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O grupo Carmo conta com um novo departamento – Planeamento e Lo-
gística – chefiado pelo novo colega Luís Rocha.
>  A Carmo Wood conta com 4 fábricas e uma plataforma de armaze-

namento em diferentes zonas do país o que torna a gestão de planea-
mento uma tarefa árdua e complexa.

>  A somar a esse facto, temos várias equipas comerciais que trabalham 
diferentes famílias e em diferentes países.

>  Os nossos comerciais num passado recente precisavam de contactar 
diretamente os diferentes encarregados de produção para obtenção de 
respostas sobre prazos de entregas.

Hoje, toda a informação é centralizada no Planeamento e Logística. A par-
tir do momento que é aberta a encomenda, é logo garantido um prazo 
estimado para entrega ao cliente.
O planeamento analisa as compras de matéria-prima, a mão de obra dis-
ponível, a disponibilidade das máquinas, fazendo um plano semanal para 
a produção de todas as encomendas abertas – o qual a produção terá de 
cumprir.

Novo departamento de Planeamento Logística
As grandes vantagens deste novo departamento são:

•  Análise macro e micro de todos os processos;
•  Garantir produções contínuas;
•  Aumentar a fiabilidade das datas previstas a 

entregar ao cliente;
•  Redução de desperdícios;
•  Sinergias entre entregas a diferentes clientes;
•  Redução nas falhas de comunicação internas;
•  Garantir respostas rápidas e eficazes;
•  Focar os encarregados no controlo da 

produtividade e qualidade;
•  Redução de reclamações de clientes. 

Para a elaboração do planeamento contamos com 

ferramentas como o GPAC, MRP e Multiempresas.

Nova Balança  & Fluxo Logístico
Com a aquisição dos novos terrenos em Oliveira de 
Frades pelo grupo Carmo, a nossa unidade tem ago-
ra uma área de 200.000 m2, sendo o maior terreno 
industrial da região pertencente a um único grupo. 
Com esta ampliação, surgiu a necessidade de ad-
quirir uma nova balança e proceder a alterações de 
fluxo logístico, com o objetivo de minimizar custos 
e reduzir a pegada ambiental proveniente da movi-
mentação de máquinas e camiões de carga.
Foram também efetuadas alterações de fundo na 
disposição de stocks, de forma a agilizar os tempos 
de carga e descarga, garantindo assim mais capaci-
dade de escoamento de produto acabado e receção 
de matéria-prima, permitindo entregas mais rápidas 
ao cliente, melhorando a nossa capacidade de res-
posta a todos os níveis.

Crescimento contínuo e sustentado  
é a chave do nosso trabalho!



Desta forma, será possível aumentar a capacidade de produ-
ção de mobiliário urbano e de jardim, triplicar a capacidade de 
produção de madeiras de construção e dar resposta ao cresci-
mento do negócio com investimento em diversas máquinas e 
automatismos. Teremos ainda um novo secador importantíssi-
mo para alavancar este enorme crescimento.

Investimentos em Oliveira de Frades - novo 
pavilhão CEM

Este projeto está incluído no programa Portugal 2020 de inova-
ção produtiva, tendo em vista entre outros, o desenvolvimento 
do novo soalho interior e de novas linhas de mobiliário em per-
manente evolução no design e adaptação ao mercado. Será ain-
da incluído neste investimento o reforço da nossa capacidade 
de produção de energia para autoconsumo, com forte aumento 
de painéis solares, de forma a continuarmos a crescer sustenta-
damente e de forma ecologicamente adequada.

Em 2021 ao nível do setor da produção voltamos a ter mais um grande projeto de investimento 
para crescer. Iremos investir cerca de três milhões de euros para aumentar a capacidade da 
fábrica de Oliveira de Frades e vamos construir um novo pavilhão com cerca de 6.000 m2 para 
criar uma nova carpintaria.

 produção    produtividade    competitividade    controlo    eficiência    consumo energético

>  REFORÇO DA NOSSA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 

DE ENERGIA PARA AUTOCONSUMO COM 

AUMENTO DE PAINÉIS SOLARES

>  INVESTIMENTO EM DIVERSAS MÁQUINAS E 

AUTOMATISMOS

>  NOVO SECADOR - IMPORTANTÍSSIMO PARA 

ALAVANCAR ESTE ENORME CRESCIMENTO

>  AUMENTAR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 

MOBILIÁRIO URBANO E DE JARDIM 

> DESENVOLVER O NOVO SOALHO INTERIOR

>  TRIPLICAR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 

MADEIRAS DE CONSTRUÇÃO
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TRATAMENTO EM AUTOCLAVE CARMO WOOD

Ainda no seguimento do programa de inovação tecnológica e investimen-
to nos tratamentos em autoclave, após termos concluído o investimento 
estações de tratamento de alta e baixa pressão, o laboratório da Carmo 
Wood recebeu um novo equipamento XRF modernizando todo o processo 
de análises e controlo dos nossos tratamentos!
O controlo do laboratório é uma fase extremamente importante no nosso 
departamento de qualidade, permitindo analisar de forma contínua a con-
centração da solução de tratamento, a correta penetração de todo o bor-
ne da madeira e a retenção de sais efetiva. Este controlo só é possível com 
recurso a sofisticados espectrómetros de fluorescência de Raios-X que 
permitem analisar o cobre numa dada amostra de solução e/ou madeira.
O último modelo Oxford Lab-x 5000, agora comercializado pela Hitachi, 
chegou ao nosso laboratório para garantir maior exatidão nos resultados, 
maior facilidade na sua utilização e principalmente maior rapidez no tempo 
necessário para cada análise.
O controlo da qualidade dos nossos tratamentos de madeira é essencial 
para garantir a qualidade dos produtos Carmo Wood, garantindo por 
isso a melhor performance e longevidade das madeiras.

Novas máquinas XRF 
- análise de laboratório

Aperfeiçoamento da eficácia de produto químico para 
tratamento em autoclave Carmo Wood
Até há pouco, a Carmo Wood vinha utilizando o produto Celcure C4 da 
prestigiada empresa Koppers –maior produtor mundial de produto quími-
co e tecnologia para tratamentos industriais de madeira com negócios a 
ultrapassar os 2 biliões de dólares.
Nesta área os melhoramentos de eficácia e de redução de impactos am-
bientais são constantes, pelo que, a partir do mês de agosto deste ano, 
passámos para o moderno Celcure C65 que nos trouxe ainda mais garan-
tias de duração à madeira Carmo Wood. 
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A questão “manutenção das madeiras” está presente nas preo-
cupações de todos que apesar de amarem a madeira, preocu-
pam-se em como manter este excecional produto natural no 
seu melhor estado de conservação. 

Em relação a madeiras tratadas com alta pressão em autoclave  
a duração não é problema, caso estas estejam devidamente tra-
tadas por empresa idónea e responsável. 
No entanto, as madeiras expostas ao sol, calor e chuva, como 
decks, pérgulas ou mobiliário de jardim podem sofrer alterações 
de cor e de fissuras indesejáveis. 
Existem nas lojas “Carmo Wood Store”, produtos de limpeza 
do “acinzentado” provocado pelos raios ultravioleta solares 
que conferem à madeira a sua cor inicial. Também se pode 
escovar a madeira como solução de hipoclorito de sódio e de-
pois lavar. 
Para que a madeira conserve a sua elasticidade natural e não 
fique ressequida e com rachas deverá aplicar-se “deck oil” por 
pincelagem. 
Para madeiras mais envelhecidas poderá ainda aplicar velatu-
ras, de cor ou sem cor, que conferem proteção solar e reforçam 
o tratamento com biocidas que incorporam. 

Lojas Carmo Wood
->  Pegões (Montijo) 

->  Oliveira de Frades (Viseu) 

->  Almeirim/Alpiarça (Santarém) abre em 2022

Nas Carmo Wood Stores encontrará tudo para construir em 
madeira ou até tratar da manutenção dos mobiliários ou ou-
tros elementos. 
Para além de todos os elementos de produção Carmo Wood 
(vigas, prancha, deck, pérgulas, forro, ripas, etc.) as “stores” tam-
bém comercializam aglomerados “O.S.B.”, “painéis sandwich” 
para coberturas, telas asfálticas, etc. 
Poderá encontrar todo o tipo de ferramentas elétricas (parafusa-
doras, lixadoras, berbequins, etc.) assim como todos os elemen-

tos metálicos necessários (parafusaria, ligadores, bases, etc.).
Também dispomos de colas de todos os tipos e uma vasta 
gama de velaturas e produtos de limpeza e manutenção e o 
aconselhamento técnico dos nossos especialistas. 
Muito mais poderá encontrar nas nossas “stores” agora em Pe-
gões (Montijo) e Oliveira de Frades (Viseu). Em 2022 também 
em Almeirim/Alpiarça (Santarém). 
Visite-nos e poderá também ver no nosso showroom,  
uma vasta gama de mobiliário de jardim.

Manutenção de madeiras de mobiliário de ar livre
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A Carmo Wood prossegue a sua política de representação de 
grandes marcas mundiais com ótimos resultados de vendas e de 
captação de novos clientes.
Este é o caso do Horserail, um moderno e eficaz sistema de 
vedações equestres, pensado exclusivamente para o bem-estar 
dos cavalos, tornando nulas as possibilidades de quebra, esti-
lhaçamento, criação de arestas ou bicos que possam ferir os 
animais.
A banda em PVC rígido, estruturado com três arames de aço 
no interior, conectado e tensionado com acessórios metálicos 
galvanizados a quente e lacados, faz deste sistema um dos mais 
duradouros do mundo, com 30 anos de garantia. A isto a Carmo 
Wood associa os seus postes em madeira tratada em autoclave, 

Kit Horserail  
“faça você mesmo”  

em grande expansão!

com 20 anos de garantia contra apodrecimento, gerando uma 
combinação perfeita entre materiais duráveis, fiáveis e estetica-
mente apelativos.
O Horserail existe em duas versões: Simples ou Eletrificável 
HOTOP. A versão simples faz uma contenção física dos animais. 
A eletrificável HOTOP junta a essa barreira física a componente 
dissuasora da eletricidade.

Todos os materiais são fornecidos com intuitivos guias de 
montagem, vídeos exemplificativos e listagens de ferramen-
tas necessárias para que o cliente possa montar facilmente 
este produto em sua casa e assim poder rentabilizar a mão de 
obra que tenha disponível.

A
N

O
S  D E  G A R A N

T
IA

Rails de proteção Carmo Wood na Arrábida
A Carmo Wood, realizou recentemente para o Município 
de Setúbal, uma obra de fornecimento e instalação de 
guardas de proteção de estrada, para que os veraneantes 
possam chegar em segurança às magníficas praias da 
costa da Arrábida.
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Mobiliário de exterior
A designação “mobilier de plein air” nos mercados francófonos é 
utilizada para definir tudo o que decora e harmoniza os espaços 
exteriores com elementos em madeira tratada. Engloba decks, 
pérgulas, escadas, guarda-corpos, garagens, vedações, painéis, 
divisórias enfim, mobiliário de enquadramento paisagístico. 
O termo também é usado para outro mobiliário, o de jardim 
ou urbano, assim como suportes para guardar bicicletas, botijas 
de gás, bancos, parques infantis, parques caninos, circuitos de 
manutenção, luminárias, etc..

Esta tem sido uma área de negócio com grande desenvolvi-
mento em Portugal para a Carmo Wood.

Também o mercado francês tem merecido a nossa atenção há 
alguns anos, mas só no início do corrente ano criámos um de-
partamento com dois comerciais que trabalham este segmento 
especialmente focado em parques de campismo, glampings, mu-
nicípios e na distribuição especializada neste tema. 

• decks
• pérgulas
• escadas
• guarda-corpos
• garagens
• vedações
• painéis
• divisórias
• caixas para arrumos
• bancos
• parques infantis
• parques caninos
• circuitos de manutenção
• luminárias

é' a n o v a ap o s t a Ca rm o Wo o d !
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Decorreu nos dias  7, 8 e 9 de Setembro  a Agroglobal em Va-
lada do Ribatejo, um dos maiores certames de Agricultura da 
Península Ibérica, com mais de 400 expositores, contando com 
a habitual presença da Carmo Wood.
Esta edição ficou marcada pelo seu regresso ao formato pre-
sencial habitual, após este ano e meio assinalado pela pandemia. 
Registamos com grande alegria o ambiente vivido ao longo dos 
três dias, com um número elevado de visitantes, sublinhando a 
enorme vontade e fulgor das diversas áreas do sector agrícola 
para um regresso à normalidade.
Mais uma vez, a Carmo Wood marcou, de forma ímpar, a sua 
presença na Agroglobal com um stand preparado para receber 
todos os visitantes, contando com a excelência de um serviço de 
catering que proporcionou momentos de grande convívio e con-

Agroglobal 2021
fraternização, num espaço que registou uma enorme afluência de 
visitas. Ao longo de toda a Agroglobal, recebemos, com enorme 
satisfação, a visita de muitos dos nossos habituais clientes.
Evidenciamos, também, para além dos nossos habituais produ-
tos, a promoção dos Sistemas Anti-Granizo, para o qual tínha-
mos instalado um Pomar com o nosso Sistema V5, situado no 
campo de demonstrações, que foi alvo da curiosidade de todos 
os visitantes deste certame.
Esta feira teve o acompanhamento técnico e permanente do 
nosso Departamento Comercial de Agricultura. Contámos, 
também, com a presença de alguns membros da Carmo Wood, 
principalmente do Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Jorge Carmo, que recebeu a visita de Sua Excelência o Pri-
meiro Ministro, Dr. António Costa.

ENTREVISTA COM O DR. JORGE CARMODR. JORGE CARMO COM A EQUIPA CARMO WOOD PRESENTE NA FEIRA

VISITA DE SUA EXCELÊNCIA  
O PRIMEIRO MINISTRO,  
DR. ANTÓNIO COSTA 

Entre os Alpes e os Apeninos, no vale do Rio Pó e sob a in-
fluência dos inúmeros lagos da região, as montanhas formam 
uma barreira a chuva e ventos. De verões quentes, secos e cur-
tos, invernos longos e muitíssimo frios, e o Piemonte (no pé do 
monte), região do norte de Itália que a par de Bolzano, também 
em Itália, concentra os maiores rendimentos Kg/ha na cultura 
da maçã a nível mundial.
As constantes alterações climáticas e a ocorrência de fenó-
menos climatéricos extremos há muito são conhecidos destes 
empresários agrícolas que investem em estruturas de susten-
tação e proteção dos seus pomares há anos, sendo hoje obri-
gatória a instalação destes sistemas em praticamente 100% 
das novas plantações, sobretudo para proteção do granizo, 
mas também para controlo solar/maturação e gestão hídrica. 
Paolo Revello, fruticultor de Cuneo explora cerca de 20 hec-
tares refere que passou a utilizar postes em madeira tratada 
Carmo Wood em 2005 quando renovou uma das suas parcelas 
e percebeu que utilizando um sistema de cobertura correto 

Fruticultura no Piemonte - Itália
e postes de madeira poderia aumentar a sua área em pro-
dução, já que os postes de madeira Carmo Wood, devido à 
sua elevada resistência mecânica, possibilitavam a instalação 
da estrutura sem os escoramentos laterais tradicionalmente 
utilizados nas estruturas com postes de betão e onde antes 
estava cimento, passaram a estar mais árvores em produção. 
A escolha do produto poste agrícola Carmo Wood foi natural, 
já que é largamente aconselhado pelos técnicos da região, que 
os utilizam há muitos anos.
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Está em curso a execução dos trabalhos do Sistema de Mo-
bilidade do Mondego, no troço Alto de São João (Coimbra) – 
Serpins, executado pela COMSA/FERGRUPO para a Infraes-
truturas de Portugal.
Esta é uma obra que visa a revitalização do antigo Ramal da 
Lousã, entretanto descativado, sendo reconvertido em metro 
de superfície, com veículos de tração elétrica, permitindo o 
uso também em ambiente urbano, com a sua utilização até ao 
centro da cidade de Coimbra.
Esta é uma solução inovadora com recurso a Metrobus, veícu-
los que são a combinação entre um autocarro e um de metro de 
superfície, sendo totalmente elétricos, o que permite combinar 
a facilidade de deslocação dos autocarros com a capacidade 
de transporte dos metros de superfície. Irão circular numa via 
inteiramente segregada, com prioridade sobre os restantes veí-
culos, sendo o cruzamento com as vias ao longo da linha to-
talmente automática, à semelhança do tradicional sistema de 
passagens de nível que habitualmente vemos na ferrovia.

A Carmo Wood irá desenvolver os trabalhos de colocação de 
vedações para a proteção desta linha, incluindo toda a zona 
de aproximação das estações e as próprias estações, visando 
a proteção contra a invasão inadvertida de pessoas e animais 
domésticos ou selvagens.
Esta empreitada vem no seguimento de outras já realizadas e em 
curso, na área das vedações de vias ferroviárias e rodoviárias, 
contribuindo para a posição de liderança que a Carmo Wood 
tem na execução destes trabalhos, com a capacidade e garantia 
reconhecida pelos principais intervenientes deste setor.

 

Metro do Mondego
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TORRE DE VIGIA

BANCO CASOTA

O brief feito em conjunto teve como base a criação de mobiliá-
rio de exterior com aplicação do sistema Lamello da Pecol e as 
madeiras tratadas da Carmo Wood.
Estes projetos não puderam ser materializados no tempo ini-
cialmente previsto, devido ao confinamento. No entanto, com o 
empenho extra dos alunos, foi possível concretizar a exposição 
que esteve patente na Design Factory Aveiro.
Foram realizados vários protótipos dos quais destacamos: 
-  Um sistema de mobiliário urbano modular para eventos exte-

riores, que pode ter diversas utilizações conforme as necessi-
dades, pode servir de banco com mesa alta de apoio, ou sim-
plesmente estar sentado com as costas reclinadas a relaxar. 

Carmo Wood e Pecol apoiam projetos do 
mestrado em Engenharia e Design de Produto

-  Um “banco casota”, um produto modular que se integra num 
ambiente de parque, num passadiço de praia ou à porta dos 
supermercados, com o intuito de albergar o cão caso tenha 
de esperar pelo dono, ou mesmo para ter um lugar para o cão 
numa situação de lazer quando o dono quer descansar e estar 
sentado.

-  Torre de vigia, pode servir como posto de nadador-salvador 
para praias ou para colocar em zonas florestais para controle 
de “movimentações de fogo posto”. Simples de montar e des-
montar, pode ser facilmente transportado.

À equipa docente e a todos os alunos que participaram no 
projeto os nossos parabéns! 

 EXPOSIÇÃO PATENTE NA DESIGN FACTORY AVEIRO  >  UNIVERSIDADE DE AVEIRO

A Carmo Wood e a Pecol estabeleceram um protocolo de cooperação com a Universidade de Aveiro,  
na disciplina de Projeto em Design de Produto I do Mestrado em Engenharia e Design de Produto.
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Atualmente Cabeço de Vide dispõe, a cerca de 1 km a Este, de 
um complexo termal que engloba uma zona de lazer, um parque 
de merendas, um espelho de água, zona de restauração e co-
mércio, alojamento e claro naturalmente um balneário termal. 
Esta área de lazer é banhada pela Ribeira de Vide e é sem dúvi-
da um dos ex-libris da localidade.

Circuito pedonal entre o núcleo urbano de 
Cabeço de Vide e as Termas da Sulfúrea 
Município de Fronteira

Com o objetivo de dar resposta a uma melhor circulação, 
sugeriu-se e realizou-se uma via de uso pedonal com cerca 
de 722,48ml de extensão com uma largura variável entre os 
1,50m e 2,00m que terá início no cruzamento Este de acesso 
a Cabeço de Vide e finaliza nas Termas da Sulfúrea. O caminho 
pedonal é dividido em dois tramos, o primeiro troço acom-
panhará a via de circulação rodoviária e irá desenvolver-se 
ao longo de 42,00m, o segundo tramo será efetuado por um 
caminho de caracterização rústica e terá cerca de 680,48ml. 
Uma vez que os 680,48ml do passadiço foram desenhados 
numa antiga azinhaga que atualmente serve alguns prédios de 
caracterização rústica, pretendeu-se manter os dois usos em 
simultâneo, ou seja, paralelamente desenvolveu-se o circuito 
pedonal com as devidas salvaguardas para os seus utilizadores 
e uma via de serventia aos prédios adjacentes. Também houve 
um cuidado especial no que toca à drenagem das águas plu-
viais desta via, assim realizando a drenagem superficial através 
de uma valeta em betão e um segundo troço com caracterís-
ticas subterrâneas que finaliza na Ribeira de Vide, importa 
referir que esta infraestrutura é de vital importância para o 
projeto executado uma vez que sem este encaminhamento de 
águas pluviais a estrutura de base do circuito pedonal ficaria 
fragilizada pondo em causa a segurança dos utilizadores des-
ta estrutura. Dado se ter tratado de uma intervenção fora do 
perímetro urbano, optou-se por uma solução sem impermea-
bilização de solo e que de alguma forma se adequasse às ca-
racterísticas envolventes, assim executando o pavimento em 
deck de madeira termo modificada acompanhado por guardas 
laterais em madeira com tratamento autoclave.
Também se realizou uma rede de iluminação de todo o circui-
to com a aplicação de luminárias LED distribuídas ao longo 
do percurso.
Em resumo, conclui-se que com a implementação desta via 
pedonal foram alcançados os objetivos principais do projeto: 
melhorar a segurança dos utilizadores deste trajeto e incen-
tivar a circulação pedonal.

A sua relativa proximidade ao aglomerado urbano propiciava 
uma ligação pedonal que se revela mais intensa no período do 
verão, contudo nos restantes meses também se nota alguma 
utilização uma vez que este núcleo de lazer tem atividades du-
rante todo ano, nomeadamente a prática do termalismo.
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Ecovia entre o Caminho da 
Cheira e a ponte Pedonal  
sobre a Ribeira de Ferreirim 
Município de Sernancelhe

Destinados à circulação a pé ou de bicicleta, estes 
passadiços constituem um percurso contínuo entre 
o Caminho da Cheira e a ponte pedonal sobre a 
Ribeira de Ferreirim, com cerca de 1km de extensão.
A ecovia é constituída na sua maior parte por 
estrutura de passadiço de madeira sobre-elevado, 
em média 2m e com uma largura útil de 3m,  
5 pontões em madeira, para atravessamento de 
zonas de água, e ainda duas pontes metálicas com 
um vão aproximado de 40 metros. Estas duas 
pontes metálicas contemplam ainda um sistema de 
iluminação.
Esta obra contou com a plantação de macrófitas 
(plantas aquáticas) como a juncus effesus mais 
conhecido por junco, a plantação por estacaria 
como a salix atrocinerea (borrazeira) e a plantação 
de árvores ripícolas como a fraxinus angustifolia 
vulgarmente designada de freixo. O principal 
objetivo destas plantações foi repor os ecossistemas 
existentes nas áreas a intervencionar, efetuando o 
enquadramento visual da ecovia e promovendo ao 
mesmo tempo o alargamento da galeria ripícola.
Foi também realizada a pavimentação em cubo 
de granito da rua Fonte Velha (cerca de 1500m2) 
cujo principal objetivo foi o seu melhoramento e 
valorização.

O Passadiço do Agroal, mais uma obra realizada 
pela Carmo Estruturas SA, permite a ligação entre 
o Parque Natureza e a Praia Fluvial do Agroal. 
O percurso inicia-se numa zona de berma em 
calçada protegida por guardas e pilares fixos que 
dão ligação ao passadiço sobrelevado com uma 
extensão de aproximadamente 700. Ao longo 
do seu desenvolvimento, o passadiço apresenta 
algumas zonas de descanso onde é possível relaxar 
e contemplar a fauna e flora presente na envolvente 
deste magnifico passadiço que serpenteia a margem 
do rio Nabão.

Criação do  
Passadiço do Agroal 
Município de Ourém
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Madeiras Carmo Wood nas Caraíbas

Através de um parceiro local, a Carmo Wood passou os rigo-
rosíssimos critérios de qualidade e exigências solicitados pelas 
equipas projetistas francesas, para executar um complexo habi-
tacional para o mundialmente conhecido DJ David Guetta. Obrigado pela confiança! 

Ultrapassadas todas as exigências técnicas, a obra está agora na 
fase final de execução, em que as madeiras tratadas são estrela 
principal e com maior destaque na obra.

A globalidade da marca Carmo Wood atingiu agora as Caraíbas, mais especificamente a famosa Ilha de St. Barth. 
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Reforma da Lina Nunes
O dia 2 de Julho foi o último dia da Lina como funcionária da Carmo Wood. 
Mas muito mais que isso, foram 39 anos e 7 meses a vestir a camisola, a lutar 
e a crescer, a trabalhar e a adaptar-se aos tempos sempre novos e desafiantes.

Assistiu à novidade do telex, do computador, do fax e da internet, dos telemó-
veis e de um sem fim de aplicações e gadgets. Todos aprendeu, dominou e viu 
muitas dessas novidades desaparecerem.

Com responsabilidade, dinamismo e um espírito de equipa a toda a prova a Lina 
mostrou-nos, ao longo destes anos, que a idade é no fundo um estado de espí-
rito, que a boa disposição pode ser uma aliada do rigor e que saber adaptar-se 
e aprender vale sempre a pena, mesmo até ao último dia.

Deixou uma grande saudade, e só lhe perdoamos porque adoçou a despedida 
com uma pitada de mel. Todos os que com ela conviveram estes anos conhe-
cem o coração bom e a pessoa gentil... mesmo quando algo a tirava do sério.

Agora, como sempre, vai aprender coisas novas. Foi avó poucos dias depois de 
se reformar. E lá está a Lina... sempre a aprender coisas novas e a maravilhar-se.

Parabéns Lina, 

 
até já!

Em 2019 recorri à empresa Carmo Wood para o 

serviço de aramação das vinhas da Salgadinha e 

Aranha em Borba, com cabeceiras em postes de 

madeira e no alinhamento em postes metálicos. 

Por ter ficado satisfeito com o material aplicado 

e o profissionalismo dos seus colaboradores, 

voltei, em 2021, a entregar-lhes novamente 

um serviço idêntico em nome da casa Agrícola 
Pires Lopes. 

A Carmo Wood é uma empresa que recomendo 

e que voltarei a contratar.  

JOÃO PIRES LOPES   
VITICULTOR   

"

14



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.

Damos as Boas-Vindas a...

JULIANA SILVA 
Em Oliveira de Frades acolhemos a Juliana 
de Vila Pouca de Aguiar. 
Casada e com dois filhos, a Ema com 7 anos 
e o Tomás com 1 ano. Gosta de caminhadas 
e de resto tudo o que se relaciona com a 
natureza: animais e plantas. 
“Comecei a atividade profissional numa 
empresa avícola, logo após a licenciatura 
em Engenharia Agronómica na FCUP, em 
2008. Seis anos mais tarde mudei para o 
setor automóvel, especificamente para o 
departamento de qualidade – fornecedor. 
Surgiu agora a oportunidade de trabalhar 
na Carmo Wood, a qual agradeço e espero 
poder retribuir.” escreve a Juliana. 

PEDRO CUNHA 
O Pedro Cunha recém-admitido em Pegões, 
tem 44 anos e é natural do Cartaxo.  
Pai de dois filhos, Guilherme e Matilde. Gosta 
de praticar vários desportos, entre eles BTT, 
Surf, Ténis e Karting. 
“O meu percurso profissional começou no 
sector das telecomunicações passando para 
o sector automóvel, onde trabalhei os últimos 
20 anos. 
Ao longo destes 20 anos adquiri experiência 
profissional nas áreas comercial e informática. 
Identifico-me como uma pessoa fiel, 
dedicada, motivada e colaboradora.” 
diz acrescentando “Em Julho surgiu a 
oportunidade de abraçar um novo projeto, 
integrei a equipa Gripple Portugal, e tem 
sido uma experiência profissional excelente, 
onde tenho o privilégio de trabalhar com uma 
equipa fantástica, que prima pela dedicação 
e profissionalismo, entre muitas outras 
qualidades. Um orgulho e um privilégio fazer 
parte da Carmo Wood.”

FABIO CABEÇANA
O Fábio Cabeçana, tem 25 anos e é natural 
de Évora, ligado desde sempre á agricultura.
“Trabalhei 2 anos numa empresa de 
vedações, a VedÉvora onde descobri o meu 
gosto ligado às vedações e armações, deste 
modo, sempre tive um olhar atento a empresa 
Carmo Wood, empresa nº1 de mercado e 
onde qualquer um quer trabalhar.” escreve 
Fábio que também passou pela Casa Santos 
Lima, uma referência no mundo vitícola. 
Acrescenta “Os meus tempos livres são 
ligados à caça, pois tenho uma matilha de 
caça grossa. Também tenho um enorme 
gosto pela tauromaquia e em especial pelo 
grupo de Forcados Amadores de Évora.” 

Reforma da Lina Nunes
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A caminho da época natalícia, da família, do amor e da fraternidade, venho 
agradecer a todos os clientes, amigos e colaboradores a ajuda preciosa que nos 
concederam durante todo o ano que está prestes a terminar ajudando-nos a 

ultrapassar as adversidades deste ano conturbado.

Um feliz Natal.
Que 2022 seja um ano em que a saúde seja rainha para que o sucesso seja rei.

Jorge Milne e Carmo
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Semear no presente para colher no Futuro

Junte-se a nós


