Desejo à Exma. Administração e todos os colegas de trabalho, as maiores 

felicidades.

LeNdAs CArMo – Maria Henriqueta

PEDRo MatoS

Aqui segue o que o Pedro Matos , que ingressou nos nossos quadros no ano que corre deixou registado:
“A primeira vez que visitei uma fábrica da CARMO foi em 1999, em Pegões, na altura numa visita de estudo da Universidade. Fiquei 
logo marcado; pela dimensão, pelo movimento de máquinas e pessoas e pela quantidade de madeira de um lado para o outro! Nunca 
mais me esqueci de uma frase do Sr. Farrica, que venho encontrar novamente: “...as nossas madeiras tratadas duram uma vida!”
Tenho 34 anos e sou de Évora, onde estudei até ao 12º ano. Formei‑me em Engenharia Florestal pelo Instituto Superior de Agronomia 
da Universidade Técnica de Lisboa.
Em 2001 comecei a trabalhar na Herdade de Camões em Avis, onde estive 3 anos. Aqui foi‑me possível colar o conhecimento científico 
ao conhecimento empírico das pessoas que trabalham no campo, com quem podemos aprender muito! 
Fui entretanto convidado para trabalhar numa empresa de prestação de serviços florestais onde desempenhei, durante quase 6 anos, 

funções de coordenador, e posteriormente de Director de Produção, de uma extraordinária equipa de técnicos que geriam e acompanhavam todas as obras 
daquela empresa de Norte a Sul do País. 
Em Maio de 2010 começo a trabalhar neste grupo e, se há 11 anos tinha ficado impressionado, hoje sinto orgulho em trabalhar numa equipa com a dimensão 
da CARMO. 
Sou responsável pelo abastecimento de madeiras do grupo e tenho percorrido o país todo, que afinal não é assim tão pequeno! 
Entre muitas situações engraçadas já vividas com os madeireiros lembro‑me de uma, em casa de um nosso fornecedor bem no Norte do País, em que disse 
à Senhora que era da CARMO e que tinha vindo de Évora. Ela, numa expressão de grande espanto, gritou para o marido num sotaque muito misturado: “Oh 
Agoxtinho, binde deprexa que o xenhor inxinheiro beio do Algarbe...”

João PEDRo ChiCóRia

Outra aquisição também recente na nossa empresa, escreveu sobre si o texto que se segue:
“Chamo‑me João Pedro Chicória, tenho 30 anos. Sou licenciado em Ciências de Informação, Variante Marketing, Publicidade e Rela‑
ções Públicas.
 O longo da minha formação académica fui adquirindo experiência profissional na área comercial em part‑time como comercial no 
Grupo Unicenter, saindo em 2004 quando terminei o meu curso. Aí enveredei por algo ligado à minha licenciatura, mas logo me 
apercebi que era um erro. 
Fui Assessor de imprensa e de Imagem do Sindicato dos Professores da Zona Centro de 2004 a 2006. Após essa experiência regressei 
ao Grupo Unicenter como Director Comercial, função essa que mantive até Fev. de 2009. De Fevereiro de 2009 até Maio de 2010 
estive como delegado comercial da empresa Tekitek. 

É com bastante entusiasmo e motivação que ingressei na Carmo. Tudo farei para corresponder às expectativas e confiança depositadas nas minhas capacidades, 
com o desejo de muito sucesso profissional.”
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A CARMO encetou uma parceria com as lojas Agriloja no sentido de dina‑

mizar as vantagens do novo Arame Klasse Carmo, para tal colocou em 12 

das suas principais lojas expositores que mostram a vantagem das novas 

paletes. Este novo arame vem com uma bobine estudada especialmente para 

facilitar a sua utilização no enrolar e desenrolar do mesmo.

O Arame Klasse Carmo tem ainda a vantagem de vir paletizado para um 

mais fácil armazenamento e manuseamento.

O resultado desta acção tem sido fantástico chamando a atenção dos 

consumidores para as várias vantagens deste arame na aramação de vinhas, 

olivais e pomares.

Campanha Agriloja 
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“Muitos e longos anos já passaram

Desde Dezembro de oitenta cinco

Escrevo estas linhas apenas

Para tentar descrever o que sinto

Dois de Dezembro oitenta e cinco

Dia em que na Carmo comecei

Nunca no ramo tinha trabalhado

Mas muito depressa me adaptei

Dos três, dois deles já saíram

Somente ainda um se mantém

Dois Dezembro faço 25 anos

Comigo M. Alberto fará também

Escolher varas com uma bitola

Primeiro trabalho que executei

Mais três colegas começaram

No mesmo dia que eu comecei

\

Tantos trabalhos foram feitos

Também em muitos colaborei

É com orgulho que recordo

Tudo aquilo que aqui passei

Nesta empresa tanto aprendi

Muito daquilo que hoje sei

Umas vezes bem,outras menos

Mas sempre me empenhei

Muito pelo país construímos

Onde a nossa marca ficou

Penso ter estado à altura

Pois ainda agora cá estou

Garanto que nem sempre foi fácil

Nestes vinte cinco anos vida

Mas sempre conseguimos vencer

Com a mesma camisola vestida

Tudo hoje em dia não é fácil

Nos tempos que estão decorrer

Mas todos juntos em equipa

Tenho certeza que vamos vencer

Então se até aqui já leram

Todas estas linhas que escrevi

Peço desculpa por esta seca

Mas foi a maneira que escolhi

Quase todos vocês me conhecem

Uns simpatizam mas outros não

Um pouco calado e teimoso

Mas no fundo de bom coração

Se mais linhas aqui escrevesse

De muitas mais me ia recordar

De pausa por agora já chega

Vamos todos mas é trabalhar”

25 ANos de CAsA – João Pinto – 2 de dezembro de 1985

roCK IN rIo Lisboa 2010 
A CARMO, marca referência de qualidade no seu sector, comprovou todas 

as suas credenciais, ao manter a confiança dos seus clientes e parceiros, pela 

quarta vez consecutiva, equipando um dos maiores festivais de música do 

mundo, seguramente o maior realizado na Península Ibérica. 

Destacam‑se as vedações amovíveis VEDEXPRESS PLUS, que serviram para 

dividir as zonas interiores de acesso aos diversos locais do parque, e as 

TORRES DE VIGIA, colocadas a 9m de altura, para a vigilância de toda a 

envolvente exterior do recinto.

Todos os canteiros do Parque da Bela Vista, foram protegidos e decorados 

com casca de pinheiro Mulch CARMO.

Até já, 2012. 



EDITOR E PROPRIETÁRIO – A. Milne Carmo S.A. • DIRECTOR – Carolina Louro • N.° PUB. PERIÓDICA – 120581

SEDE
Av. Marquês de Tomar, n.º 2, 4.º – 1050 ‑155 Lisboa • Tel.: +351 213 132 200 • Fax: +351 213 132 205 • geral@carmo.com • www.carmo.com
FÁBRICAS
Pegões – Tel.: +351 265 898 870 Fax: +351 265 898 879 • Almeirim – +351 243 570 520 Fax: +351 243 570 529 
Oliveira de Frades – Tel.: +351 232 760 130 Fax: +351 232 760 139
PRÉ -IMPRESSÃO E IMPRESSÃO – DPI Cromotipo, Rua Alexandre Braga, 21B – 1150 ‑002 Lisboa • Tel.: +351 217 711 600 • Fax: +351 217 711 601

08

bungalows de Mira 
O concelho de Mira conta agora com mais oferta 

para o alojamento turistico, tendo a CARMO 

concluído a construção de 21 bungalows no par‑

que de campismo municipal na Praia de Mira.

Este equipamento passa agora a contar com 

21 bungalows com excelentes condições para 

proporcionar momentos de lazer inesquecíveis, 

sendo uma dessas unidades adaptada a utiliza‑

dores com mobilidade reduzida.

São construções totalmente em madeira, per‑

feitamente enquadradas na bela paisagem da 

Ria. Os seus 54.00m2 são distribuidos por um 

quarto de casal, wc completo, um dormitorio 

duplo, sala com Kitchenet e uma varanda que 

avança mesmo sobre a água da lagoa.

As EcoCabanas, projecto desenvolvido pela Carmo em parceria 

com o gabinete de arquitectura Barbieri, continua a somar 

prémios!

A Cascais Natura conquistou o 1º prémio na categoria de 

espaços Públicos Exteriores de Equipamentos, com o projecto 

das Eco Cabanas.

De facto, tem sido reconhecida a inovação e benefícios para o 

ambiente deste projecto totalmente construído com matérias 

primas “naturais”, por exemplo, madeira, cortiça. As Ecocabanas 

integram ‑se perfeitamente no meio envolvente acabando por 

ser encarado como mais um elemento natural espontâneo do 

parque natural Sintra ‑Cascais.

Aconselha ‑se a todos este passeio até Cascais!

eco Cabanas Premiadas na UrbaVerde 2010 


