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Após os traumáticos 
acontecimentos dos dias 15 
e 16 de outubro de 2017 em 
que o fogo reduziu a cinzas 
as instalações destas nossas 
duas empresas de Oliveira 
de Frades, tivemos a nossa 
festa de renascimento dia 21 
de setembro de 2018.
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Renascer Carmo, S.A.  
e Carmo Estruturas, S.A.

Passado menos de 1 ano reconstruímos 12 pa-
vilhões, 7 dos quais em madeira, todos soluções 
Carmo Wood. Foram investidos 21 milhões de 
euros em edifícios, equipamentos, sistemas elé-
tricos, sistemas de ar comprimido e de aspira-
ção, câmaras de secagem, pavimentos, esgotos, 
stocks, etc… 
O esforço de toda a equipa de Oliveira de 
Frades foi tremendo, sempre com a ajuda dos 
colaboradores das outras empresas do grupo, 
nacionais e do estrangeiro. Para marcar o acon-
tecimento fomos honrados pela visita do Exmo. 
Senhor Primeiro Ministro António Costa que se 
fez acompanhar do Senhor Ministro do Planea-
mento e das Infraestruturas Pedro Marques, 
Senhor Ministro Adjunto e da Economia Pedro 
Siza Vieira, Senhor Secretário de Estado do 
Desenvolvimento e Coesão Nelson de Souza, 
Senhor Secretário de Estado adjunto e do Co-
mércio Paulo Alexandre Ferreira e do seu asses-
sor Carlos Santos Costa, Senhor Presidente da 
Câmara de Oliveira de Frades Paulo Silva Fer-
reira, Senhor Presidente da União das Fregue-
sias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e 
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O SENHOR PRIMEIRO 
MINISTRO DESCERROU 
TRÊS PLACAS 
COMEMORATIVAS

O SENHOR PRIOR 
MANUEL FERNANDES 
BENZEU O EDIFÍCIO 
PRINCIPAL ALFREDO 
MILNE E CARMO

Sejães José Cerveira, assim como pela Senhora 
Presidente da CCDRC Ana Abrunhosa. Também 
estiveram presentes o Membro do Conselho 
Diretivo do IAPMEI Miguel Sá Pinto, Senhores 
Presidente e Vice-presidente da AIMMP Vitor 
Poças e Paulo Verdasca respetivamente e IEFP 
de Viseu. Juntaram-se aos ilustres governantes 
os 350 colaboradores da Carmo Wood e igual-
mente os prestigiados clientes, fornecedores e 
amigos. 
Com cerca de 1000 convidados a festa iniciou-
-se pelas 11 horas. Após visita às vastas insta-
lações em que o Senhor Primeiro Ministro des-
cerrou três placas comemorativas seguiram-se 
os discursos do Senhor Presidente da Câmara 
de Oliveira de Frades Paulo Silva Ferreira, do 
Senhor Presidente da Carmo Wood Jorge Milne 
e Carmo e do Senhor Primeiro Ministro Antó-
nio Costa em que todos enalteceram a força da 
equipa Carmo Wood, sua liderança e organiza-
ção. Seguiu-se o almoço e festa. 
Em 2018 e após os traumáticos acontecimentos 
conseguiremos, em princípio, passar de P.M.E a 
Grande Empresa. 

O esforço de toda  
a equipa de Oliveira  

de Frades foi 
tremendo, sempre 
com a ajuda dos 
colaboradores  

das outras empresas  
do grupo, nacionais e 

do estrangeiro. 
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O EXMO. SENHOR PADRE 
DÁRIO DIRIGIU-SE AOS 
PRESENTES RECORDANDO 
QUE A UNIDADE NO 
TRABALHO PODE FAZER 
ACONTECER

ASSISTA À REPORTAGEM EM : vimeo.com/300335713

Com cerca de 1000 
convidados a festa iniciou-se 
pelas 11 horas. 
Juntaram-se aos ilustres 
governantes os 350 
colaboradores da Carmo 
Wood e igualmente os 
prestigiados clientes, 
fornecedores e amigos. 
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Muito nos admirou quando um ou dois dias volvidos do incêndio 
que aniquilou os negócios da Carmo Wood em Oliveira de Fra-
des o Senhor Presidente da República ter-se apresentado sem 
anúncio nos nossos terrenos! Não estava lá ninguém até porque 
a administração, direção e quadros superiores, estavam reuni-
dos em Lisboa em gabinete de crise para planear o que fazer! 
O Sr. Presidente da República deixou uma mensagem – “Er-
gam-se das cinzas e eu voltarei para ver o que conseguiram 
fazer. Mas é para fazer igual ou melhor!”. Esta mensagem foi 
para toda a equipa Carmo Wood muito importante porque 
nos fez lutar, suar e transformar para fazermos bem, melhor, 
maior e depressa aquilo que o fogo nos levou. 

Passado exatamente um ano o Exmo. Senhor Presidente da 
República Portuguesa Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa 
cumpriu a sua promessa e visitou as duas renovadas empre-
sas totalmente refeitas, mais produtivas e mais alegres. 
Ficam os espinhos, contrariedades, noites sem dormir, sacri-
fícios de toda a equipa mas que ultrapassados agora fazem 
sentido. A visita da comitiva do Senhor Presidente que incluía 
vários membros do governo nacional e autarca, visitaram 
as instalações e muito humildemente conheceram parte da 
equipa Carmo Wood. 
Ficamos com a ideia que em Portugal o “state of the Art” exis-
te e é bem percetível pelos que estão atentos. 

“Ergam-se das cinzas e eu voltarei 
para ver o que conseguiram fazer. 
Mas é para fazer igual ou melhor!”

O Senhor Presidente da República 
Portuguesa

15 de outubro de 2018
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No passado dia 8 de agosto do corrente 
ano o Exmo. Senhor secretário de 
estado adjunto e do comércio Doutor 
Paulo Alexandre Ferreira e o Exmo. 
Senhor Doutor Jaime Serrão Andrez 
presidente da comissão diretiva 
do Compete 2020, deslocaram-se 
aos trabalhos de reconstrução da 
Carmo Wood em Oliveira de Frades, 
acompanhados do Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara de Oliveira 
de Frades Paulo Ferreira. A comitiva 
teve a oportunidade de apreciar os 
investimentos em curso, nomeadamente 
a aplicação dos dinheiros do Sistema 
REPOR. A visita aos vários centros de 
desenvolvimento fabril prolongou-se 
por algumas horas tendo sido prestados 
esclarecimentos múltiplos. Os visitantes 
ficaram positivamente surpreendidos 
e admirados com a rapidez e 
profissionalismo com as realizações a 
todos os níveis. 

Governo 
Interessa-se  
pelo andamento  
do renascimento 
da Carmo Wood

A Carmo Wood, promoveu ações de formação aos seus trabalhadores 
sobre a questão da prevenção e combate a incêndios. No passado 26 de 
maio após essa formação às equipas criadas para intervenção foi feito um 
simulacro na fábrica de Oliveira e Frades com o apoio dos bombeiros volun-
tários de Canha, corporação de Oliveira de Frades, Vouzela e Santa Cruz 
da Trapa, testando a capacidade de resposta das equipas e equipamentos.
Este foi um dos esforços que a Carmo Wood, uma das empresas mais 
afetadas pelos fogos de 15 de outubro do ano passado em Oliveira de 
Frades, que ficou reduzida a cinzas, decidiu realizar de modo a assegurar 
mais prevenção para evitar novos fogos trágicos. Para isso a empresa re-
forçou o investimento em cerca de 150 mil euros em medidas preventivas. 
 A Carmo Wood quer melhorar a prevenção interna, que foi insuficiente pe-
rante a dimensão das chamas, que atingiram a Zona Industrial do Município 
há um ano. É um investimento avultado mas que no futuro pode vir a trazer 
um retorno muito superior e que acaba por ser insignificante face à imagem 
daquilo que a Carmo representa. Esperemos que tal nunca aconteça.
Construímos um sistema inédito de 30 baterias com capacidade de 
6.800 litros de água cada, equipadas com motobombas Honda, mod. QP-
T205 SLT, instaladas em toda a periferia das nossas Instalações.
Adquirimos também 2 autotanques, equipados com iguais motobombas, 
para intervenção no interior das nossas instalações, dado tratar-se de 
equipamento com maior polivalência.
Para uma intervenção mais segura, a Carmo Wood adquiriu, o produto 
FIRE LIMIT, que se mistura na água, e que é um retardante de longo prazo, 
com efeito bloqueador e extintor do fogo. É um produto 100% eficaz. 
Somos a primeira empresa em Portugal a utilizar o mesmo.
Este investimento também contempla tanques de armazenagem de água 
para incêndios e uma rede de distribuição subterrânea com várias bocas 
de incêndio. 
Já recentemente a equipa de 12 funcionários chefiados pelo nosso Nel-
son foi chamada a extinguir um foco de incêndio interno, o que fez com 
a maior eficácia. Chamamos os bombeiros que chegados poucos minutos 
após o alerta se depararam com a situação totalmente resolvida. 
A Carmo pelo seu ressurgimento das cinzas é uma empresa de referência 
em Oliveira de Frades. É já um sucesso com grande projeção para o futuro.

Empresa investe 150 mil euros 
em equipamentos de proteção 
e combate a incêndios bem 
como em formação aos seus 
colaboradores.

Mais vale prevenir...
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Este valor foi financiado por 9 milhões de 
euros de capitais próprios, 7 milhões pelas 
indemnizações das companhias de seguros 
e 5 milhões pelo sistema de subsídios do 
estado REPOR. 
Foram edificados 12 edifícios. A grande 
maioria teve solução Carmo Estruturas com 
construção em madeira, consolidando as-
sim a nossa afirmação e convicção de que 
a construção em madeira é a que melhor 
resiste ao fogo. O investimento também 
contempla muitas dezenas de milhares de 
metros quadrados de pisos de chão de fá-
brica, drenagens, sistemas elétricos e distri-
buição de energia, esgotos, sistema de com-
bate a incêndios, sistemas de aspiração e ar 
comprimido, telecomunicações, sistemas de 
vídeo vigilância, iluminação, etc… Uma im-
portante parte do investimento destinou-se 
à reposição dos stocks de produtos finais, 
mercadorias e matérias-primas. 
Outra grande fatia foi aplicada na reposição 
de equipamento de movimentação de pro-
dutos – gruas, carregadores frontais, monta-
-cargas assim como maquinaria diversa: 
-   Instalações de tratamento industrial de 

madeiras 
-  Máquinas de perfilagem de aço
-  Maquinaria diversa de carpintaria 
-  Estufas de secagem
-   Maquinaria de transporte, calibragem, 

descasque e preparação de madeiras 
Foi dedicada especial atenção aos sistemas 
de automatização e robotização de alguns 
dos sectores (carpintarias, perfiladoras, em-
balagem e preparação de postes). 
As duas empresas ficaram praticamente 
auto suficientes em energia com produção 
de eletricidade limpa solar proveniente da 
montagem de painéis fotovoltaicos. Os pos-
tos de trabalho nas duas empresas antes da 
catástrofe eram de 117 e são agora 160, 
estando as duas unidades preparadas para 
trabalharem em três turnos diários. 

Investimento em Oliveira de Frades

2018 : 160 COLABORADORES, 3 TURNOS

  2017 2018

117

160

Foram investidos um total 
de 21 milhões de euros no 
renascimento da Carmo, S.A. 
e da Carmo Estruturas, S.A. 
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Foram edificados 12 edifícios:
 •  Escritórios e instalações sociais Carmo, S.A. e Carmo Estruturas, S.A.
 •  Carpintaria da Carmo Estruturas, S.A.
 •  Carpintaria de mobiliário e fábrica de perfis da Carmo, S.A.
 •  Armazém de produto acabado (mobiliário) e mercadorias 
 • Edifício de preparação, calibragem, descasque e abicamento de postes para agricultura 
 • Edifício da central de torneamento
 • Edifício do tratamento de madeiras 
 • Edifício de preparação de postes compridos 
 • Naves de secagem de madeiras 
 • Zona de pesagens e expedição 
 • Escritórios e instalações sociais produção Carmo Estruturas 
 • Edifício de controlo de qualidade e embalagem

A GRANDE MAIORIA DOS 
EDIFÍCIOS TEVE SOLUÇÃO 
CARMO ESTRUTURAS COM 
CONSTRUÇÃO EM MADEIRA

CAPITAIS 
PRÓPRIOS 
9 MILHÕES 

Cª SEGUROS 
7 MILHÕES

REPOR 
5 MILHÕES

1 2
3

4
5

6

7

8

9
10

1 ESCRITÓRIOS
2 TORNO
3 FERROSOS / ARMAZÉM P.A.
4 CARMO METAL / CARPINTARIA
5 CENTRAIS DE DESC. E CORREÇÃO
6 PALETIZAÇÃO
7 SECADOR
8 AUTOCLAVE
9 BALANÇA
10 CARMO ESTRUTURAS
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Os nossos escritórios centrais 
apelidam-se agora de edifício 
Alfredo Milne e Carmo, um dos 
fundadores da Carmo Wood 
e a personalidade que iniciou 
e desenvolveu a indústria de 
preservação industrial de madeiras 
em Portugal e nas ex colonias. 
Deixou muito conhecimento e 
marcou para sempre a cultura 
da nossa empresa. Com uma 
personalidade muito forte era um 
apaixonado pelo sector e estudioso 
das áreas técnicas e do marketing 
de produtos. Pessoa extremamente 
elegante e simpático, ainda hoje é 
relembrado por muitos que tivemos 
a sorte de o conhecer e trabalhar 
com este grande senhor.
A carpintaria e fábrica de  
pré-fabricação de elementos da 
Carmo Estruturas tomou o nome 
do Sr. José dos Santos Gomes 
que foi o nosso primeiro diretor 
de produção. Pessoa que deixaria 
a empresa atingindo a idade de 
reforma, deu a sua vida profissional 
pelo sucesso da Carmo Wood. 
Homem calmo e bom ouvinte, era 
reconhecido por todos como justo 
e exigente. Sem o seu trabalho 
e dedicação não seríamos o que 
somos hoje. 
O terceiro edifício, a fábrica de 
perfis metálicos e a fábrica de 
mobiliário em madeira chama-se 
Garcia Estevão. O Sr. Garcia 
Estevão atualmente com 81 anos 
ainda está entre nós e continuará 
a trabalhar por muitos mais, assim 
Deus queira. É reconhecido por 
todos como um amigo, corretíssimo 
no trato e um trabalhador de 
excelência. Personifica o que de 
melhor têm os colaboradores 
da Carmo Wood – dedicação, 
humildade, trabalho e alegria. 

Muito Obrigado aos três! 

Homenagem a grandes figuras  
da nossa história

EDIFÍCIO 
ALFREDO  

MILNE E CARMO

EDIFÍCIO 
JOSÉ DOS 

SANTOS GOMES

EDIFÍCIO 
GARCIA ESTEVÃO
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Dos 12 edifícios 
reconstruídos 
escolhemos três 
deles que, pela sua 
dimensão ou beleza, 
se destacam dos 
outros. Quisemos 
batizá-los com nomes 
de ilustres pessoas 
que marcaram o 
nosso passado e a 
nossa cultura. 
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Damos as Boas Vindas a...

JOÃO PEREIRA

“É só um regresso”

“Não se trata de um ingresso 
mas sim de um regresso!
Regresso a uma família da qual 
considero que nunca saí pois 12 
anos de colaboração
criam relações muito fortes!
Regresso à CARMO com 
funções diferentes, agora no 
mercado internacional e focado 
em produtos para o mercado 
agrícola e nos postes para as 
linhas aéreas, mas com a
mesma “paixão” que sempre me 
moveu!
África, Europa, América do Sul, 
Ásia… o mundo “chama” pela 
qualidade dos produtos
CARMO e eu tenho o orgulho 
de fazer parte da equipa que a 
internacionalizará ainda mais!”
 

Nesta rubrica 
damos nota das 
novas admissões 
para o nosso 
quadro, os nossos 
colaboradores 
são a nossa maior 
força e é com 
muito orgulho que 
escrevemos sobre 
eles em todas as 
publicações da 
Newsletter.

GILBERTO SOUSA

“De Braga e Vila do Conde para 
Oliveira de Frades”

Gilberto Sousa tem 29 anos 
“Nasci e cresci em Braga até me 
ter mudado para as terras litorais 
de Vila do Conde.
Já tinha estado em contacto 
com o mundo da construção há 
alguns anos atrás e sempre fiquei 
com vontade de voltar à área. 
Pelo meio estive ligado ao 
mundo das feiras e eventos 
onde era responsável por toda 
a logística e coordenação das 
montagens.
Foi com grande felicidade que 
recebi e aceitei a oportunidade 
de fazer parte da família Carmo 
Wood.
Espero continuar a responder 
da melhor forma aos desafios 
lançados.”
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JOSÉ MACEDO

“Um homem do Norte”

O José Macedo, é licenciado 
pelo Instituto Superior Técnico 
do Porto e conta com uma 
vasta experiência profissional 
em direção e gestão de 
contrato de obras de Pontes, 
Barragens, Tuneis, Centros 
Comerciais, Pavilhões Industriais, 
Desportivos e Edifícios de 
Habitação.
A área das madeiras não é uma 
novidade para ele, pois durante 
uma fase da sua vida profissional 
esteve como responsável de uma 
carpintaria de limpo, onde fazia 
o acompanhamento e gestão de 
clientes, gestão da produção em 
fábrica, acompanhamento do 
processo de execução da obra.
Estar hoje na Carmo Estruturas 
de Madeira é sem dúvida um 
motivo de orgulho, pois é uma 
empresa de referência no 
sector da madeira em Portugal, 
diz o Macedo, que agradece a 
oportunidade que lhe deram em 
colaborar com a Família Carmo.

ISA SANTOS

“Da área administrativa para a 
contabilidade e RH da Carmo”

“Sou a Isa, tenho 39 anos e 
vivo no Montijo. A minha vida 
profissional foi sempre na área 
administrativa, sendo que 
nos últimos 12 anos tenho 
estado mais ligada à área 
financeira, contabilidade e 
recursos humanos. A 
oportunidade de integrar 
no grupo Carmo, para o 
departamento de Recursos 
Humanos e Contabilidade, 
surgiu e abracei-a de 
imediato. Agradeço aos meus 
colegas a excelente forma como 
fui recebida nesta empresa. 
Neste momento, os meus 
tempos livres são passados com 
o meu marido e com as minhas 
filhas, que são o melhor do 
mundo.”

MANUEL MARTINS

“Casado e com 3 filhos, vive 
na Vila da Branca, concelho de 
Albergaria-A-Velha”

“Além do Mercado Português e 
Espanhol, A minha experiencia 
comercial passa por já ter gerido 
grandes contas tanto na Europa 
Ocidental (França, Inglaterra, 
Itália e Alemanha) como na 
Europa de Leste (Rússia, Ucrânia, 
Polónia e Estónia) , passando 
pela América Latina (Argentina, 
Peru, Colômbia e México) e 
nos últimos 4 anos dedicado 
a América do Norte (EUA e 
Canada).
Falo 5 línguas (Português, Inglês, 
Espanhol, Russo e Francês). 
Tenho formação de base em 
Agricultura (Curso Técnico 
Profissional de Agricultura) 
e frequentei a Universidade 
de Agronomia de Kharkov, na 
Ucrânia. E para poder evoluir na 
área comercial, a qual dediquei 
toda a minha vida profissional, 
fiz o curso de Marketing 
Management no IPAM em Aveiro 
e vários cursos de formação em 
vendas e gestão de clientes.
Sou um apaixonado pela família, 
música e agricultura “escreve”.
E acrescenta:
“Gostaria ainda de aproveitar 
para agradecer a todos a 
forma extraordinária como me 
acolheram na família Carmo. 
Bem hajam.”
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MARCELO PEREIRA

“Um Homem que sempre 
sonhou ser Contabilista”

O Marcelo Diogo Pereira tem 
29 anos e é de Oliveira de 
Frades. “Licenciei-me no ISCA-
-Aveiro, posteriormente realizei 
o exame de admissão à ordem 
dos contabilistas certificados, 
tornando-me assim, contabilista 
certificado.
Exercer contabilidade e 
administração foi sempre o 
meu sonho, tendo começado 
por colaborar num gabinete 
de contabilidade em Oliveira 
de Frades, os meus desafios 
passaram por gabinetes de 
contabilidade conciliando com os 
estudos na área da contabilidade 
e fiscalidade.
Tendo alguma experiência em 
gabinetes de contabilidade, 
senti necessidade de abraçar 
novas experiências. Daí surge 
a oportunidade de trabalhar na 
Carmo Wood.
É um privilégio conseguir 
conciliar o trabalho que exerço 
na Carmo, com bons amigos 
sempre disponíveis e amáveis.
Agradeço à Carmo Wood esta 
oportunidade e é com espírito 
de coragem perseverança e 
entusiasmo que abraço os novos 
desafios em conjunto com toda a 
equipa da Carmo Wood.”  

LIGIA PEREIRA

“A vontade de ir mais longe!”

Lígia Pinto Pereira, licenciada 
em Organização e Gestão de 
Empresas com especialização em 
Marketing, nascida em Angola e 
filha de pai militar, teve vivências 
que jamais esquecerá. 
“Sou curiosa, aventureira, ao 
mesmo tempo cética e pragmática, 
capaz de gostar das pessoas 
mais improváveis e de rir com as 
situações mais inusitadas, mas 
sempre com fé e positivismo nas 
alturas menos boas. Com uma 
imensa vontade de ir sempre mais 
longe, gosto de adrenalina, faz-me 
falta como o ar que respiro. Sem 
ela parece que a vida fica em 
suspenso, e é demasiado curta 
para ficarmos em stand by.” Diz a 
Lígia.
E acrescenta:
“Adoro a área da comunicação e 
Marketing, porque tem o gigante 
poder de alterar comportamentos, 
criar necessidades e inovar 
constantemente. Passei 1/3 da 
minha vida como responsável 
de comunicação e publicidade 
da Telecel na altura, que viria a 
ser depois Vodafone, e de que 
muito me orgulho. Para quem se 
lembra do filme do Pastor “tou 
xim”, foi um marco e uma viragem 

na publicidade em Portugal. Pela 
simplicidade na mensagem, mas ao 
mesmo tempo pela sua relevância. 
Quando deixamos de poder criar, 
inovar, experimentar, arriscar…lá 
se vai a “tal adrenalina”. Na Carmo 
Wood reencontrei esse espírito. 
Superação, ambição, evolução 
e constante inovação. Fazer 
sempre mais e melhor. Desde que 
entrei em fevereiro, um dos meus 
desafios e ao mesmo tempo a 
minha maior satisfação, foi estar 
envolvida na inauguração das 
novas Instalações Carmo, S.A. e 
Carmo Estruturas em Madeira, 
S.A. pois tinha consciência da 
importância e carga emocional 
que este evento envolvia, pelas 
razões que todos conhecemos. 
21 de setembro 2018, uma data 
que nunca esquecerei, o Renascer. 
Gratificante observar cada pessoa 
e sentir nos seus rostos a alegria e 
emoção com que estavam a viver 
aquele momento, tão importante, 
depois de tudo o que passaram há 
um ano. Vale a pena, vale sempre 
a pena querer ir mais longe e fazer 
melhor, sempre!
Obrigada por ter sido tão bem 
acolhida nesta família.”
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SÉRGIO FILIPE

“Criador de Cavalos Puro 
Sangue Lusitanos ao serviço do 
Horservice Carmo”

Toda a sua vida profissional tem 
estado ligada à área comercial, 
com ênfase na indústria 
farmacêutica, onde esteve 
durante 9 anos. Trabalhou 
também no ramo imobiliário e 
na nutrição animal. Escreve o 
Sérgio.
Acrescenta que 
“Trabalhar na Carmo e no 
departamento Horservice é 
perfeito para mim porque, além 
de conhecer e trabalhar no 
mercado equino, também a nível 
pessoal estou ligado a ele, uma 
vez que sou criador de cavalos 
Puro Sangue Lusitano. 
Sou licenciado em Gestão de 
Marketing, divorciado e com um 
filho de 8 anos.” 

MARIANA MILNE E CARMO

“A Designer que quer contribuir 
com um pouco de si”

“Olá, sou a Mariana, tenho 29 
anos e tenho uma Licenciatura 
em Design de Produto e do 
Espaço. 
Estou de momento a fazer um 
estágio profissional, na área 
do Marketing, em Design, em 
que estou a desenvolver novos 
produtos.
Tem sido muito gratificante 
trabalhar na empresa que me viu 
crescer e poder, agora contribuir 
com um pouco de mim.
Obrigada a todos, que me 
acolheram com tanto carinho.”

SIMÃO MACHADO

“O novo Colaborador de 
Guimarães”

“Os meus tempos livres são 
dedicados às duas paixões da 
minha vida, meu filho de 15 
meses e esposa não esquecendo 
os dois patudos lá de casa.   
Profissionalmente estive 16 
anos ligado ao ramo automóvel 
no Porto, como responsável de 
peças. Tinha um enorme desejo 
de trabalhar na minha atual 
área de residência e é nesse 
contexto que há 5 meses surgiu 
a oportunidade de ingressar no 
Grupo Carmo. Este novo desafio 
profissional está a exceder as 
minhas expectativas e posso 
agradecer à excelente equipa 
que encontrei.”
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