CARLOS MACEDO
 Nasceu em Díli, capital de Timor-Leste, em 1958, mas a sua origem
está nas Beiras: o pai, engenheiro civil e de minas, nasceu em Viseu; a
mãe, em Mortágua, no mesmo distrito. Foi igualmente em Díli que
estudou até finalizar o 2.º ciclo do ensino preparatório. Quando
regressou a Portugal, completou os estudos liceais em Viseu (1.º ano)
e no Colégio Valsassina (2.º ao 6.º ano).
 A educação é, na maneira de ser e de estar de Carlos Macedo, pilar
fundamental de uma comunidade. Talvez fruto de uma educação com
heranças militares – o avô era militar, o pai foi educado no Colégio
Militar e nos Pupilos do Exército -, o candidato à presidência da
Freguesia do Olivais encara com muita seriedade o papel da família na
preparação dos mais novos, na medida providencie a ajuda e a
orientação necessárias para que as crianças e os jovens possam
ganhar ferramentas para a vida adulta através da formação, seja ela
superior ou técnica.
 Casado com uma professora do ensino especial no megaagrupamento de Marvila, Carlos Macedo é pai de duas filhas que
encontraram vocação na medicina: a mais velha finalizou o curso em
2012; a mais nova finalizou em 2017.
 É militante do CDS desde a sua fundação e conta, com algum orgulho,
que colou e pendurou cartazes nos primeiros tempos do partido. Fez
segurança no primeiro comício do CDS no Campo Pequeno, no qual
lideraram Adelino Amaro da Costa e Diogo Freitas do Amaral. Afastouse do partido após um incidente aquando da derrota do general
Soares Carneiro nas presidenciais de 1980, que viria a perder para o
general Ramalho Eanes. Em 2005 regressou à militância e em 2009
assumiu o seu cargo na assembleia municipal de Loures.
 Em 1999 acontece um episódio que marca a vida de Carlos Macedo:
perde o emprego e vê-se com poucas opções. Mas este será, talvez, o
episódio que melhor demonstra o carácter do candidato á Freguesia

dos Olivais: ao invés de desanimar, decidiu apostar em si mesmo. Fez
várias formações tais como; Instituto Português de Administração e
Marketing IPAM The Marketing School e Universidade Técnica de
Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão ISEG Formação para
Empreendedores, decidiu criar o seu próprio posto de trabalho e,
assim, criou a sua própria empresa em 2005 – a mesma empresa de
que ainda hoje é gestor.
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