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EMPRESA
A JOARCA iniciou a sua ativi-
dade no dia 28 de junho de 
1991, com a abertura de uma 
loja comercial situada na ci-
dade de Braga. Em 1993, 
abrimos uma segunda loja no 
centro urbano de Santo Tirso, 
a qual veio dar sequência ao 
sucesso comercial consegui-
do em Braga. O sucesso e o 
crescimento das nossas lojas 

em Braga e Santo Tirso sus-
tentaram a abertura de um 
novo estabelecimento co-
mercial, desta feita em Gui-
marães, numa das ruas mais 
concorridas da Cidade Berço.
Ao longo dos anos, a JO-
ARCA foi-se afirmando no 
mercado, consolidando a sua 
imagem e incrementando a 
sua atuação local mas tam-

bém regional. Destacamo-nos 
pela oferta de tecidos de quali-
dade superior e, por este mo-
tivo, conseguimos servir outros 
mercados geográficos através 
da utilização que fazemos dos 
canais digitais e/ou online que 
a internet proporciona.

www.joarca.pt
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Noivas
les mariées

Tendências
tendances

Retrosaria
mercerie

O vestido de uma noiva tem de ser 
distinto e a noiva tem de sentir-se em 
sintonia com ele. Conscientes da im-
portância de um tecido de alta cos-
tura num dos dias mais especiais para 
uma noiva, selecionamos as melhores 
opções (cetim, chantum, tafetá, tull, 
renda, seda metálica e acessórios) a 
pensar em si!

Todos gostamos de estar a par das úl-
timas tendências da moda! Na JOAR-
CA, apresentamos-lhe hoje o futuro em 
linhos, malhas, lanifícios, sarjas e sedas 
estampadas/lisas.

A nossa secção de Retrosaria com-
plementa a nossa oferta de pro-
dutos. Aqui encontrará sempre as 
linhas, os fechos, as ombreiras, os 
forros ou outros acessórios de moda 
que necessita. Faça-nos uma visita 
e conheça melhor as sugestões que 
temos para lhe dar!
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RETROSARIA



NA VANGUARDA DA MODA!

BRAGA

  

SAN TO TIRSO

  

GUIMARÃES

www.joarca.pt
facebook.com/tecidos.joarca
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