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Ponte Remseck na Alemanha

Ponte Remseck na Alemanha – Pavilhão Atlântico –

outras serão também desenvolvidas na mesma fá-

Centro de congressos do Estoril – Pavilhão da Água,

brica. No nosso departamento de obras os Enge-

são só algumas obras executadas com base em es-

nheiros civis dedicam-se à orçamentação cuidada e

truturas em Madeiras Laminadas Coladas!

ao acompanhamento de produção e montagens.

A CARMO ESTRUTURAS EM MADEIRA S.A.

A CARMO ESTRUTURAS EM MADEIRA S.A.

fundada este ano, Projecta, desenha e constrói Es-

concebe e estrutura a sua ideia. O rigor técnico e

truturas deste tipo.

cumprimento de prazos é sempre respeitado como

De facto estamos a falar do produto topo em valor
acrescentado das Industrias de Fileira Florestal.
As Estruturas em Laminados colados permitem
a construção de vãos sem apoio até 150 metros. Para

Leilão do Cavalo
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Obra Carmo Estruturas em Madeira, S.A
– Piscina Monção

é regra na nossa organização.
O laminado colado, é obtido pela colagem de laminados de madeira homogénea a partir de tecnologias altamente sofisticadas.

tal, é necessária alta tecnologia de engenharia. Por

Estamos aptos para desenvolver e executar qualquer

forma, a conseguir estas verdadeiras maravilhas

projecto na península Ibérica.

criadas pela CARMO ESTRUTURAS EM MADEI-

No curto período de vida, já contamos com algumas

RA S.A. Isto é apenas possível com uma equipa técnica

importantes obras executadas com 100% de

que reúne os melhores a nível Europeu.

satisfação dos nossos clientes – Coberturas de

A Fábrica em pleno desenvolvimento está es-

Piscinas pavilhões Industriais, casas de habitação,

trategicamente situada em Oliveira de Frades e está

Ginásios, Pérgolas, Pontes, entre muitas outras.

apetrechada com a melhor tecnologia robótica vinda

O laminado colado é mais resistente ao fogo que os

da Alemanha, que permitirá a produção de Lami-

seus concorrentes directos – Betão e Ferro, mais

nados Colados mais rigorosa do Sul da Europa.

económico e esteticamente incomparável.

O gabinete de projecto e desenho desenvolve todo

É leve e fácil de montar, sendo um material natural

o tipo de estruturas, desde coberturas de edifícios

e renovável proveniente de florestas certificadas e

com grandes vãos, como sejam Piscinas, pavilhões

geridas pelo homem contribuindo assim, para o

comerciais e Industriais, bem como pontes e casas

desenvolvimento florestal e diminuição do CO2 na

de habitação, isto tudo com a ajuda de software de

atmosfera. Na produção, gasta menos energia que

última geração. As pequenas estruturas como

qualquer um dos seus concorrentes e quando longin-

passadiços bares de praia, coberturas para recupe-

quamente chegar ao seu fim de vida, é facilmente

ração de casas antigas, zonas de estacionamento e

reciclável produzindo mais energia.
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Novos colaboradores
JOÃO PINHEIRO

PEDRO DUARTE

O Engº João Pinheiro, licenciado em Engenharia Silvícola pelo
Instituto Superior de Agronomia de Lisboa começou a trabalhar há 24 anos, tendo também feito uma pós-graduação em
Gestão Industrial no Inegi – Porto.
A sua primeira experiência profissional foi feita na Soprem
no ano de 1981, mais concretamente na fábrica de Pampilhosa. Estagiou no INETI, tendo trabalhado com a Bullboard
AS na Dinamarca, onde viveu durante um ano.
Colaborou durante quatro anos com a Consorcil Lda – Matosinhos. Fundou a Sotrim SA
em Viana do Castelo, tendo dirigido esta companhia até Abril de 2005.
Foi então que começou a sua parceria com a CARMO. É Director da Carmo Estruturas
em Madeira S.A. desde Maio deste ano.
Nos tempos livres gosta de ler, de jardinar e fazer longos passeios de moto 4.

ANA VIDEIRA

A Ana Videira trabalha na Carmo desde 16 de Julho de 2004.
Conhecia as instalações da empresa tanto em Almeirim
como em Pegões.
Tem o curso de Engenharia de Produção Agro-pecuária,
tirado na Escola Superior Agrária de Santarém.
“O meu primeiro emprego, depois de finalizado o curso, foi
na CAP – Confederação dos Agricultores Portugueses, em
Lisboa, como tarefeira para campanhas sazonais. Em seguida,
na qualidade de Engenheira directora de obra, trabalhei para uma empresa de jardinagem
tendo-me despedido quatro meses depois”.
Na Vulgaris, outra empresa de jardinagem, trabalhei durante um ano, orientando os
trabalhos de campo, de apoio logístico e de recolha e selecção de elementos, para um
banco de dados” conta a Ana. Daí transitou para a CARMO.
“Sou casada e tenho uma filhota de dois anos, rabina, que me absorve uma grande parte
do meu tempo. Sou alegre, divertida mas por vezes resmungona, sobretudo quando
penso ter razão para isso; sou ainda responsável, trabalhadora e muito organizada. Nos
tempos livres gosto de ver televisão, ouvir musica, fazer natação, viajar e passear ......
nem que seja de bicicleta” acrescenta.

Nascido em Lourenço Marques, Moçambique, no dia 7 de
Fevereiro de 1971, está casado e tem duas crianças
terroristas de 6 e 13 anos.
Formou-se em gestão de Marketing no Instituto Português
de Administração de Marketing e tem como principal Hobbie
os desportos náuticos e procura sempre viajar para
diferentes locais, que lhe proporcionem praticar esses
desportos.
A sua primeira experiência profissional foi como vendedor de ferramentas eléctricas na
zona de Setúbal, depois passou dois anos no marketing da Black & Decker, onde desempenhou funções de gestor de produto Junior. Entretanto esteve sete anos no marketing da
McDonalds onde correu todo o pais a abrir Restaurantes. Ingressou na CARMO em Maio
deste ano.
Considera esta nova etapa como uma forma de valorização pessoal e curricular, e uma
grande oportunidade para conhecer novos mercados e produtos. O que mais gosta na
CARMO é a boa disposição das pessoas e o grande companheirismo entre todos os empregados da empresa.

PAULO MARINHO

Natural de Valença do Minho, é bacharel em Engenharia Civil
e do Ambiente, faltando-lhe 3 cadeiras para conclusão da
licenciatura.
“Antes de chegar à CARMO trabalhei numa empresa de
construção de estruturas em madeira “Sotrim” durante 7
anos, onde desempenhei várias funções, desde a direcção de
obra, passando pela orçamentação até à produção.
Na CARMO tive a oportunidade de continuar a trabalhar
na área em que me sinto melhor, acumulando também várias tarefas, o que se torna
motivador, pois para além de contactar com várias pessoas, não se torna um trabalho
rotineiro.”
Para ocupar os tempos livres aprecia a leitura, cinema, passear de bicicleta e viajar quando
a sua disponibilidade de tempo é maior.

SILVIA FERNANDES
CÉLIA BARATA

Nasceu em Lisboa, mas sempre morou no Barreiro.
Tem 28 anos e casou em Maio deste ano.
A ultima empresa em que trabalhou antes de entrar para a
CARMO foi uma transportadora automóvel no Seixal, no
departamento de Tráfego/Logística. Como não se sentia
motivada por um trabalho monótono e sem perspectivas
de evolução apanhou com as duas mãos a oportunidade de
entrar para a CARMO, fazendo a substituição de uma colega
que estava de licença de parto.
“Ao fim dos seis meses saí da empresa mas confesso que fiquei sempre com alguma
esperança que um dia pudesse voltar, e aqui estou eu no departamento comercial a tentar
dar o meu melhor, com muita motivação e claro, com ajuda dos meus colegas, que tem
sido imprescindível, até já me chamam "melga"- conta ela.
Gosta de cozinhar e adora bricolage e decoração.

Recentemente chegada à CARMO, a Silvia partilha o seguinte:
“Tenho 25 anos e sou natural de Caminha, onde sempre
residi. Licenciei-me em Engenharia Civil na Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. Foi na disciplina
de projecto no 5º ano que tive contacto pela primeira vez
com o projecto de Estruturas de Madeira, tendo ficado desde
logo com o “bichinho da madeira”.
A minha primeira experiência profissional foi na empresa Sotrim, ligada ao projecto e execução de Estruturas de Madeira, onde estagiei e trabalhei
durante 18 meses.
Nos tempos livres gosto de viajar, ouvir musica e ler. Quando possível gosto de passear
de bicicleta e praticar desportos aquáticos.
Neste momento resido em Viseu, estando a aproveitar a oportunidade para conhecer
melhor a região, nomeadamente os bons pratos que os colegas da CARMO nos tem
levado a conhecer.”

Fim de Licenciatura
CARLOS OLIVEIRA

É muito gratificante poder dar esta notícia. O Carlos
Oliveira já é Dr.
Iniciou os estudos de Economia na Universidade Lusíada
em 1995, a tempo completo. Logo porém, começou a
trabalhar, o que o obrigou a um esforço acrescido.
De todas as matérias que estudou, o Carlos preferiu as
cadeiras práticas. As teóricas não lhe agradaram tanto!
Carlos Oliveira parabéns!
É bom saber que a licenciatura sonhada é uma realidade.
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Sr. CARMO, mais visível em Portugal

Durante o último quadrimestre do ano passado, a CARMO levou a cabo uma iniciativa que visava o apoio à nossa rede de distribuidores em Portugal.
A oferta de toldos e reclames luminosos visa a fácil identificação dos nossos postos de venda e conferir aos nossos clientes a certeza de poderem encontrar produtos CARMO.
A iniciativa foi bem aceite por toda a rede, tendo havido 54 clientes que ganharam um toldo ou um reclame luminoso. Dos clientes que ganharam ouvimos
a opinião do Sr. João Carrilho, que louvou e aplaudiu esta iniciativa, tendo já colocado o toldo CARMO na sua loja.
Também a empresa Hermínio da Silva Ferreira viu com bons olhos esta iniciativa, tendo conquistado um toldo de 6 x 3 mts.
Aqueles que ainda não conquistaram estejam atentos à campanha de 2005 e, aos que já conquistaram, temos novos prémios para esta campanha.

Zonas de fixação e contenção de produto químico
Estamos construir nas nossas 3 Unidades Industriais, junto às autoclaves, zonas
cobertas e acimentadas (com o piso impermeabilizado) que funcionarão como
áreas para fixação e contenção de produtos químicos de tratamento de
Madeiras.
As madeiras acabadas de tratar com o novo produto quimico CC, deverão
ficar em zona coberta por um período de 8 a 30 dias de forma a que a fixação
do produto à madeira se faça correctamente, evitando assim a incidência
da água das chuvas, e originando uma possível deslavagem. Após este
período, as madeiras encontram-se em condições de ser aplicadas em todos
os seus fins.
Estas áreas funcionarão também como zonas de contenção, para
o caso de haver algum acidente com o rebentamento ou fuga de produto
químico de algum IBC, depósito ou autoclave, o mesmo ficará retido nesta
zona ,evitando assim uma catástrofe ambiental com a sua infiltração nos solos
e posterior contaminação de algum lençol freático.
Com plena consciência do seu dever, a CARMO não espera a hora de ser
obrigada pelos organismos competentes a executar investimentos avultados
na defesa dos interesses ambientais.

Marketing e Vendas, caminhada em paralelo
Com o processo de restruturação da área comercial, era inevitável a separação da área comercial de área de marketing de modo a um acompanhamento transversal da organização, tanto em produtos como nos vários mercados nacionais e internacionais em que nos encontramos, podendo
assim haver maior dedicação no desenvolvimento e criação de trabalho de marketing com vista à diferenciação dos nossos produtos e na satisfação
do mercado. Acrescida a esta função o Dr. Pedro Duarte acumulará também as funções de desenvolvimento de produto, criando e actualizando
produtos que antecipem e satisfaçam as exigências do mercado.
Esperamos com esta mudança, à semelhança de outras, poder satisfazer melhor os nossos clientes e fazer melhor a ponte entre os nossos
fornecedores e os mercados em que actuam. Com esta mudança o marketing não perderá com certeza o contacto com o mercado.

newsletter
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Os 14 principios de excelência da preservação de madeiras
1º A Madeira a preservar deverá ser sã, isenta de ataques de fungos ou
insectos Xilófagos.

2º A madeira deverá ser de penetração fácil, de forma a permitir a sua
penetração total do Borne.

3º Durante o período de secagem as peças deverão ser colocas em pilhas ordenadas de forma a permitir a fácil circulação de ar e deverão estar
afastadas do chão pelo menos 20 cm.

4º O período de secagem deverá ser perlongado até que a madeira atinja
uma húmidade inferior a 15%. No Outono e Inverno este período poderá
ultrapassar os 6 meses.

5º Para peças não uniformes a secagem deverá sempre ser efectuada ao
ar livre para assegurar a homogeneidade da húmidade em todas as peças,
garantindo a evaporação de toda a água que preenche cada célula da madeira.

8º

O produto a utilizar deverá ser produzido por uma empresa

conceituada globalmente, e tem de estar aprovado e certificado pelas
autoridades Portuguesas e de preferência pelo Centre Technique du Bois
et de l´amenblement de France.

6º As peças de madeira a preservar em cada operação do tratamento,
deverão ter todas diâmetros semelhantes. Não se podem misturar diâme-

9º Deverão ser utilizados produtos CCA para postes de telefone, pontes
e vedações de auto-estradas. Para usos agrícolas, jardins, mobiliário urbano

tros diferentes.

e construção deverão ser usados produtos C.C..

7º O equipamento de tratamento deverá permitir vácuos de 700mg de
mercúrio e pressões de 16 Kg/cm2, e também deverá registar todas as fases

10º A escolha da concentração do produto é fundamental, e tem de
corresponder ao produto injectado em saturação.

do tratamento:
• Vácuo inicial
• Enchimento
• Pressão

11º A penetração do Borne deverá ser total.
12º A retenção de produto Químico deverá seguir o preconizado pelo
C.T.B.A B+ (Centre Technique du Bois et de l´amenblement de France).

• Estabilização da pressão
• Retorno
• Vácuo final

13º O vácuo final tem de ser feito de forma a que a madeira saia do
autoclave sem escorrer produto.

• Retorno

14º Após tratamento, a madeira deverá repousar em local coberto por

• Fixação

um período de pelo menos 3 semanas para fixação correcta do produto.

Arame de Klasse ...CARMO
Com vista a dar resposta ao que o mercado nos vinha a solicitar, a CARMO lançou
um novo arame de tripla galvanização, ou classe C, com um revestimento superior
a 240 gr/m 2 de zinco e com uma resistência de 70-90 kg (alta resistência), com clara
vantagem sobre os arames macios que existem no mercado e com alongamentos
muito superiores aos 10% do Arame Klasse Carmo.
O Arame Klasse Carmo destina-se ao mercado das vinhas, pomares e vedações e
apresenta-se em rolos de 25 kg com comprimento certo, atados com cinta plástica
para fácil corte e com uma etiqueta em plástico resistente, onde pode ver toda a
informação necessária à decisão.
Dirija-se já a um revendedor CARMO ou a um dos nossos balcões e peça Arame
Klasse Carmo.
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OSMOSE/MIKROQUIMICA/CARMO – Parceria de Sucesso
Fabricação em Portugal
do produto químico de preservação de Madeiras

construção civil, carpintaria e metalomecânica, produtos de detergência,
perfumes e cosméticos, bem como outros destinados à industria das
cortiças e tratamentos de madeiras.
Com uma equipa de colaboradores e instalações à altura dos novos desafios,
a Mikroquimica aposta na preservação ambiental, possuindo uma ETAR
própria

onde todos os efluentes da sua actividade são devidamente

tratados. São essas infraestruturas e conhecimentos técnicos que são
garante do sucesso do projecto.
Sabendo a CARMO que no final do ano de 2003, que por imposição legal
da Comunidade Europeia teria que mudar o tipo de produto químico de

A associação Osmose/Carmo com a Mikroquimica tem permitido conseguir

tratamento utilizado, procurou encontrar forma de ajudar a Osmose a

para consumo próprio e para abastecimento do mercado Ibérico, produto

produzir o Novo produto químico mais “amigo do ambiente” no nosso país.

químico fabricado em condições óptimas, ao melhor preço.

A Osmose estabeleceu então uma parceria com a Mikroquimica – Produtos

Com esta parceria ganham também os nossos clientes, já que o nosso

Químicos, Lda., empresa fundada pelos Srs. Joaquim Rosa e Oscar An-

produto final ganhou vantagem competitiva, mantendo a qualidade sempre

drade, a qual se dedicava já ao fabrico e comercialização de tintas para a

presente nos produtos da Osmose e serviços Carmo.

Bonjour France
Desde Novembro de 2004 que a CARMO FRANCE conta com um novo
director, o Sr. Jean Gregoire, que alia a sua experiência profissional a uma
formação académica que passou por Lausanne e por Fontainebleau e pelo
conhecimento do mercado, já que o Jean Gregoire provém de famílias do
Cognac.
A par desta alteração, também a organização comercial em França foi reestruturada de modo a poder estar mais próximo do mercado e abordar
novos mercados, aumentando a oferta de produtos já produzidos em
Portugal.
A nova organização assenta numa abordagem ao mercado, com base numa
segmentação matricial, em critérios de sector de actividade, geográfico e

Sendo assim, e com o reforço da equipa com mais dois técnicos comerciais,

com base num plano de visitas de acordo com uma classificação ABC dos

contamos estar mais perto do mercado. Queremos ser os primeiros a

nossos clientes e de potenciais novos clientes.

dizer “Bonjour Monsieur, Bonjour Madame, Bonjour France”.

Campeonato Nacional de Atrelagem – 2005
Com a presença da CARMO, decorreu em Alpiarça nos dias 14, 15 e 16
de Outubro de 2005 o Campeonato Nacional de Atrelagem no circuito da
Reserva Natural do Cavalo do Sorraia, que teve como vencedor José Freixa.
As condições do piso da pista de ensino melhoraram em relação a anos
anteriores, apresentando o circuito na sua globalidade um conjunto de
características únicas no País para a prática desta modallidade assim como
para a generalidade dos desportos equestres.
O nível competitivo foi elevado, em especial para os conjuntos de iniciados
e singulares, tendo o público correspondido em número relativamente
elevado, registando-se um acréscimo significativo em relação ao ano
anterior, devido à atracção que a modalidade exerce na região e à
localização muito acessível do circuito e de Alpiarça.

newsletter
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Patrocínio cavaleiro Frederico Mexia de Almeida

Queremos anunciar o patrocínio da CARMO, ao Cavaleiro de Concurso completo (equitação, Ensino e saltos de obstáculos) Frederico Mexia de Almeida
para a temporada 2005/2006, que participará no Campeonato Nacional e Europeu de equitação de Concurso Completo.
Formado em Equinicultura na Escola Superior de Santarém e com apenas 24 anos e três de competição, é já um dos cavaleiros mais promissores de
Portugal, tendo representado a Selecção Nacional em inúmeros eventos internacionais e obtido duas medalhas de bronze no campeonato nacional de
CCE em Barroca d’Álva. No Campeonato Nacional de ensino, também já conquistou diversos primeiros lugares.
A CARMO deseja os maiores sucessos na difícil temporada que se avizinha.

1º Torneio de Golfe CARMO
No dia 3 de Setembro, teve lugar o 1º Torneio de Golfe
da CARMO, na Quinta do Peru, que para além da sua
maravilhosa vista sobre a serra da Arrábida é reconhecido
como um dos melhores campos assinados por Rocky
Roquemore, tendo sido distinguido pela prestigiada revista
World Golf como um dos 100 melhores campos de golfe
europeus.
O Torneio realizado em modelo Shotgun, stableford Full
handicap, singulares de 18 buracos, contou com a presença
de mais de 80 participantes, entre clientes e Fornecedores
da CARMO, tendo sido uma fantástica reunião de convívio.
Dado o grande sucesso do evento, está já marcado para
dia 27 de Maio de 2006 o 2º Torneio de Golfe CARMO
na Quinta do Peru.
Aproveitamos a ocasião para agradecer aos nossos parceiros, que nos

Resultados:

apoiaram com a sua presença e oferta de diversos prémios – Protim

1º GROSS - Eric Van Innis

Osmose (E.U.A), Eurofence ( França), Trefilarbed ( Luxemburgo) e Grip-

Net Homens – 1º João Pedro Oliveira e Costa – 2º Joaquim Pinheiro –

ple (Inglaterra).

3º Paulo Spinola Moreira
Net Senhoras – 1º Maria João Almeida Fernandes – 2º Maria de Lurdes

O prémio 1º Gross foi entregue pelo Sr. Ian McConnell C.E.O. da Protim

Antunes

Osmose Europa e os prémios Longest Drive pelo Sr. Chris Middleton

Nearest to the Pin Senhoras – Maria Almeida Fernandes

presidente da Gripple Inglaterra.

Nearest to the Pin Homens – Carlos Pardal
Longest drive Senhoras – Liliana Matos

Parabéns aos vencedores e a todos os participantes.

Longest drive Homens – Carlos Rodrigues
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Viticultura na TUNÍSIA
Quiçá o tratado de viticultura mais antigo de que se tem conhecimento,
tenha sido escrito pelo Agrónomo Tunísino MAGON, que viveu em
Cartago/Tunísia, no tempo dos Fenícios. Os seus conselhos e práticas de
produção de vinho que ainda se encontram em uso nos nossos dias foram
imortalizados mais tarde pelos Romanos nos seus mosaicos de glorificação
a Dionízio e Bacchus, Deus e Guardião do vinho.
Actualmente a viticultura Tunisina dispõe de 7 regiões demarcadas que
produzem vinhos rosés, brancos e tintos sem esquecer o renomeado
"Muscat d'Alexandrie".
Para além das castas tradicionais onde imperam o Alicante, a Grenache, o
Carignan e o Mauvèdre foram também introduzidas, à semelhança do resto
do mundo, novas castas internacionais, talvez mais ao gosto europeu, sendo
esperadas melhores produções e um aumento significativo da qualidade dos
vinhos tunisinos. Entre estas castas encontramos os "Cabernets", o "Merlot"
e o "Syrah".
Um conhecido grupo investidor francês, líder na industria cervejeira e

Comentava o Sr. Bahrini, técnico da propriedade:

comercialização de outras bebidas, investe actualmente na viticultura
tunisina tendo executado uma vasta área de vinha.

"Os postes ‘CARMET’ são os que melhor resistem à plantação nestes
terrenos difíceis. Não tenho qualquer problema de resistência quando

Os postes metálicos "CARMET", fabricados pela "CARMO" na sua fábrica

vindimo à máquina. Para além disso, a sua adaptação à condução da vinha

de Oliveira de Frades a partir da melhor matéria prima do mercado – a

é única e recomendá-los-ei sempre."

chapa metálica DOUBLE DIP da alemã THYSSEN – foram os escolhidos
para equipar este arrojado projecto vitícola.

"Inch Allah", Sr. Bahrini e muito obrigado.

Exposições Internacionais com participação CARMO
Para a "CARMO", a participação em feiras profissionais na Europa tem
revelado ser um dos meios mais importantes de promoção comercial dos
nossos produtos. Por isso, durante o ano de 2005 marcámos presença nas
feiras mais significativas dos nossos sectores de actividade em Portugal,
França, Espanha, Itália, Alemanha, entre outros. A cadência de participação
é superior por vezes a uma feira por mês.

Para o ano de 2006 deveremos acrescentar a presença no SITEVINITECH
que se realiza na cidade francesa de Bordéus e retirar o SITEVI, já que estas
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duas feiras se realizam intercaladamente.
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NOVO escritório Espanha
Em 2005 e com o objectivo diversificar a gama de produtos foram introduzidos no mercado Espanhol os Parques Infantis – ECOPARK e
CARMOPARK – e os Decks em Madeira – CARMODECK.
Dado o aumento do volume de negócios, e por forma, a assumir estes
novos desafios, também em 2005 a Milne e Carmo Ibérica SL inaugurou
um novo escritório em Algecirias.
– Mais amplo, permitindo outro conforto de trabalho e uma melhor
recepção a fornecedores e clientes.
– Mais moderno e com uma nova instalação informática, directamente
ligada à CARMO Portugal, permitindo uma resposta mais rápida a todas
as solicitações dos clientes.
Estas alterações são a resposta da CARMO ao consecutivo aumento das
Desde os anos oitenta que a CARMO está presente em Espanha, trabalhando
principalmente os mercados Agrícola e de Lazer, através da Milne e Carmo

solicitações do mercado Espanhol e pretendem melhorar o nosso serviço
a todos os clientes

Ibérica SL, tendo vindo a aumentar a sua penetração neste mercado. No

Também a nível de colaboradores a Milne e Carmo Ibérica admitiu uma

final de 2004 está já presente em 80% do território Espanhol.

assintente administrativa para adptar a organização ao mercado.

Leilão do Cavalo
Com a CARMO como principal patrocinador, realizou-se no passado dia 15 de Julho, o 1º leilão do Cavalo na Herdade do
Paul da Vala, em Samora Correia, coudelaria
de António de Castro Van Zeller Pereira
Palha, que contou como convidado de
honra o Mestre David Ribeiro Telles. Para
o evento a CARMO forneceu todas as
estruturas de apoio; Boxes, quiosques,

Estrutura CARMO para Leilão do Cavalo

palanques, vedações, bancadas e zona de recepção.
O leilão contou com a presença dos mais prestigiados produtores e comerciantes de cavalos do
país, tendo sido leiloados 48 belíssimos exemplares da raça, entre Poldros, Poldras, Cavalos
Montados e Éguas reprodutoras.
Para além de querermos saudar os fomentadores deste grande evento, gostaríamos de agradecer
especialmente a um homem da nossa casa, que ajudou a tornar isto tudo possível – O Sr. Rodrigo Almeida, e passo a citar o Sr. António Palha, em carta dirigida à nossa empresa: “...dando
nota especial ao Sr. Rodrigo homem exemplar como chefe, e como trabalhador”.
As nossas felicitações à Srª D. Maria do Carmo Palha e seu marido, Sr. António Palha pela iniciativa inédita no nosso país que apesar de ter suscitado
tantas dúvidas se sagrou num êxito total.
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