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EXCELÊNCIA
EM MADEIRA

A NOSSA HISTÓRIA/ OUR HISTORY

Fundada em 1994, em Paços de Ferreira, por José Luís Gonçalves, a empresa designou-se: José Luís Madeiras, Lda, tendo-se rapidamente aﬁrmado no mercado. A José Luís Madeiras, empresa familiar 100%
portuguesa, é especialista na transformação e comercialização de madeira para a indústria do mobiliário,
carpintarias, construção, design de interiores e outros nichos de mercado que também consomem esta
nobre matéria-prima.
Desde 2001, a José Luís - Madeiras, Lda. especializou-se em madeiras folhosas europeias e americanas.
Com uma área total de 22 000 m2, dos quais 6 500 m2 são de área coberta, transforma e comercializa
anualmente 15 000 m3 sendo 5 000 m3 secos em estufas artiﬁciais. Esta capacidade permite disponibilizar
aos clientes um fornecimento rápido e eﬁcaz, de elevada qualidade, a preços competitivos.
Com uma equipa de colaboradores fortemente motivados e competentes, apoiados por tecnologias
modernas, gestão e liderança pró-ativa, a empresa tem registado uma evolução constante e eﬁciente na
prestação do melhor serviço aos clientes.
Surge assim, com naturalidade, a certiﬁcação em qualidade segundo as normas ISO 9001 e PEFC. Além
disso, a empresa é distinguida pelo IAPMEI com o estatuto PME Líder.
O sucesso alcançado não é apenas nosso mas de todos aqueles que têm partilhado este caminho: os
nossos clientes e parceiros.
Com mais de duas décadas de experiência no mercado, a José Luís Madeiras, tendo Filipe Gonçalves
como CEO, é líder na Excelência em Madeira.
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A NOSSA HISTÓRIA/ OUR HISTORY

Founded in 1994, in Paços de Ferreira, by José Luís Gonçalves, the company was designated as: José Luís
- Madeiras, Lda, having been quickly stated in its market. José Luís Madeiras is a 100% Portuguese family
company, expert in processing and marketing of wood for the furniture industry, carpentry, construction,
interior design and other market niches which also consume this noble raw material.
Since 2001, José Luís - Madeiras, Lda. is specialized in European and American hardwood. With a total
area of 22 000 m2, which includes 6 500 m2 of covered area, transforms and annually sells 15 000 m3
being 5.000 m3 dried in drying kiln. This capacity provides our customers to have a fast and eﬀective
delivery of high quality at competitive prices.
With a staﬀ of highly motivated and skilled professionals, strengthened by modern technologies,
management and pro-active leadership, the company has registered a constant evolution and eﬃciency
in providing the best service to our customers.
Therefore it naturally originated quality certiﬁcation according to ISO 9001 and PEFC. Besides that, the
company is distinguished by IAPMEI with the PME Lider status.
The success achieved isn´t only ours but it also belongs to all those who have shared this path: our
customers and partners.
With more than two decades of experience in the market, José Luís Madeiras, having Filipe Gonçalves as
CEO, is leader in the Excellence in wood.
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SERVIÇOS/ OUR SERVICES

CORTE/ CUTTING SERVICES
Com máquinas e equipamentos topo de gama, a nossa empresa garante a serragem de toros e o
corte da madeira à medida das necessidades do cliente.
With top of the range machinery and equipment, our company guarantees the sawing of logs and
the cutting of wood to meet the needs of the customer.
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SERVIÇOS/ OUR SERVICES

DESCASCA/ DEBARKING SERVICES
Garantimos a descasca de toros de vários diâmetros e comprimentos. Este processo permite
eliminar fungos e parasitas existentes na casca, uma melhor qualidade da secagem, corte e
consequentemente uma melhor qualidade do produto ﬁnal.
We guarantee the logs debarking of various diameters and lengths. This process alows to
eliminate fungi and parasites in the bark, a better drying quality, cutting and better ﬁnal product.

ALINHADEIRA (MULTISERRA)/ MULTIPLE RIP SAWS
A alinhadeira de tábuas é composta por um sistema de alinhamento por raio laser. A nossa
empresa garante que a serragem das pranchas de 4 faces sejam conforme as medidas
previamente deﬁnidas.
The multiple rip saws is composed of a laser alignment system. Our company guarantees the
sawing of the 4-sided boards according to the previously deﬁned measures.
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SERVIÇOS/ OUR SERVICES

ARMAZENAMENTO/ STORAGE
A gestão de stocks está informatizada com programa de Leitura ótica (“código de barras")
desenvolvido especiﬁcamente para a José Luís Madeiras. Com uma área global de mais de 22
000 m2, sendo 6 500 m2 de área coberta e equipada com wiﬁ, permite acolher as melhores
matérias-primas selecionadas nas mais diversas espessuras, e manter as madeiras sempre
devidamente secas.
Stocks management has a computerised database with optical reading program (“Bar Code")
developed speciﬁcally for the José Luís Madeiras company. With a total area of more than 22 000
m2, being 6 500 m2 covered area and equipped with wiﬁ, allows us to welcome the best selected
raw materials in the most diﬀerent thicknesses, and maintain the wood always properly dry.
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SERVIÇOS/ OUR SERVICES

SECAGEM/ DRYING
Com 3 estufas a empresa garante a secagem de 2 500 m3 anuais de madeira. As boas práticas e
experiência acumuladas permitem uma secagem eﬁcaz e sem daniﬁcar a qualidade da madeira.
With 3 drying kiln our company annually guarantees the drying of 2 500 m3 of wood. Our good
practice and accumulated experience gives an eﬀective drying without quality damage.

DISTRIBUIÇÃO/ DISTRIBUTION
A José Luís Madeiras dispõe de frota própria para entrega rápida e eﬁciente das madeiras em
Portugal e no estrangeiro. A empresa detém ainda acordos com empresas transportadoras,
permitindo uma ampla cobertura de rede na distribuição nacional e internacional.
José Luís Madeiras has its own truck ﬂeet for fast, eﬃcient delivery of timber in Portugal and
abroad. The company also holds agreements with carriers, allowing a broad coverage of the
network in the national and international distribution.
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PRODUTOS/ PRODUCTS

Carvalho Europeu/ European Oak
Quercus robur (nome Cientíﬁco), também designado carvalho francês ou carvalho branco, é famoso pela
textura não uniforme, raios lenhosos bem marcados e ﬁo ondulado. A madeira do carvalho é rija, pesada
e resistente à humidade, sendo utilizada de muitas formas: desde mobiliário, barris, construção naval,
construção civil, ferramentas e artesanato.
Quercus robur (Scientiﬁc name), also called French oak or white oak is famous by non-uniform texture, woody
ray well marked and wavy wire. The oak wood is stiﬀ, heavy and moisture resistant. It´s used in many ways
such as: furniture, barrels, shipbuilding, tools and crafts.

Amieiro/ Alder
Alnus glutinosa (nome Cientíﬁco), também designado
Amieiro comum, é uma madeira utilizada na produção
em massa e em carpintarias de limpos. A tendência é
para ser utilizada em utilidades, especialmente artigos
torneados.
Alnus glutinosa (Scientiﬁc name), also called common
alder is used in mass production and in interior
woodwork. It is often used in utilities, especially turned
products.

Castanho/ Brown
Castanea sativa (nome Cientíﬁco), também designado
castanheiro é uma madeira de excelente qualidade
usada na construção e também muito utilizada em
mobiliário e decoração interior.
Castanea sativa (Scientiﬁc name), also called chestnut
is a excellent quality wood used in construction and
also widely used in furniture and interior decorating.

Pág.10

PRODUTOS/ PRODUCTS

Cerejeira Americana/ American Cherry Wood
Black Cherry tem um aspeto mais homogéneo que a
ondulado mas homogéneo e cor com tons médios.
Cherry has a more homogeneous aspect that
wire yet uniform and mid tone colours.

Sicómoro/ Sycamore
resistente, esplendida para torneados e muito útil
para mobiliário e para madeiramento de interiores.
splendid for turned wood and very useful for furniture
and interior woodwork.

Freixo/ Ash
de cabos de ferramentas e de equipamento desportivo. Também é muito apreciada no uso de mobiliário
contemporâneo.
cables and sports equipment. It´s also highly appreciated in contemporary furniture.
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PRODUTOS/ PRODUCTS

Cerejeira Europeia/ European Cherry Wood
aspeto sedoso utilizada em trabalhos delicados para
estruturas interiores, mobiliário, artigos decorativos e
instrumentos musicais.
silky appearance used in delicate work for interior
structures, furniture, decorative items and musical
instruments.

Charme (carpa)/ Hornbeam

de limpo, instrumentos musicais e artigo torneados.
textured wood, used in woodwork, musical instruments
and turned products.

Faia/ Beech wood
cor clara, ligeiramente rosada. Continua a ser muito usada no mobiliário de produção em massa, parquets e
soalhos, porque é muito fácil de trabalhar, consistente e económica.
pink colour. Continues to be greatly used in the mass production of furniture, because it is very easy to work
with, consistent and economic.
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PRODUTOS/ PRODUCTS

Nogueira Americana/ American walnut
Juglans nigra (nome Cientíﬁco), também designada nogueira negra, é uma madeira muito apreciada em
todo o mundo para mobiliário, marcenaria “premium” e para trabalho especializado em relógios de parede
e entalhados.
Juglans nigra (Scientiﬁc name), also called Black walnut it is much appreciated in the furniture world market,
“premium” carpentry and specialized work in wall clocks and wood carved.

Tília/ Linden
comum é a madeira escolhida pelos entalhadores. A
a madeira corta-se bem sem romper.

and uniform, the wire is straight, the pore closed and
the wood is easy to cut with low chance of breaking.

Tulipeiro/ Tulipwood

em carpintaria de limpos e trabalhos decorativos.
thin and consistent texture. It can be used in interior
woodworks and decorative works.
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PRODUTOS/ PRODUCTS

Vidoeiro/ Birch Wood
no mobiliário em módulos para montar. O tronco do
vidoeiro não é muito grosso, por isso as peças obtidas
são relativamente estreitas.
by modules. The trunk is not too thick, so we get
relatively narrow pieces.

Acácia/ Acacia
Acacia (nome Cientíﬁco), também designado Acácia amarela ou Mimosa, é uma madeira utilizada em
carpintarias de limpos e utilizada em mobiliário de interior e exterior.
Acacia (Scientiﬁc name), also called Yellow Acacia is used in interior woodwork and interior and exterior
furniture.
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