
Grande novidade para 2019 
será o lançamento da linha 
de mobiliário de escritório 
Carmo Wood.
Com design exclusivamente 
português e desenvolvido 
“in house” por designers da 
Carmo Wood, a estéti ca e 
funcionalidade está sempre 
presente, nos mobiliários de 
interior e exterior.
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Carmo Wood na China

O desenvolvimento da eletrifi cação das aldeias 
tem levado a um crescimento gradual da uti liza-
ção de postes para linhas aéreas de baixa ten-
são em madeira Carmo Wood.
A Carmo Wood foi a eleita para o fornecimento 
de 2 milhões de euros de postes com certi fi -
cação Europeia e marcação CE num mercado 
onde sempre reinaram fornecedores de origem 
Sueca e Finlandesa.

Carmo Wood no Médio Oriente
Mais uma lança no mapa desta vez nos países Árabes do Médio Oriente

A Carmo Wood foi a eleita 
para o fornecimento de 2 
milhões de euros de postes 
com certi fi cação Europeia e 
marcação CE.

Carmo Wood é hoje uma 
marca global. 
São 40 anos de uma longa 
e boa história de qualidade 
de produto e serviço nos 
mercados onde estamos 
inseridos, que fi zeram com 
que a marca Carmo Wood 
seja reconhecida globalmente.
Este reconhecimento tem permiti do a penetração em 
mercados longínquos como a China.
A China é hoje a segunda maior área de vinha do 
mundo onde o forte investi mento não se associou a 
uma qualidade nas suas vinhas e técnicas.
A Carmo Wood, como líder europeu e especialista na 
aramação de vinhas, foi chamada para dar formação 
nesta área, tendo como objeti vo fi nal a uti lização da 
nossa vasta gama de produtos de aramação e aplicação 
do nosso know how vití cola.
Os primeiros contentores de material já chegaram 
à China. A correta aplicação dos vários produtos é 
certi fi cada por técnicos da Carmo Wood.
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Feira Agroglobal - Visita 
do 1º Ministro e Ministro da Agricultura

O mercado agrícola conti nua a ser para a Carmo Wood a principal área de 
negócios do Grupo e sendo a Agroglobal o certame com maior dimensão 
profi ssional do sector, a nível nacional, não podíamos deixar de estar pre-
sentes neste evento.
O Senhor 1º Ministro e o Ministro da Agricultura esti veram presentes na 
Feira e desde logo fi zeram questão de visitar o nosso stand, para obter 
informações sobre a evolução dos trabalhos nas fábricas de Oliveira de 
Frades, no pós incêndio e para confi rmar a sua presença na inauguração 
do dia 21 de setembro.
Muito nos honrou esta visita onde os membros do governo puderam cons-
tatar a panóplia de produtos que a Carmo Wood dispõe para o sector, bem 
como os investi mentos que fazemos na inovação e pesquisa de novas linhas 
de produtos, que gozam de reconhecimento e mercado global.

Uma Comissão consti tuída por varias personalidades do sector com o 
aval do Banco Santander e da organização da Feira Agroglobal – prin-
cipal certame agrícola / silvícola do País, decidiu disti nguir o Presiden-
te da Carmo Wood, Jorge Milne e Carmo, com o prémio de empresá-
rio do Ano para a Fileira Florestal.
A Carmo Wood vem agradecer a todos a nomeação que só seria pos-
sível com a comparti cipação de toda a equipa.

A uti lização de madeiras tratadas no mercado Ibérico da construção, tem 
conhecido crescimentos de dois dígitos nunca esperados num passado 
recente.
A grande distribuição de produtos em madeira tratada tem sido alvo de 
forte investi mento por parte da Carmo Wood.
Este investi mento tem trazido um volume de negócios muito importante 
junto dos principais players nacionais.
A “mensagem” da qualidade dos nossos produtos já passou a fronteira, ten-
do a Carmo Wood fi rmando vários contratos de fornecimento com distri-
buidores desta área com uma forte presença em Espanha.

Senti mo-nos muito honrados pelo reconhecimento destes clientes e na 
aposta no conceito Carmo Wood de privilegiar a qualidade.

Ao receber o prémio Jorge Milne e Carmo declarou: 

“É uma honra e grande orgulho receber este prémio, 
o que faço com a maior alegria em nome de toda a 
equipa Carmo Wood que tenho o privilegio de liderar.”

Prémio de excelência da Fileira Florestal 2018

Distribuição em Espanha
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Evolução da Agricultura - novos métodos de culturaEvolução da Agricultura - Evolução da Agricultura - Evolução da Agricultura - 
Temos verifi cado na últi ma década um forte desenvolvimento do Temos verifi cado na últi ma década um forte desenvolvimento do 
sector agrícola em Portugal e no estrangeiro.sector agrícola em Portugal e no estrangeiro.

GRIPPLE Ltd, é representada em exclusividade pela Carmo 
Wood há mais de 30 anos em 3  importantes mercados agrí-
colas, nomeadamente França, Espanha e Portugal e respon-
sável pelo desenvolvimento de produtos inovadores para o 
suporte e sustentação de culturas agrícolas, conti nua a apre-
sentar resultados e crescimentos sustentados ano após ano 
no mercado Português, Espanhol e Francês.
Com mais de 100 milhões de unidades vendidas (PT, ES, FR) 

A necessidade de rápida e segura rentabilização 
dos seus investi mentos fi zeram com que os 
gestores agrícolas tenham passado de uma 
agricultura tradicional para uma agricultura cada 
vez mais industrializada e profi ssionalizada.
Dentro do nosso sector, temos verifi cado um 
investi mento nas áreas vití cola e frutí cola, sendo 
que atualmente são raras as espécies que não 
tenham a necessidade de estruturas de condução, 
sombreamento, anti  pássaros, anti  granizo, para 
ventos, etc...
Espécies como a pera abacate, os kiwis, as 
framboesas as amêndoas e até já os citrinos 
têm atualmente necessidade de estruturas 
adaptadas a cada realidade, garanti ndo assim 
as produti vidades necessárias para um correto 
retorno ao investi mento expectado.

Com mais de 100 milhões 
de unidades vendidas 
(PT, ES, FR) a Carmo 
Wood foi responsável 
pela introdução e 
desenvolvimento no 
mercado de produtos 
“avant gard” da GRIPPLE.

Crescimento Gripple em Portugal
a Carmo Wood foi responsável pela introdução e desenvol-
vimento no mercado de produtos “avant gard” da GRIPPLE 
e desenvolveu uma rede de distribuição que permite encon-
trá-los em qualquer “canto” dos três Países. 
Paralelamente é reconhecida a uti lidade, qualidade e facili-
dade de instalação pelos principais técnicos Agrícolas que 
recomendam as nossas inovadoras soluções nos mais impor-
tantes projetos. 
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Escritórios em Oliveira de Frades 
- Projeto arquitetura Susana Valente

Relembrando o edifí cio que existi a nesse mesmo local o novo projeto teve 
como base arquitetónica o anterior. O que antes era um misto de construção 
de alvenaria – betão e madeira passou a ser um edifi co totalmente em ma-
deira (com exceção das fundações), com estrutura coluna e viga em lamelado 
colado.
O edifí cio desenvolve-se em dois pisos sendo o piso inferior com zonas de 
balneários e refeitório, zona de receção assim como um amplo espaço dedi-
cado ao Mobiliário Urbano e de Jardim da Carmo Wood – o Showroom. No 
piso 1 encontram-se toda a zona administrati va, fi nanceira e o departamento 
técnico. Este espaço do ti po Open-Space, com a sala de reuniões dividida por 
grandes envidraçados assim como a zona de balcão comercial/logísti co tam-
bém dividido por grandes envidraçados. Quem entra nas novas instalações 
tem assim uma visão quase completa de todo o andar e espaço. 
Além da estrutura ser totalmente em madeira optou-se também nos revesti -
mentos aplicar o que “a casa de melhor tem”. Revesti ndo toda a estrutura com 
forros de madeira maciça de pinho tratada em autoclave, pintada de branco e 
com outras zonas com velatura castanha, pisos com soalho de madeira maciça 
de pinho Carmo Wood, envernizado à cor natural, com paredes interiores 
em OSB e VIROC à vista. Deu-se uma grande importância à colocação de 
isolamentos térmicos e acústi cos, a telas acústi cas etc. para obter o máximo 
de conforto possível. 
Com a ideia de fazer o máximo de trabalhos internamente e já havendo alguns 
apontamentos onde se cruza a funcionalidade com o estrutural (prateleiras de 
apoio aos locais de trabalho e de ocultação aos aparelhos de ar condicionado 
com grelhas de madeira) foram feitos todo o mobiliário (secretárias, estantes, 
mesas de reunião) pelos funcionários das carpintarias internas. 

Com a destruição 
completa do edifí cio 

administrati vo da Carmo, 
S.A. e Carmo Estruturas 
em Madeira, S.A. houve 
a necessidade de pensar 
numas instalações mais 

modernas, mais funcionais 
e mais confortáveis para 

todos.  
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Neste novo espaço de showroom a Carmo Wood passa 
a poder ter em exposição permanente a maioria dos seus 
produtos de mobiliário urbano e de jardim.
A marca assume uma forte presença em projetos públicos 
e particulares, dotando os espaços de uma atmosfera 
muito particular.
Aqui podemos mostrar as peças que se querem cada vez 
mais confortáveis e duradouras no que toca a mobiliário de 
exterior, não descurando a importância da comodidade e 
bem estar em ambientes outdoor.
Com design exclusivamente português e desenvolvido 
“in house” por designers da Carmo Wood, a estética e 
funcionalidade está sempre presente.
O processo criativo e de design passa por conceber uma 
ideia que tem de atingir o esteticamente único e perfeito e 
ao mesmo tempo ir ao encontro da sua função técnica e da 
experiencia do utilizador.
Queremos que as pessoas se sintam bem e confortáveis 
com a simplicidade, beleza e funcionalidade dos nossos 
produtos.

Trata-se de uma linha com um design simples mas elegante 
e com a qualidade das nossas madeiras. Neste caso em 
particular a madeira utilizada foi a mais recente tecnologia do 
sector, o Tricapa.
Utilizámos a tecnologia das estruturas de madeira 
para chegar a um produto de extrema robustez com a 
componente estética da madeira à sua dimensão natural.
As novas instalações da Carmo Wood em Oliveira de 
Frades têm todos os produtos - mesas redondas/ mesas 
retangulares/ secretárias/ estantes - já em utilização, e 
apesar de suspeitos, os nossos colaboradores estão muito 
satisfeitos com o produto e ainda mais vontade de trabalhar.

Novo showroom na fábrica de Oliveira de Frades

Com design 
exclusivamente 

português e 
desenvolvido 

“in house” por 
designers da 

Carmo Wood, 
a estética e 

funcionalidade 
está sempre 

presente.

Grande 
novidade para 
2019 será o 
lançamento 
da linha de 
mobiliário 
de escritório 
Carmo Wood.

Mobiliário de escritório
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A parti r de setembro de 2018 as fábricas de Pegões e de Almeirim da A. 
Milne Carmo, S.A. estarão a produzir a quase totalidade de energia elétri-
ca que consomem.
Contribuindo assim para a redução da pegada ecológica muito afetada 
pelo consumo de energia produzida com combustí veis fósseis, estas 2 
unidades fabris passarão a produzir energia solar através de painéis fo-
tovoltaicos.
A montagem de 690 módulos de painéis fotovoltaicos permiti rá produzir 
energia solar que transforma as unidades em auto-sufi cientes de energia 
elétrica.
O investi mento de cerca de 170 mil euros prevê um retorno de 5 anos. 
A vida prevista de 25 anos nesta instalação proporciona 20 anos de pou-
panças que se cifram em 650 mil euros.

Dentro do domínio de 12.500ha que até há poucos anos pertencia 
à Atlanti c Company – Herdade da Comporta existem várias aldeias. O 
Carvalhal é certamente uma das mais conhecidas com as suas praias por 
perto – a do Pego e a do Carvalhal. Esta aldeia alentejana do Concelho de 
Grândola está hoje em dia muito vocacionada para o turismo com diver-
sos Cafés e Restaurantes e um comércio considerável de Lojas de Roupa 
“Comporta Style” e outros de móveis, velharias e arti gos para a casa.
É exatamente no Carvalhal que nasceu o primeiro grande Hotel da Com-
porta que usa o mesmo nome mas que esteve para se chamar “Hotel 
Cegonha”.
Ocupando uma vasta área e situado mesmo na saída da aldeia para as 
praias, este Hotel charmoso tem 4 moradias, 16 apartamentos e 30 
quartos, com arquitetura muito tí pica, local com vários edifí cios em ma-
deira forrados a colmo, decks em casquinha tratada e estruturas de 
cobertura em lamelado colado.

A Carmo Wood executou todas as obras de estrutura 
de madeira, coberturas e forros em colmo africano, 
decks, pérgolas, etc…

Carmo Wood 
investe em 

produção 
de energia 
renovável

em Pegões e 
Almeirim.

Hotel 
Quinta da Comporta

Está previsto a 
Inauguração para a 
Primavera de 2019.
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Estes projetos foram desenvolvidos no 
âmbito do Plano de Praia da Praia de Monte 
Gordo: Apoios de praia com uso associado 
à Restauração, tendo a Carmo Estruturas 
realizado 6 destas concessões.
Os projetos, com uma área total de 
implantação 350m2, incluiu áreas de esplanada 
(coberta e descoberta), posto médico e WC’s. 
Na esplanada do equipamento é executado 
uma pérgula em madeira com pilares e 
vigas de madeira lamelada colada e barrotes 
afastados de aproximadamente 500mm, 
para a colocação de telas de sombreamento 
amovíveis. No interior do equipamento serão 
colocadas umas escadas, totalmente em 
madeira, de acesso ao terraço na cobertura.
Tendo em vista o licenciamento dos 
equipamentos de acordo com as mais recentes 
exigências normati vas, na zona da cozinha 
disti ngue-se a zona de confeção, copa de 
sujos, copa de limpos e zona de bar. Na 
parte de apoio ao Restaurante, está ainda 
previsto um comparti mento para Vesti ário dos 
funcionários.

Hotel 
Quinta da Comporta

Redbridge School 
– o mais alto edifí cio construído em Portugal totalmente em madeira

O edifí cio da Redbridge School está situado em Campo de Ourique em O edifí cio da Redbridge School está situado em Campo de Ourique em 
Lisboa. O projeto, da autoria do Arquiteto Nuno Mateus, baseia-se na Lisboa. O projeto, da autoria do Arquiteto Nuno Mateus, baseia-se na 
construção de um edifí cio com duas caves, um piso térreo e três pisos construção de um edifí cio com duas caves, um piso térreo e três pisos 
elevados, designado como Edifí cio Principal. A solução estrutural adotada, elevados, designado como Edifí cio Principal. A solução estrutural adotada, 
foi fortemente condicionada pela solução arquitetónica e pelas condicio-foi fortemente condicionada pela solução arquitetónica e pelas condicio-
nantes inerentes à uti lização prevista e exigências funcionais do edifí cio.nantes inerentes à uti lização prevista e exigências funcionais do edifí cio.
Para o Edifí cio Principal, e para todos os pisos a parti r do Piso 1, foi pre-Para o Edifí cio Principal, e para todos os pisos a parti r do Piso 1, foi pre-
conizada uma estrutura maioritariamente de madeira, peças de madeira conizada uma estrutura maioritariamente de madeira, peças de madeira 
lamelada colada da classe GL24h e em lamelada colada da classe GL24h e em CLT (Cross Laminated Timber), em 
conjunto com elementos estruturais de betão armado em torno dos aces-conjunto com elementos estruturais de betão armado em torno dos aces-
sos que se prolongam além do Piso 0, todo ele consti tuído por uma laje de sos que se prolongam além do Piso 0, todo ele consti tuído por uma laje de 
betão armado que apoia em elementos de betão armado, que suportam betão armado que apoia em elementos de betão armado, que suportam 
as bandas maciças (vigas). Regra geral, estas bandas maciças efetuam a as bandas maciças (vigas). Regra geral, estas bandas maciças efetuam a 
transição estrutural para a estrutura de madeira.transição estrutural para a estrutura de madeira.
O CLT é um produto altamente técnico, derivado da madeira, em que pe-
quenas lamelas de madeira estrutural são coladas perpendicularmente de 
forma a criarem painéis autoportantes, com grandes vantagens em rela-
ção a outros materiais de construção, nomeadamente no que diz respeito 
ao seu comportamento sísmico, à sua durabilidade, ao seu preço quando 
comparado com o aço e betão, mais leve e com uma grande redução nos 
tempos de montagem.
A Carmo Wood, como líder nacional e um dos principais players euro-
peus no sector da construção em madeira, sempre na vanguarda tec-
nológica conta com uma equipa de técnicos especializados no cálculo 
e opti mização de elementos com base em CLT. Exemplo deste conheci-
mento, é o facto da Carmo Wood ser a responsável pela execução do mais 
alto edifí cio construído em Portugal (multi -storey) em CLT, que será muito 
certamente um dos principais materiais de construção do século XXI.Restaurantes 

Montegordo

OS PROJETOS, COM 
UMA ÁREA TOTAL DE 
IMPLANTAÇÃO 350M2, 
INCLUIU ÁREAS DE 
ESPLANADA (COBERTA 
E DESCOBERTA), POSTO 
MÉDICO E WC’S

O CLT É UM PRODUTO ALTAMENTE 
TÉCNICO, DERIVADO DA MADEIRA, 

EM QUE PEQUENAS LAMELAS 
DE MADEIRA ESTRUTURAL SÃO 

COLADAS PERPENDICULARMENTE 
DE FORMA A CRIAREM PAINÉIS 

AUTOPORTANTES
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2018 está a ser um ano de muita dinâmica no sector equestre, 
com várias obras a decorrer ao mesmo tempo. Destacamos três: 
Emoturo, C.H. Sto Estevão e C. Paes de Barros.
A obra Emoturo, em Alenquer, é neste momento a maior obra do 
Departamento Horservice da Carmo Wood, com a realização de 
10.000m2 de pisos EBB FLOW, numa parceria vencedora com o 
maior fabricante do mundo, a DAMMANN, que durante 50 dias 
esteve em obra com a Carmo Wood. Para além disso estamos em 
frente de obra com a realização de 31 boxes Exclusive, 180ml de 
teia, 2000m2 de pisos convencionais, 500ml de vedações para 
parques de poldros e 5.000ml de vedações Horserail. 
Ao mesmo tempo levamos a cabo a fase 1 do novo Centro Hípico 
de Santo Estevão, uma obra que pretende renovar e dinamizar a 
ati vidade hípica naquela região. Estamos a executar 6200m2 de 
modernos pisos equestres EBB FLOW e vedações, num espaço que 
prima pelo bom gosto e qualidade da construção existente e futura.
Em Sines, numa exploração vocacionada para os cavalos de 
Endurance e que conta com vários cavalos campeões da 
modalidade, estamos a instalar um total de 2.000ml de vedações 
Horserail, estrutura de cobertura de guia mecânica e vários 
telheiros para trabalho e lazer. 
O investi mento nas parcerias com os produtos DAMMANN e 
Horserail, faz parte da nossa aposta em materiais de alta qualidade 
e em equipas especializadas para as montagens.

Parceria Carmo Wood 
e Vilamoura Champions Tour

1 SINES, ENTRADA DAS INSTALAÇÕES
2 SINES, PORMENOR DOS PARQUES
3 EMOTURO, PISO EXTERIOR EBB FLOW
4 EMOTURO, PISO INTERIOR EBB FLOW E TEIA
5 SANTO ESTEVÃO, INÍCIO DE OBRA
6 SANTO ESTEVÃO, PORMENOR

2018, 
um ano de grandes obras Horservice

A Vilamoura Champions Tour, organizada pela Alubox XXI é 
o maior evento hípico realizado em Portugal, com três rotas: 
 1 setembro, outubro e novembro
 2 fevereiro, março e abril 
 3 junho e julho.
No circuito de outono o evento contou com cerca de 1.500 
cavalos estabulados, um número que chegará perto dos 2.500 
cavalos estabulados na Primavera.
A organização confi ou à Carmo Wood o fornecimento da 
totalidade das aparas Horsebed Premium para todos os 
concursos num total de 65.000 fardos PREMIUM. O feedback 
da organização e cavaleiros foi óti mo, com destaque para a 
qualidade do produto e capacidade de fornecimento. 
Isto resultou também numa parceria entre as duas enti dades que 
se estendeu ao projeto de renovação das instalações do evento, 
começando pela construção de um Deck multi nível, em frente 
ao restaurante, que permiti u já uma uti lização muito mais intensa, 
confortável e de qualidade por parte do público.
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Parceria Carmo Wood 
e Vilamoura Champions Tour

Congresso WEI Porto e Braga 2019

Terças Técnicas

Fundada em 1951, a WEI é a Associação Comercial da Indústria Euro-
peia que representa a Indústria de madeira tratada. Promove os benefí -
cios da madeira tratada enquanto representa as indústrias de preserva-
ção de madeira dentro da União Europeia.
Todos os anos em setembro, a WEI promove, em diferentes países, um 
congresso, onde se debate os principais temas desta nossa indústria. 
Em 2018, Belgrado foi o pais escolhido, sendo o de 2019 realizado no-
vamente em Portugal.
O últi mo Congresso organizado em Portugal foi em 1996 no Estoril. Pas-
sados 23 anos, período em que o Presidente do Concelho de Adminis-
tração da Carmo Wood, Jorge Milne e Carmo, desempenhou funções 
de Vice-Presidente e Presidente desta presti giada associação a Carmo 
Wood foi novamente escolhida para organizar o 69º Congresso, nas ci-
dades Porto e Braga. 
Estão previstos a parti cipação de 120 associados, oriundos de toda a Eu-
ropa, fi guras relevantes na fi leira fl orestal e ilustres membros do governo.
O centro do congresso será no Hotel Vila Galé de Braga nos dias 5 e 6 de 
setembro de 2019, prevendo-se algumas ati vidades na cidade do Porto.

Carmo Wood foi novamente escolhida 
para organizar o 69º Congresso, nas 
cidades Porto e Braga

Nestes eventos que contaram com a presença, no Porto, do Arq. Nuno 
Marti ns Melo (Projeto Passadiços do Paiva), e em Lisboa, do Arq. Nuno 
Mateus (Projeto Redbridge School), foram analisadas diversas temáti cas 
sobre a construção e reabilitação de construções em madeira.
O evento contou ainda com a apresentação do Prof. Doutor Artur Feio, 
Administrador da Carmo Wood, que falou sobre o tema Reabilitação Ur-
bana – sistemas em madeira e derivados para a construção em altura 
(multi -andares), do Engº Gustavo Garcia que na qualidade de Diretor Co-
mercial da Carmo Wood, falou sobre Decks – madeira modifi cada; van-
tagens e desvantagens, e do Dr. Miguel Amaral (Administrador da Carmo 
Wood) apresentou uma visão do Grupo sob o tema: 
• Carmo Wood – Solução; 
• Anteprojeto; 
• Orçamento; 
• Projeto de execução; 
• Obra.

Decorreram no passado dia 24 
(Porto) e 25 (Lisboa) de setembro 
um conjunto de palestras sobre o 
tema: O Futuro na Reabilitação e 
Construção do Séc XXI.
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Numa iniciati va inédita, a Carmo Wood, em conjunto com o 
Centro de Emprego e Formação Profi ssional de Viseu, iniciou 
no passado dia 1/10/2018 uma formação na Medida Vida 
Ati va com posto de trabalho que inclui a formação teórica/
práti ca (125h) com área comportamental, complementada 
com formação práti ca em contexto de trabalho (3 meses), 
num grupo composto por 27 formandos/as cuja formação 
está a ser ministrada nas instalações da Carmo Wood em 
Oliveira de Frades.
Esta formação visa a preparação de carpinteiros que possam 
ser incorporados na estrutura interna do Grupo tanto 
ao nível do chão de fábrica, como de equipas de obra. A 
formação inclui temáti cas como: 
• Ambiente, 
• Segurança, 
• Higiene e Saúde no Trabalho; 
• Operações com ferramentas manuais; 
• Máquinas ferramenta; 
• Qualidade indústria madeira; etc.

Formação de 27 Carpinteiros

Formação na Medida Vida Ati va
com posto de trabalho que inclui a 
formação teórica/práti ca 
(125h) com área comportamental, 
complementada com formação 
práti ca em contexto de trabalho 
(3 meses), num grupo composto 
por 27 formandos/as.

27 125H3 MESES
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O autor deste artigo é assíduo peregrino de Fátima e no dia 12 de maio deste 
ano ao caminhar a ultima etapa de Alcanena a Fátima pensou que talvez outros 
colegas da Carmo Wood se quisessem juntar para uma jornada Alcanena – Fátima 
de camaradagem, exercício físico e introspeção.
Lançou o desafio e qual não foi o seu espanto quando verificou que 55 colabora-
dores da empresa estavam inscritos.
Durante estes dois dias com temperaturas máximas de 39º reinou a alegria e a 
boa disposição.
Colegas que falavam há anos encontraram-se pela primeira vez, aprofundaram-
-se amizades, conheceram-se melhor os caracteres, contaram-se anedotas, riu-se 
muito e até houve quem rezasse. Telemóveis desligados e um pedido para não se 
falar de futebol nem de política que todos cumpriram à risca.
O percurso com cerca de 30km foi feito por todos com idades compreendidas 
entre os 23 e os 81 anos sem problemas, parando todos os 3km para descansar 
e refrescar.
Tivemos a grande ajuda de dois outsiders que quiseram comparticipar e sem eles 
não teria sido possível; o João Azambuja Martins que conduziu a carrinha com 
fruta, biscoitos e água (muita) e que a cada paragem dava de beber a quem tinha 
sede e de comer a quem tinha fome e sempre alegre e companheiro, carregou 
com centenas de garrafas para o bem estar geral; o Fernando Costa que sabia-
mente e com santidade organizou o evento sendo o cicerone e líder do Grupo, 
mostrando o bom caminho. 
Foi o Fernando que reservou o restaurante, a camioneta de volta a casa e até a 
banana, a marmelada e o kit kat que serviram para dar forças para a subida antes 
do almoço.
O Fernando com a sua extrema amizade e espiritualidade ficou no coração de 
todos. 

Obrigada Fernando !
Durante os 30km que todos superaram com grande felicidade e sentido de mis-
são cumprida houve alguns momentos de meditação e até duas tiradas em silên-
cio em que o foco principal foi agradecer a toda a equipa os sacrifícios e empenho 
no renascimento das empresas Carmo, S.A. e Carmo Estruturas em Madeira, S.A. 
após o incêndio de 15 de outubro de 2017.
A repetir para o ano que vem?

Passeio a Fátima
Colegas que falavam há 
anos encontraram-se 
pela primeira vez, 
aprofundaram-se 
amizades, conheceram-se  
melhor os caracteres, 
contaram-se anedotas,  
riu-se muito e...

Os dias 31 de agosto e 1 de setembro foram então marcados 
com o seguinte programa:

Dia 31 de agosto 
20.00h  Reunião do grupo num hotel de Alcanena.
21.00h Jantar com convívio no Hotel.
22.00h  Distribuição de lembranças.
23.00h  Confraternização na rua com 28º a esta hora.
  Noite no Hotel.

Dia 1 de setembro 
07.30h Pequeno almoço no Hotel.
08.30h Partida para a caminhada.
12.30h  Almoço no restaurante Cantinho dos Charutos no 

Covão do Coelho.
14.00h Retoma da caminhada.
18.00h Chegada a Fátima.
18.30h  Volta ao Hotel em camioneta reservada para o efeito.
19.30h Volta a casa.
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NUNO PEREIRA

A minha prioridade é ser Pai!

“Tenho 31 anos e sou licenciado 
em Relações Públicas e Publicidade. 
O gosto pela comunicação e a 
curiosidade sobre o processo 
de comunicação de produtos e 
serviços através da publicidade 
levaram-me a escolher esta 
licenciatura. Passei por empresas 
como a Opti mus , hoje, NOS e 
mais recentemente por um grupo 
de empresas Luso-angolanas, 
tendo vivido em Luanda cerca 
de 1 ano. Nos últi mos anos 
trabalhei em consultoria fi nanceira, 
em investi gação e na área 
administrati va, tendo desenvolvido 
diversas funções e ati vidades.”
“O automobilismo e o ténis são 
dois dos meus hobbies preferidos e 
gostava de ter mais tempo para os 
prati car, mas agora o meu melhor 

passatempo é poder brincar com 
o meu fi lho de 9 meses e esse eu 
não troco por nada! Ser pai é o 
meu maior desafi o.
A Carmo Wood é uma daquelas 
empresas que podemos não 
conhecer bem, mas que temos a 
certeza de já ter ouvido falar, tendo 
em conta o seu lugar de destaque 
nos segmentos em que se insere. 
Esta oportunidade aparece numa 
altura em que procurava uma 
mudança e, em boa hora surgiu. É 
um projecto diferente dos outros 
de que fi z parte, num segmento 
diferente, muito mais dinâmico e 
aliciante. Espero poder contribuir 
para o sucesso da Carmo Wood 
e nele fazer a minha carreira e 
agradeço a simpati a com que fui 
recebido por todos sem exceção.” 

Damos as Boas Vindas a...

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 
Newslett er.

tendo vivido em Luanda cerca 
de 1 ano. Nos últi mos anos 
trabalhei em consultoria fi nanceira, 
em investi gação e na área 
administrati va, tendo desenvolvido 
diversas funções e ati vidades.”
“O automobilismo e o ténis são 
dois dos meus hobbies preferidos e 
gostava de ter mais tempo para os 
prati car, mas agora o meu melhor 

altura em que procurava uma 
mudança e, em boa hora surgiu. É 
um projecto diferente dos outros 
de que fi z parte, num segmento 
diferente, muito mais dinâmico e 
aliciante. Espero poder contribuir 
para o sucesso da Carmo Wood 
e nele fazer a minha carreira e 
agradeço a simpati a com que fui 
recebido por todos sem exceção.” 

Newslett er.
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ALEXANDRE RIBEIRO

Regressado da experiência 
Angolana

“Sou Alexandre Ribeiro e em 
toda a minha vida profi ssional 
esti ve ligado à gestão de obras 
na área da construção civil em 
várias empresas de renome 
nacional.
Aceitei o desafi o de me deslocar 
e ti ve vários anos em Angola 
onde desenvolvi competências 
profi ssionais mas principalmente 
pessoais, pelo contexto do País.
De volta a Portugal, sempre 
desejei ingressar numa grande 
empresa de referencia.
Para mim é um moti vo de 
orgulho pertencer à família 
Carmo Wood.
Agradeço pela forma acolhedora 
como me receberam e espero e 
desejo um futuro de grande 
sucesso para todos nós.”

RICARDO CORREIA

Um Engenheiro Florestal que 
ama a Natureza

“Sou natural da vila de Nelas e 
tenho 36 anos.
Desde sempre, que sou 
fascinado pela “Natureza”. Em 
miúdo, raramente deixava de 
assisti r um episódio da série 
“Vida selvagem - BBC”.
Sou Licenciado em Engenharia 
Florestal pela Escola Superior 
Agrária de Viseu - Insti tuto 
Politécnico de Viseu.“
Teve vários desafi os profi ssionais.  
Por ulti mo desempenhou a 
função de gestor de compras 
no sector do abastecimento de 
madeiras, na empresa “Woodser” 
(Cantanhede).
E por fi m acrescenta:
“Em março de 2018, 
ingressei na Carmo Wood 
para o Departamento de 
Aprovisionamento. 
Um desafi o e uma oportunidade 
aliciante! Agradeço a 
oportunidade e a amizade por 
vós demonstrada.”

pessoais, pelo contexto do País.
De volta a Portugal, sempre 
desejei ingressar numa grande 
empresa de referencia.
Para mim é um moti vo de 
orgulho pertencer à família 
Carmo Wood.
Agradeço pela forma acolhedora 
como me receberam e espero e 
desejo um futuro de grande 
sucesso para todos nós.”

Politécnico de Viseu.“
Teve vários desafi os profi ssionais.  
Por ulti mo desempenhou a 
função de gestor de compras 
no sector do abastecimento de 
madeiras, na empresa “Woodser” 
(Cantanhede).
E por fi m acrescenta:
“Em março de 2018, 
ingressei na Carmo Wood 
para o Departamento de 
Aprovisionamento. 
Um desafi o e uma oportunidade 
aliciante! Agradeço a 
oportunidade e a amizade por 
vós demonstrada.”
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