Conhecido e explorado há mais de vinte séculos, e já presente nas ruínas

The pure marble from the Estremoz and Vila Viçosa region has been in quarried

romanas do templo de Diana em Évora, o puro mármore da região de Estremoz e

and is in use for over twenty centuries; it is found in the Roman ruins of the temple

Vila Viçosa, de grão fino e matizes únicos, tem fornecido nos últimos 2000 anos

of Diana in Évora. With its fine grain and unique hues, it has supplied Europe and

algumas das mais fantásticas pedras decorativas da Europa e do mundo.

the world with some of the most amazing decorative stones in the last 2000 years.

E é justamente em Estremoz e Vila Viçosa que o Grupo Galrão, fundado em 1955,

It is precisely in Estremoz and Vila Viçosa that Grupo Galrão, founded in 1955,

tem concentrada a sua produção de mármores ornamentais. Com seis décadas

has concentrated its production of ornamental marbles. Counting six decades of

de inovação contínua e apresentando uma excelência permanente nos seus

continuous innovation and permanently delivering excellence with its products,

produtos, o nome Galrão é hoje uma das referências nacionais e internacionais

the Galrão name is today a national and international reference in the extraction,

na extração, transformação e comercialização de pedra natural.

transformation and commercialization of natural stone.

Para esse estatuto contribuíram decisivamente as duas colossais pedreiras de

The two colossal quarries of Estremoz and Fonte da Moura have contributed

Estremoz e da Fonte da Moura, através das quais o Grupo Galrão assegura uma

decisively to this status; through them, Grupo Galrão assures an annual production

capacidade produtiva anual de perto de 7.000m3 de mais de uma dezena de

capacity close to 7,000m3 featuring more than ten marbles with different hues and

mármores de diferentes matizes e colorações, todos de qualidade igualmente

tints, all of equal superior quality. These marbles are exported to every continent

superior. Mármores exportados para todos os continentes e apreciados em

and appreciated around the world as blocks, slabs, tiles and cut-to-size pieces.

todo o mundo, seja na forma de blocos, seja na forma de chapas ou ladrilhos,

Grupo Galrão is a supplier for works of great prestige. Internationally renowned

seja ainda como peças trabalhadas sob medida. O Grupo Galrão é fornecedor

hotel chains and buildings all over the world rely on stones produced or worked on

de obras de grande prestígio. Cadeias de hotelaria de renome internacional ou

by Grupo Galrão, as in the case of the imposing entry hall of the Louvre Museum

edifícios de referência em todo o mundo contam com pedras produzidas ou

in Paris. In addition to these great projects, the refinement of their ornamental

trabalhadas pelo Grupo Galrão, como é o caso do imponente hall de entrada do

expertise has lead Grupo Galrão to high luxury work, such as the halls of the

Museu do Louvre em Paris. Mas para além destes grandes projetos, o requinte

Queen Mary II cruise ship, the interiors of Russian magnate Roman Abramovich’s

dos seus trabalhos ornamentais, levou o Grupo Galrão a conquistar obras de alto

yacht and the home of Charles Aznavour in Paris.

luxo, como os salões do navio Queen Mary II, o interior do iate do magnata russo
Roman Abramovich ou a casa de Charles Aznavour em Paris.

It is with great pleasure that Grupo Galrão presents you this brochure showcasing
these marbles and the quarries from which they are extracted.

São estes mármores, e as pedreiras de onde são extraídos, que o Grupo Galrão
tem o prazer de lhe apresentar nesta brochura.

ESTREMOZ

ESTREMOZ

ESTREMOZ - ED
Situada às portas da vila, a pedreira de Estremoz produz

Situated at the entrance of the town, the Estremoz quarry

alguns dos mais apreciados mármores de toda a região. Daqui

produces some of the most widely appreciated marbles of the

sai o extraordinário Branco de Estremoz, muito cristalino e de

region. The extraordinary white hue of the Estremoz originates

grão fino, com um branco profundo temperado por matizes

from here, characterized by a crystalline fine grain of deep

suaves e quentes. É também desta pedreira que é extraído

white, complemented by soft, warm tones. It is also from this

o exuberante Picasso, com os seus veios negros e matizes

quarry that the exuberant Picasso is extracted, with its black

vermelhos.

veins and red hues.

Com 80.000m2 de implantação, esta é a maior pedreira do

Occupying 80,000m2, this is Grupo Galrão’s largest quarry,

Grupo Galrão e apresenta um ritmo de extração de 3.000m3

and it features an extraction rate of 3,000m3 per year.

por ano.
A part of this production is exported in blocks to several
Uma parte desta produção é exportada em blocos para

international markets. The other part is transformed into

diversos mercados internacionais. A outra parte é transformada

slabs, tiles and cut-to-size pieces produced in the industrial

em chapa, ladrilho e peças cortadas à medida nas instalações

installations of Grupo Galrão. These are sent both to national

industriais do Grupo Galrão, e destina-se tanto ao mercado

and export markets.

nacional como ao mercado de exportação.
In the following pages, we invite you to discover the five main
Conheça melhor nas próximas páginas as cinco principais

stone varieties produced in the ED-Estremoz Quarry.

variedades produzidas na Pedreira ED-Estremoz.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO MECÂNICAS | PHYSICAL CHARACTERISTICS
Designação Petrográfica | Petrological Name (EN 12407:2000)
Mármore | Marble
Comportamento ao Fogo (reservado às utilizações sujeitas a
regulamentos sobre a acção do fogo) | Reaction to Fire
(EN 13501-1:2007)
Classe A1 (de acordo com a Emenda à Decisão 96/603/CE) |
Classe A1 (according to Amending Decision 96/603/EC)
Resistência à Flexão sob Carga Centrada [MPa] | Flexural
Strength (EN 12372:2006)
Valor médio | Mean value = 15.9
Desvio-padrão | Standard deviation = 0.9
Absorção de Água à Pressão Atmosférica [%] | Water
Absorption at Atmospheric Pressure (EN 13755:2008)
Valor médio | Mean value = 0.1
Desvio-padrão | Standard deviation = 0.0
Massa Volúmica Aparente [kg.m-3] | Apparent Density
(EN 1936:2006)
Valor médio | Mean value = 2710
Desvio-padrão | Standard deviation = 0

Porosidade Aberta [%] | Open Porosity (EN 1936:2006)
Valor médio | Mean value = 0.2
Desvio-padrão | Standard deviation = 0.0
Resistência ao Desgaste por Abrasão (Capon) [mm] | Abrasion
Resistance (EN 14157:2004)
Valor médio | Mean value = 22.5
Desvio-padrão | Standard deviation = 0.9
Resistência ao Escorregamento [SRV] | Slip Resistance
(EN 14231:2003)
Condições secas | Dry conditions = 71
Condições húmidas | Wet conditions = 65
Resistência ao Choque Térmico (só para uso no exterior) [%] |
Thermal Shock Resistance (only for external use)
(EN 14066:2003)
Variação da massa/Valor médio | Change in mass/Mean value = 0.01
Variação da massa/Desvio-padrão | Change in mass/Standard
deviation = 0.01
Variação do módulo de elasticidade/Valor médio | Change in
dynamic elastic modulus/Mean value = 25.8
Variação do módulo de elasticidade/Desvio-padrão | Change in
dynamic elastic modulus/Standard deviation = 3.2

Variação de Matiz | HUE Variation

ESTREMOZ BRANCO

o Branco de Estremoz é o mármore que deu fama
milenar à região. Uma pedra quase desprovida de

veios, branca, cristalina e de grão muito fino, com

uma procura mundial sempre muito superior à

oferta. É uma pedra nobre e luminosa, que combina
a austeridade do mármore com a pureza inspiradora
da claridade.

BAMBOO

DIAMOND

Available in blocks, slabs or tiles, Estremoz Branco is

the white marble that has given the region its age-old
fame. With practically no veins, the stone is white,
crystalline and of very fine grain and its worldwide
demand always exceeds supply. It is a bright and

noble stone, which combines the austerity of marble
with the inspiring purity of luminosity.

PLUMA

ESTREMOZ BRANCO

Comercializado em bloco e em chapa ou ladrilho,

Variação de Matiz | Hue Variation

BROWN SUGAR

Brown Sugar é um mármore peculiar. A sua cor
branca ou creme pincelada com veios de tonalidade
castanha,

esparsos

e

ocasionais,

transforma

uma pedra sóbria num revestimento cheio de
personalidade. A sua aplicação transfere um tom
quente e acolhedor a qualquer ambiente e o jogo

das suas tonalidades suaves interrompidas pelas
manchas de cor, formam superfícies originais e

Brown Sugar is a peculiar marble. Its white or cream

colour, brushed with occasional, dispersed brown
veins, transforms a sober stone into one with a
finish full of personality. It establishes a warm and

welcoming ambiance in any setting and its gamut
of soft hues, punctuated by spots of colour, creates
original and captivating surfaces.

cativantes.

JATEADO | Sandblasted

RISCADO | Scratched

BROWN SUGAR

AMACIADO | HONED

RETRO-ILUMINADO | BACK LIGHT

PICASSO

génio da pintura, o traço extravagante dos seus veios
combina-se com as tonalidades explosivas do fogo

para criar ambientes surpreendentes e cativantes. A

aplicação em simetria das chapas de Picasso cria

verdadeiras obras primas que não deixam ninguém
indiferente. E graças à baixa opacidade da pedra, o
recurso à retro-iluminação transforma este mármore
numa tela hipnótica e deslumbrante.

Picasso is an extraordinary marble. Like a genius

of painting, the extravagant trace of its veins is

combined with the explosive hues of fire, developing
surprising

and

captivating

atmospheres.

The

bookmatched application of Picasso slabs creates
true masterpieces, leaving no one indifferent. As

a result of the stone’s low opacity, backlighting it
transforms the marble into a stunning, hypnotic
canvas.

RETRO-ILUMINADO | BACK LIGHT

PICASSO

Picasso é um mármore extraordinário. Como um

Variação de Matiz | Hue Variation

VEIN CUT

cortado no sentido contrário ao dos seus veios.
O seccionamento cria uma infinidade de pontos e
traços castanhos e rosados sobre um fundo branco

ou creme. A sua aplicação em ladrilhos, dá origem
a uma superfície curiosa que sugere uma textura
quente e rugosa, lembrando materiais orgânicos.

AMACIADO | HONED

JATEADO | Sandblasted

As its name suggests, Vein Cut is a marble cut in

the opposite direction of its veins. This sectioning
creates infinite brown and rose coloured specks and
traces over a white or cream-colour background.

Its application in tiles produces a curious surface,
which suggests a warm and rugged texture recalling
organic materials.

ESCOVADO | Brushed

VEIN CUT

Como o nome sugere, Vein Cut é um mármore

Variação de Matiz | Hue Variation

AGUARELA

transporta-nos para o universo da pintura. As

delicadas pinceladas dos seus veios em tons de rosa

variam imensamente de intensidade e frequência,
sobre um fundo que oscila entre o branco e o creme.

O resultado é uma superfície cheia de contrastes e
personalidade, que dá origem a ambientes vivos,
contemporâneos e acolhedores.

BAMBOO

JATEADO | Sandblasted

Smooth and liquid, the surface of the Aguarela marble
takes us into the universe of painting. The delicate
brushstrokes of its pink-hued veins vary immensely
in intensity and frequency over a background ranging

from white and cream. The result is a surface full of

contrasts and personality, which stimulates vibrant,
contemporary and welcoming atmospheres.

BUJARDADO | Bush hammered

AGUARELA

Suave e líquida, a superfície do mármore Aguarela

FONTE DA MOURA

FONTE
DA
MOURA

FONTE DA MOURA - FM
Situada em Pardais, nos arredores de Vila Viçosa e do seu

Located in Pardais, near Villa Viçosa and its monumental

monumental Palácio Ducal, a pedreira da Fonte da Moura

Ducal Palace, the Fonte da Moura quarry produces extremely

produz mármores muito cristalinos, de grão fino e médio. São

crystalline marbles, of fine and medium grain. Here, blocks of

aqui extraídos blocos do delicado Rosa Aurora, com veios de

the delicate Rosa Aurora with rosy brown veins are extracted,

um castanho rosado, ou do sofisticado Amadeus, com o seu

as are blocks of the sophisticated Amadeus, with its veined

fundo raiado de matizes pretos e cinzento-azulados.

background of black and grey-blue tones.

Com 30.000m2 de implantação, esta é a pedreira onde o

With 30,000m2, this is the quarry where Grupo Galrão develops

Grupo Galrão desenvolve a sua atividade mais intensa, com

its more intense activity, at a rate of extraction of 4,000m3 per

um ritmo de extração de 4.000m3 por ano.

year.

Uma parte desta produção é exportada em blocos para

A part of this production is exported in blocks to diverse

diversos mercados internacionais. A outra parte é transformada

international markets. The other part is transformed into

em chapa, ladrilho e peças cortadas à medida nas instalações

slabs, tiles and cut-to-size pieces produced in the industrial

industriais do Grupo Galrão, e destina-se tanto ao mercado

installations of Grupo Galrão. These are sent both to national

nacional como ao mercado de exportação.

and export markets.

Conheça melhor nas próximas páginas as cinco principais

In the following pages, we invite you to discover the five main

variedades produzidas na pedreira da Fonte da Moura, em

stone varieties produced in the Fonte da Moura quarry in

Pardais.

Pardais.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO MECÂNICAS | PHYSICAL CHARACTERISTICS
Designação Petrográfica | Petrological Name (EN 12407:2000)
Mármore | Marble
Comportamento ao Fogo (reservado às utilizações sujeitas a
regulamentos sobre a acção do fogo) | Reaction to Fire
(EN 13501-1:2007)
Classe A1 (de acordo com a Emenda à Decisão 96/603/CE) |
Classe A1 (according to Amending Decision 96/603/EC)
Resistência à Flexão sob Carga Centrada [MPa] | Flexural
Strength (EN 12372:2006)
Valor médio | Mean value = 20.0
Desvio-padrão | Standard deviation = 0.5
Absorção de Água à Pressão Atmosférica [%] | Water
Absorption at Atmospheric Pressure (EN 13755:2008)
Valor médio | Mean value = 0.1
Desvio-padrão | Standard deviation = 0.0
Massa Volúmica Aparente [kg.m-3] | Apparent Density
(EN 1936:2006)
Valor médio | Mean value = 2710
Desvio-padrão | Standard deviation = 4
Porosidade Aberta [%] | Open Porosity (EN 1936:2006)
Valor médio | Mean value = 0.2
Desvio-padrão | Standard deviation = 0.0

Resistência ao Desgaste por Abrasão (Capon) [mm] | Abrasion
Resistance (EN 14157:2004)
Valor médio | Mean value = 21.5
Desvio-padrão | Standard deviation = 1.2
Resistência ao Escorregamento [SRV] | Slip Resistance
(EN 14231:2003)
Condições secas | Dry conditions = 73
Condições húmidas | Wet conditions = 66
Resistência ao Choque Térmico (só para uso no exterior) [%] |
Thermal Shock Resistance (only for external use)
(EN 14066:2003)
Variação da massa/Valor médio | Change in mass/Mean value = 0.01
Variação da massa/Desvio-padrão | Change in mass/Standard
deviation = 0.00
Variação do módulo de elasticidade/Valor médio | Change in
dynamic elastic modulus/Mean value = 17.0
Variação do módulo de elasticidade/Desvio-padrão | Change in
dynamic elastic modulus/Standard deviation = 3.7
Empeno após 50 ciclos [mm/m] | Bowing Magnitude after 50
Cycles (EN 16306)
0.195
Aumento da Taxa de Empeno [mm/m] | Increase Rate in
Bowing (EN 16306)
0.02

Variação de Matiz | Hue Variation

AMADEUS

Amadeus é um mármore clássico e sofisticado. As
suas tonalidades pretas e cinzentas sobre um fundo

branco imaculado, sugerem ambientes cheios de
rigor e classe. Os seus veios geométricos e bruscos
dão origem a simetrias fascinantes na sua aplicação,

dando vida e caráter aos ambientes marcados pela
sua presença.

ESCOVADO | Brushed

JATEADO | Sandblasted

Sold in blocks, slabs or tiles, Amadeus is a classic
and sophisticated marble. Its tones of black and

grey over an immaculate white background suggest

atmospheres of rigour and class. Its abrupt,
geometric veins create fascinating bookmatches,

breathing life and character into the places marked
by its presence.

RISCADO FORTE | STRONG Scratched

AMADEUS

Comercializado em bloco e em chapa ou ladrilho,

Variação de Matiz | Hue Variation

CREME PARDAIS

e cor de areia fazem do Creme Pardais um mármore
original. Tudo nele lembra a aridez e o fascínio do

deserto, a suavidade das dunas e a aspereza das

rochas. Cortado por veios fortes e dramáticos, onde
flutuam fragmentos coloridos, ou decorado muito
ligeiramente por difusas linhas cor de mel, esta é

uma pedra que oferece a qualquer ambiente a
presença deslumbrante do mundo natural.

BAMBOO

JATEADO | Sandblasted

Its hot, strong tones, with black, brown and sand-coloured veins make Creme Pardais an original
marble. Everything about it evokes the arid fascination

of the desert, the smoothness of the dunes and
the roughness of the rocks. Intersected by strong,
dramatic nerving with floating fragments of colour,

or lightly decorated by diffuse honey-coloured lines,
this is a stone that conjures in any atmosphere the
stunning presence of the natural world.

BUJARDADO | Bush hammered

CREME PARDAIS

Os tons quentes e fortes, raiados de negro, castanho

Variação de Matiz | Hue Variation

BLUETTE

cinzento com nervuras negras, o mármore Bluette
da pedreira da Fonte da Moura é uma pedra de

grande sobriedade e frieza. A sua aplicação em
simetria cria superfícies ao mesmo tempo austeras

e espetaculares, que lembram o coração das
montanhas ou a pelagem de animais exóticos.

BAMBOO

JATEADO | Sandblasted

Featuring blue hues and distinctive grey stains with

black nerving, the Bluette marble from the Fonte
da Moura quarry is a stone of great sobriety and

coldness. Its bookmatched application creates
surfaces that are both austere and spectacular,

evoking the heart of the mountain or the fur of exotic
animals.

BUJARDADO | Bush hammered

BLUETTE

Com tonalidades azuladas e grandes manchas de

Variação de Matiz | Hue Variation

ROSA AURORA

onde a tonalidade rosa predomina, seja em
penachos discretos de cor sobre um fundo leitoso,
seja em grandes manchas e veios marcados sobre

superfícies beijes, castanhas e por vezes laranja.

Os seus padrões tanto podem lembrar os céus
serenos das primeiras horas da madrugada, como
uma explosão de movimento que enche de vida e
energia qualquer ambiente.

ESCOVADO | Brushed

JATEADO | Sandblasted

As its name suggests, the Rosa Aurora is a marble

with a predominantly rose palette, manifesting itself

in discrete plumes of colour over a milky background
or in great spots and veins impressed upon beige,
brown and sometimes orange surfaces. Its patterns

bring to mind the serene skies of the first hours of

dawn, or an explosion of movement that fills any
environment with life and energy.

RISCADO | Scratched

ROSA AURORA

Como o nome indica, o Rosa Aurora é um mármore

Variação de Matiz | Hue Variation

ART DECO

variam entre o anilado e o areia, o Art Deco é um

mármore cheio de romantismo, que cria à sua volta

ambientes calmos e nostálgicos. Os seus desenhos

são vagos, com movimentos contraditórios. Como

uma mulher enigmática, o Art Deco é um mármore
caprichoso e suave, com veias de sangue azul sob
uma pele de marfim.

AMACIADO | HONED

JATEADO | Sandblasted

With fluid, aquatic veins and hues that vary between
indigo and sand, the Art Deco is a marble that evokes

romance, creating calm and nostalgic ambiances.

The designs on its surface are vague, with opposing
movements. Like an enigmatic woman, the Art Deco
is a smooth and whimsical marble, with blue-blooded veins under an ivory skin.

RISCADO | Scratched

ART DECO

Com veios fluidos e aquáticos e tonalidades que
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