
A José Joaquim Amaro e Filhos nasceu no já distante 
ano de 1956, pela vontade, gosto e empenho de José 
Joaquim Amaro. A paixão pela extração e trabalho de 
mármores e calcários contagiou não só os seus filhos 
como também terceira geração de Amaros, que deram 
continuidade ao negócio até aos nossos dias. 

A José Joaquim Amaro e Filhos é uma empresa de 
caráter puramente familiar, que aposta na proximidade 
com cada cliente e no rigor colocados em cada projeto, 
para se diferenciar dos outros players do mercado.

Desde a sua data de fundação que a empresa, mais 
conhecida no meio por “Amaros”, tem expandido a sua 
atividade. Para o efeito foram adquiridas empresas 
especialistas, que permitem à José Joaquim Amaro 
e Filhos prestar um serviço mais completo aos seus 
clientes, sem que o rigor e a qualidade do trabalho 
sofram qualquer alteração: Calsal e Extra Stone.

A experiência adquirida e a capacidade para trabalhar 
diferentes materiais e diferentes acabamentos fazem 
da “Amaros” uma empresa distinta. A qualidade 
garantida de todos os trabalhos e o empenho colocado 
em cada detalhe só espantam quem não conhece.

A José Joaquim Amaro 
e Filhos é hoje reflexo, de 

mais de 50 anos de paixão 
e dedicação familiares,

pela extração e trabalho de 
Mármores e Calcários.
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““



OS NOSSOS SERVIÇOS
Materiais e acabaMentos

azul Valverde

Moca creme Grosso

creme cV

semi rijo salgueira

Moca creme Médio

brecha sto antónio

semi rijo codaçal

Moca creme Fino/
relvinha

alpinina topázio

Moleanos

creme Fátima

Da lista de serviços fornecidos destacam-se os seguintes: chapa serrada; 
revestimentos; obras por medida; ladrilhos com diversos tipos de materiais; 
acabamentos diversos, adequados ao material e à finalidade da aplicação.

ACABAMENTOS: 

Polido

Amaciado

Bujardado

Escovado

Flamejado

Areado

tel.: +351 219 270 169 Fax: +351 219 279 176
avenida do Lápias 745, apartado 54
2716-901 Pero Pinheiro, PortUGaL

e-mail.: geral@josejamaro.com

www.josejamaro.com
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