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No dia 10 de Abril de 2007 foi celebrado um protocolo entre a Carmo
Estruturas, S.A. e a Edimetal do Grupo Edifer, cujo objectivo principal visa
a comercialização e instalação de Barreiras Sonoras em madeira.
Os nossos técnicos desenvolveram barreiras em

A Carmo e a Edimetal vêm assim dar resposta

madeira absorventes e reflectoras com apoio de

nacional a um sector que aguardava há muito

engenharia acústica do Grupo Edifer resultando

uma solução alternativa às barreiras existentes

num produto muito eficaz, económico e de grande

no mercado.

integração paisagística.

Para além da aplicação em estradas, auto-estradas
e vias férreas, as barreiras de protecção sonoras

A assinatura descreve bem o produto
Abrigos de
Jardim e Garagem

Novas bordaduras de Jardim

Carmo.com nova página
em Espanhol e lançamento
Site Carmoestruturas.com
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são também utilizadas em zonas industriais ou
residenciais.

Menos ruído, Mais natureza
Sound Insulation, Eco integration

Esta associação foi firmada entre o Exmo. Sr. Dr.
Manuel Relvas em representação do grupo Edifer
e o Sr. Dr. Jorge Milne e Carmo em representação

As barreiras sonoras são construídas em madeira

do Grupo Carmo que durante a sessão formula-

de casquinha tratada em autoclave com o produto

ram votos de sucesso para este novo empreen-

Natura. A penetração total do borne e a classe de

dimento.

risco H4 conferem-lhe grande longevidade.
O sistema desenvolvido permite várias compo-
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Novos colaboradores

SÉRGIO MONTEIRO

LUDOVIC SOULE

“Tenho 23 anos e licenciei-me em Engenharia Civil na
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra. Neste momento resido em Oliveira de Frades,
no entanto, aos fins-de-semana regresso a Castelo Branco
de onde sou natural. Cheguei recentemente à CARMO
Estruturas, tratando-se da minha primeira experiência
profissional no ramo, pois apenas concluí o curso em Junho
deste ano e está a ser, sem dúvida, uma experiência bastante interessante e extremamente gratificante dentro de
uma área que me agrada muito” diz o Sérgio Monteiro.
Nos seus tempos livres gosta de praticar desporto, ouvir
música e estar com os amigos.

Chegou à Carmo France em Outubro e pretende contagiar
a equipa de vendas com o seu dinamismo e o seu amor ao
vinho e à vinha.
A sua paixão pela cultura e a sua vontade de ir em frente
levaram-no a aprofundar os seus conhecimentos por
ocasião dos estudos superiores técnicos e comerciais.
Uma licenciatura em “Comércio e Sinal de Qualidade dos
Vinhos” completa as suas competências. A sua experiência
profissional levou-o a assegurar vinificações no sul de França
e foi vendedor da cave mais prestigiosa de Toulouse – o
Domaine de Lastours.
A sua vontade de descobrir o mundo levou-o ao Brasil onde
tomou conhecimento de uma outra cultura e sobretudo
da capoeira.

SÉRGIO AZEVEDO

“Nasci em 10/09/82 numa pequena localidade trasmontana
chamada Carção, distrito de Bragança, aos 18 anos ingressei
na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra para me formar em Engenharia Civil.
Após a finalização do curso entrei na empresa Carmo
Estruturas para a realização do estágio profissional, na qual
me encontro bastante motivado devido ao grande espírito
de equipa e amizade entre todos os funcionários”, explica
o Sérgio Azevedo.
Nos tempos livres gosta de praticar desporto, fazer campismo e ir ao cinema.

OSVALDO SANTOS

O Osvaldo juntou-se à equipa da CARMO em Almeirim
no fim de 2006.
“Tenho 34 anos e durante grande parte da minha existência
estudei, tendo frequentado a Licenciatura em Matemática
na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O meu
percurso profissional teve o seu inicio em 2000, como administrativo, mas é como comercial que tenho trabalhado nos
últimos anos. Gosto imenso desta função, e tento desempenhar o melhor possível o meu trabalho” refere o Osvaldo
Santos, que considera esta nova etapa da sua vida profissional
como uma boa oportunidade de mudança e melhoria.
Gosta de jogar futebol e de nadar, actividades que pratica
frequentemente e também é apreciador de música.

CHRISTOPHE GALLENON

Chegou à Carmo France em Setembro de 2006 como
Comercial da região noroeste, trazendo conhecimentos do
meio agrícola, aliados a energia e vontade para desenvolver
o seu sector.
Filho de viticultores, o mundo vitivinícola e o vinho são
para ele uma paixão. É bacharel em viticultura e enologia,
com vários estágios feitos na região de Bordéus. Ganhou
experiência comercial numa cooperativa vitícola e na grande
distribuição, o que lhe permitiu desenvolver o sector a que
foi alocado.
É solteiro, gosta de informática e, é claro de vinho! O gosto
pela leitura e por viajar tem-lhe permitido enriquecer os
seus conhecimentos pessoais.

VANESSA RAMALHO

A Vanessa nasceu em Cascais, onde ainda mora.
Sempre teve o gosto pela área administrativa e comercial,
mas nem sempre conseguiu juntar as duas nas funções
desempenhadas.
Começou a sua vida profissional integrando a equipa “Clix”
do grupo Sonaecom.
“Em Março de 2007 surgiu a minha entrada na CARMO
onde fui bem recebida por todos e onde me senti em casa”
diz a Vanessa. E acrescenta: “Nos meus tempos livres, que
são muito poucos, gosto de passear ao ar livre, praticar
natação, Karate (modalidade da qual sou cinturão castanho
e treinadora) e ler.

ALEXANDRA LEITÃO

“Bem...não é fácil resumir em algumas linhas todo o percurso
ao longo dos meus apenas 28 anos...” confessou a Alexandra,
que acrescentou:
“Nasci em Viseu onde resido actualmente e fora desta cidade
só estive durante os meus estudos superiores na Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Após
o curso de Engenharia Civil comecei a trabalhar em 2001
numa empresa de concepção, projecto e instalação de estruturas de madeira lamelada colada.
Após dois anos de experiência profissional decidi que não
queria estagnar nos estudos e inscrevi-me no mestrado em
estruturas, também na Universidade de Coimbra (mestrado
esse que infelizmente ainda dura...mas com expectativas de
terminar em Julho, sim...Julho deste ano!!!). Depois de 5 anos
e meio de colaboração com a Flexilam, no passado Dezembro esta acaba por encerrar deixando-me a pensar sobre
continuar ou não ligada à área das madeiras... Claro está que
o gosto pela profissão venceu e desde março passado que
colaboro com o Grupo Carmo.”
Nos tempos livres a Alexandra gosta de viajar.
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CARLA SOFIA RODRIGUES

Nascida há 36 anos, é casada e natural de Lisboa, cidade
que resolveu deixar há 5 anos à procura de uma melhor
qualidade de vida. Nos tempos livres gosta de ler, passear
com a família e cuidar do seu jardim.
Seguem-se as palavras da própria Carla: “Durante 13 anos
trabalhei numa grande superfície comercial onde desempenhei funções de secretariado e assessora de contabilidade;
nos últimos 4 anos trabalhei numa empresa de transformação de papel, na secção de logística, desempenhando funções
de assistente de vendas.
Há 2 meses ingressei no grupo “Carmo” na busca de novos desafios na minha vida profissional, o balanço é muito
positivo, pois o trabalho é muito interessante e com o
apoio de todas as pessoas com quem trabalho directa e
indirectamente, torna-se muito fácil a adaptação a tudo o
que me é proposto.
Com o meu esforço empenhamento e dedicação, prometo
não desiludir as pessoas que me deram oportunidade de
trabalhar nesta grande empresa.”

5/18/07 9:18:44 PM
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LENDAS DA CARMO

O adeus ao funcionário Fernando Rocha
O Sr. Fernando Oliveira Rocha, entrou para a

Celestino Faustino

Carmo, SA, no dia 01 de Agosto de 1991, e faleceu

Trabalhou alguns anos numa estufa de flo-

a 27 Dezembro 2006.

res antes de entrar na n/ Empresa.Trabalha

O Sr. Fernando era um funcionário assíduo e

na área de paletização e tratamento.

cumpridor das suas funções, era amigo de todos

Diz que gosta do que faz e que gosta de

os seus colegas e queria sempre ajudar todos.

estar connosco.
Aos fins de semana cultiva e trata com
gosto um quintal que tem perto de casa,
recolhe os produtos apenas para consumo
próprio, ou para dar a pessoas amigas, não vende. Gosta de caçar, mais

Tinha o respeito e amizade de todos. Pelas suas qualidades deixou muitas
saudades.
O NOSSO MUITO OBRIGADO
PELO TRABALHO PRESTADO E DEDICAÇÃO.

pelo convívio e caminhadas do que pelo prazer simples de matar uma

Até sempre...

peça de caça.

Abrigos de Jardim e Garagem
No âmbito do alargamento da nossa gama de produtos de Jardim, a

Sabendo da lacuna do mercado, a Carmo coloca também à disposição

Carmo põe agora à disposição do público Novos Abrigos de Jardim

dos consumidores uma Garagem com dimensões de 4.90m x 3.03m,

com dimensões de 3.20m x 1.80m e 3.00m x 2.30m, em madeira de

também em madeira de conífera e espessura de 28mm, sendo perfeita

Conífera de 28mm de espessura, telhado em tela de alcatrão, forneci-

para estacionar qualquer tipo de veículo.

dos com chão e instruções de montagem. Ambos os abrigos são ideais

De perfeita integração paisagística e de fácil montagem, as soluções de

para arrumações de Jardim.

Jardim Carmo são a melhor opção para a sua casa.

Novas bordaduras de Jardim
As novas bordaduras CARMO, destinam-se a delimitar canteiros de
forma fácil e prática. Este produto, produzido a partir de pinheiro-silvestre de elevada qualidade, sem empenos nem torturas, tratados em
autoclave com um produto amigo do ambiente, são a solução fácil para
delimitar pequenas ou grandes extensões de canteiros. Pode ser utilizado
em jardins públicos ou em nossas casas, disponível em rolos de 1,80m
de comprimento e com altura de 22,5cm e 30cm.
São fáceis de instalar, económicas…
…e com excelente acabamento.
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Carmo.com nova página em Espanhol e lançamento Site Carmoestruturas.com
Sempre a par das novas tecnologias e inovação, e em resposta à crescente

Recentemente, lançamos também o site da Carmo Estruturas em Madeira SA

necessidade do mercado Espanhol, onde somos líderes de mercado em

– www.carmoestruturas.com, onde pode ver grande parte das obras da em-

madeiras de exterior, criámos uma nova página no site – www.carmo.com

presa em madeira lamelada colada e madeira maciça, passando por coberturas,

em Espanhol. Assim, proporcionamos mais e melhor informação aos nossos

passadiços, pontes, casas em madeira, etc... e consultar todas as características

clientes e consumidores em Espanha.

e vantagens da utilização da madeira lamelada Colada.
A Carmo sempre on-line.

Enovit Salão de Viticultura e Enologia de Lisboa – Expositor Arame Klasse Carmo®
Sendo já apanágio da Carmo, voltámos a inovar no Salão Profissional de

Desta edição saíram duas certezas partilhadas por todos:

Técnicas e Equipamentos para Viticultura e Enologia feira de Viticultura de

• o futuro será das melhores empresas, as mais competitivas e competen-

Lisboa – Enovit 2007, que se realizou na feira Internacional de Lisboa entre

tes, com capacidade para impôr a qualidade dos seus vinhos a preços

os dias 11 e 13 de Janeiro, com um stand de 120m2. A feira, que contou

competitivos nos mercados internacionais;

com a presença de duas centenas de expositores e mais de 15.000 profis-

• o próximo Quadro Comunitário de Apoio, será a última oportunidade

sionais nacionais e estrangeiros, foi inaugurada pelo Presidente do Instituto

de cofinanciar os investimentos dos produtores de modo a garantirem

da Vinha e do Vinho, Dr. Afonso Correia.

a melhoria da competitividade das suas empresas.
Para além dos habituais produtos
para a aramação de vinhas, postes de
madeira tratados, postes metálicos
Carmet e os acessórios Fenox, foi
apresentada a nova geração Gripple
e introduzimos o novo expositor
de apresentação do Arame Klasse
Carmo®, com um área de 12m2, através do qual os visitantes se puderam
aperceber das reais características
e vantagens deste produto, que a
Carmo produz segundo as mais
avançadas técnicas de produção,
dentro de um rigoroso controlo de
qualidade.
Carmo, Sempre a Inovar
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Jantar de Natal
Este ano fomos jantar às docas.
No dia 15 os colegas de Lisboa, Almeirim, Pegões e Oliveira de Frades

O que faz a madeira apodrecer?

juntaram-se para uma noite de agradável convívio, em que foram sorteados

A madeira é atacada e consumida por

presentes. O “jackpot”, um cabaz de Natal bem recheado, saiu ao Sr. Estevão

agentes Xilofagos – fungos e insectos

e à Ana Simas de Lisboa, que minutos antes tinham combinado concorrer

que se alimentam desta. Não é a água

em abençoada parceria.

que apodrece a Madeira. O efeito que

O jantar, muito divertido, prolongou-se e ainda houve quem tivesse fôlego

provoca é o aumento da humidade

para continuar a festa.

que é propícia ao desenvolvimento de
fungos da podridão.
Também é comum pensar-se que os buracos do caruncho são efectuados
quando o “bicho” entra na madeira. De facto estes orifícios produzem-se
quando a larva se torna insecto e sai para o exterior da peça de madeira.
O insecto irá colocar os seus ovos em fissuras muitas vezes invisíveis a olho
nu que se transformarão em larvas no interior da madeira. Estas alimentamse no interior da peça de madeira, criando galerias. Só fazem os orifícios
visíveis quando saem para iniciarem novo ciclo de vida.
Próximos capítulos:
– Tratamentos curativos vs. tratamentos preventivos
– O que faz a madeira não apodrecer e durar
– O Cerne e o Borne
– Madeira com duração natural vs. sem duração natural

Carmo presente no Atlantic Equestrian Tour
O Atlantic Equestrian Tour realizou-se pela primeira vez em Portugal e
constituiu um êxito indiscutível.
Durante um mês, entre 19 de Fevereiro e 18 de Março, esta prova teve lugar
no magnífico cenário dos Viveiros de Relva da Herdade da Comporta.
O sol, a proximidade ao mar, a excelente organização e a presença de mais
de cinco centenas de cavalos de cerca de vinte países, fizeram deste evento
uma aposta ganha pela organização e um excepcional instrumento de divulgação nacional e internacional do projecto integrado de eco-turismo que
se desenvolve naquela zona do concelho de Alcácer do Sal.
A Carmo, através do seu departamento Horservice® – Produtos Equestres,
“sponsorizou” desde logo esta iniciativa com o fornecimento e montagem
de alguns dos produtos que fabrica, nomeadamente vedações Rustic, redes,

25 anos de colaboração

mesas, bancos e papeleiras. Foram ainda fornecidos às montadas participan-

Foi ainda por ocasião do jantar de Natal (uma espécie de dobradinha)

tes, e durante os dias em que decorreu a prova, fardos de aparas de cartão

que foram distribuídas as salvas de prata com que a empresa agracia os

–

Horsebed®

-, sendo de realçar a adesão e a boa impressão deixada por

este produto entre cavaleiros e tratadores.

colaboradores que celebram 25 anos ao serviço da casa, sendo que um dos
objectivos da política de responsabilidade social da empresa é reconhecer
e prestar homenagem aos trabalhadores mais antigos.
Foram seis os trabalhadores festejados nesta ocasião:
Celestino Coelho Faustino
Gabriel Ventura Costa
José Piteira Farrica
José Rodrigues Leitão
Manuel Rodrigues Almeida
Maria Manuela Roque
Como foi salientado na ocasião, a empresa muito se orgulha de ter a cada
um deles nos seus quadros e a todos agradece!
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Novo Stand Àrea de lazer & Segurança
Para além do sector agrícola, a Carmo está fortemente implementada no

um novo stand modular, totalmente concebido pelos nossos Arquitectos

mercado de vedações metálicas, Parques Infantis, Decks em madeira, Fibras

e construído com materiais e tecnologia Carmo. Todo ele construído em

metálicas, barreiras de segurança de ferro e madeira, mobiliário urbano e

madeira de Deck, representa algumas das potencialidades construtivas

de jardim, representado pela sector de lazer & Segurança.

da tecnologia única do Carmodeck.

Sendo um sector em grande expansão dentro da empresa, muito virado

O novo stand foi apresentado na feira de Piscinas de Santarém, e já esti-

para as empresas de construção, entidades públicas, Garden Centers e

vemos presentes na feira de materiais de Construção na Exponor – Con-

construtores de jardins, inovámos uma vez mais com o desenvolvimento de

creta, e na Tektónica, realizada na Fil de 27 a 31 de Março deste ano.

Carmo, sempre a Inovar

Super Amarra
A nossa representada “Fenox” desenvolveu uma peça para a ancoragem
de sistemas de aramação ( Vinhas, Pomares e Oliveiras) que finalmente
resolveu os problemas de muitos agricultores.
Inicialmente foi concebida para terrenos pedregosos do “Champanhe”, em
França. Esta Amarra, com desenho patenteado, depois de enterrada no solo,
solta três espigões de aço que se enrolam às pedras ou ao solo muito duro,
para não soltar mais.
Em terrenos difíceis e onde as carreiras de plantas são longas não
existe outra solução como esta.
As Amarras Fenox estão já a ter grande sucesso nas Viticolas do Douro e
Alentejo, assim como no Priorato da Catalunha. Também são utilizadas nas
vedações das auto-estradas e nas cercas de caça para a “ancoragem” da rede
ao solo e assim evitarem que animais (Javalis) passem por debaixo.

CarmoNews20.indd 6
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CARMO ESTRUTURAS EM MADEIRA nas obras efectuadas nas N/ fábricas
Zonas de fixação e contenção de produto químico: Fábrica de Oliveira de Frades.
Conforme mencionámos na n/ newsletter nº 16, a construção de zonas
cobertas e acimentadas (com piso impermeabilizado), com a finalidade de
armazenar as madeiras acabadas de tratar por um período de 8 a 30 dias, de
forma a que a fixação do produto à madeira se faça correctamente, evitando

infiltração nos solos e posterior contaminação de lençóis freáticos.
Parte desta obra (cobertura) terminada há poucos dias, foi feita com a
“prata da casa”, projectada e concebida pela CARMO ESTRUTURAS.

a incidência da água das chuvas, originando uma possível deslavagem.
Esta área funcionará também como zona de contenção, em caso de acidente,
com rebentamento ou fuga de produto químico de algum IBC, depósito
ou autoclave, evitando assim uma possível catástrofe ambiental, com a sua

Ampliação dos escritórios da Fábrica de Pegões
As instalações existentes já eram insuficientes para todo o pessoal Admi-

Estas instalações foram ampliadas para o dobro em área mais ampla, permi-

nistrativo e Comercial.

tindo outro conforto de trabalho e contemplando também uma sala para

Dado o aumento de volume de negócios, houve necessidade de aumentar

reuniões e/ou formações.

os quadros do pessoal, bem como a transferência de alguns postos de
trabalho que estavam localizados nos Escritórios em Lisboa, pelas funções
e área da residência .

Outra obra também construída com a “ prata da casa” , ou seja , projectada
e concebida pela CARMO ESTRUTURAS.
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Gripple, mais eficaz e inovador.
Em Novembro de 2006 foi feito o lançamento mundial da nova
geração de Gripple, o Gripple Plus. Os mercados onde a CARMO
representa o Gripple, Portugal, Espanha e França tiveram a oportunidade de serem os primeiros a conhecer as novas vantagens do
Gripple PLUS.
O Gripple tem vindo a conquistar junto dos clientes, novas funcionalidades e a ser utilizado em cada vez mais mercados. Inicialmente
usado somente como união de arames, principalmente nas redes
para vedações, é actualmente utilizado fundamentalmente como
esticador de arames em mercados como as vinhas, frutas, flores,
estufas e olivicultura e vedações, sejam estas agrícolas, de lazer ou
vias de comunicação.
A nova Gama Gripple apresenta um design ainda mais apelativo e
Ergonómico. O novo rolamento cêramico e a evolução do design
e dos materiais utilizados, permitem que o Gripple suporte cargas
muito superiores, com durações mais prolongadas, ficando assim o
arame melhor seguro.
Toda a gama Gripple é agora ajustável, a fim de evitar correcções
de posicionamento de Gripple ao longo do arame antes deste ser
colocado sobre tensão.
O Gripple pequeno permite agora que seja colocado o arame de
2,2mm, tornando-o uma solução ainda mais competitiva em termos
de preço.
Para conhecer mais da gama Gripple por favor contacte-nos pelos
nossos telefones ou dirija-se a um revendedor CARMO.

Verá que com Gripple ligar e tensionar
é uma brincadeira.

Para a Instalação de Vedações

Para a Instalação de Aramações
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