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30 Prescritores de 10 diferentes países  

visitaram Portugal a convite da ANIET 

EDIÇÃO ESPECIAL  

PEDRA PORTUGUESA AFIRMA-SE ALÉM FRONTEIRAS                          
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1º DIA     RECEÇÃO AO GRUPO DE PRESCRITORES 

Em Outubro de 2019, uma equipa prescritores internacionais, oriundos de mercados prioritários para  o sector, esteve pre-
sente em Portugal, a convite  da ANIET, tomando conhecimento da realidade atual da Pedra Portuguesa.  

Visitaram pedreiras e unidades de transformação, visitaram obras e participaram numa série de “ações formação”, tendo a 
sempre Pedra Portuguesa como tema.  

Esta ação envolveu um total de 30 prescritores internacionais - arquitetos e designers - de 10 nacionalidades diferentes de 
primordial importância para o Sector e que pela sua qualidade e pelo programa desenvolvido pela ANIET, mereceu o reco-
nhecimento da AIA - American Institute of Architects. 

Regressaram aos seus países com um melhor conhecimento não só da Pedra Nacional, como também das tecnologias nele 
aplicadas e da capacidade ímpar que as empresas portuguesas têm de a trabalhar. Levaram também recordações da cultura e 
gastronomia portuguesa.  

O programa da ação culminou com um jantar de gala a bordo de um Barco Rabelo, em pleno Rio Douro e com um fado a bor-
do.  

No final, os participantes preencheram um questionário, que revelou um elevado grau de satisfação com a ação.  

A ANIET, agradece aos seus associados, com destaque para os parceiros na ação – excelentes anfitriões - que estão de Para-
béns, assim como está também a Pedra Portuguesa. 

Conheça as opiniões dos nossos convidados mais à frente. 

Assista aqui ao vídeo: Receção dos Convidados e Apresentação do Programa do Evento (vídeo)  

http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
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O 2º dia iniciou-se bem cedo com a visita à MVC Limestones, situada em Alcobaça, onde o grupo de prescritores visitou a pe-
dreira e a respetiva fábrica de transformação. Esta visita permitiu demonstrar a grande capacidade e qualidade das empresas 
portuguesas e dos seus produtos. Durante a tarde, foi realizada uma visita ao “Mosteiro da Batalha”, um monumento nacional 
de referência, reforçando a ideia de que Portugal possui uma histórica e vasta experiência em trabalhos de Pedra Natural. 

Assista aqui ao vídeo: Visita a Pedreira e Unidade de Transformação de Calcário (vídeo)  

2º DIA       VISITA A PEDREIRA E FÁBRICA DA MVC   LIMESTONES  

http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path/
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3º DIA     VISITA A FAFSTONE, GNT E PARDAIS 

No 3º dia o grupo visitou a pedreira da empresa FAFSTONE e as fábricas das empresas GNT- Granitos do Norte e PARDAIS. Foi 
também organizada uma visita ao Museu da Pedra de Alpendorada, símbolo da tradição do trabalho na Pedra.  

Assista aqui aos vídeos: Visita a Pedreira de Granito (vídeo) 
Assista aqui aos vídeos: Visita a duas Unidades de Transformação (vídeo 1) (vídeo 2)  

http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2/
http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2/
http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2-2/
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4º DIA     VISITA A TRANSGRANITOS, A OLIVEIRA RODRIGUES E À CI-

DADE DE GUIMARÃES 

O 4º dia foi marcado pela visita à fábrica da empresa TRANSGRANITOS onde os convidados  tiveram a oportunidade de conhe-
cer melhor o processo produtivo e ainda o processo de coloração dos granitos, uma inovação desta empresa.   

Visitou-se também a pedreira da empresa OLIVEIRA RODRIGUES , onde se assistiu ao processo de extração/queda de um bloco 
de granito de grandes dimensões.  

Da parte da tarde visitaram as Tree Houses no Parque Natural de Pedras Salgadas. 

O dia terminou na bela Cidade de Guimarães, património mundial da Unesco, onde foram surpreendidos por uma atuação dos 
Nicolinos, símbolo da tradição estudantil da cidade.  

Assista aqui aos vídeos: Visita a Unidade de Transformação (vídeo) 
Assista aqui aos vídeos: Visita ao Parque de Pedras Salgadas e Tree Houses (vídeo) 
Assista aqui aos vídeos: Visita a Pedreira de Granito (vídeo) 
                      Visita ao Centro Histórico de Guimarães (vídeo)  

http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2/
http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2-2-2-2/
http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2-2-2/
http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2-2-2-2-2/
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5º DIA    CONFERENCE DAY, VISITA AO PARQUE ORIENTAL DO PORTO, 

AO TERMINAL CRUZEIROS DE LEIXÕES E À CASA DA MÚSICA  

Conference Day. Na Casa da Arquitetura e através do acolhimento e receção por parte do Diretor Executivo, Arq. Nuno Sam-
paio, decorreu uma Conferência onde demonstramos aos nossos convidados (30 arquitetos e designers de 10 nacionalidades 
distintas) o potencial do nosso país, a qualidade da nossa pedra, a excelência das nossas obras e dos seus autores.  

Esta conferência contou com a apresentação de case studies de algumas empresas, e com a presença do Arq. Jorge Cruz Pinto, 
Prof. da Faculdade de Arquitetura de Lisboa e do Arq. Luis Pedro Silva, Prof. na Faculdade de Arquitetura do Porto. Da parte da 
tarde visitou-se o Terminal de Cruzeiros de Leixões, obra do Arq. Luís Pedro Silva - que nos apresentou o seu projeto/trabalho 
nesta obra que contou com a nossa associada Transgranitos no fornecimento da pedra. Visitamos ainda o Parque Oriental do 
Porto, uma obra de requalificação ambiental, da autoria do Arquiteto Sidónio Pardal, que nos guiou nesta visita, onde foi apli-
cada Pedra Portuguesa fornecida pela nossa associada Pardais.  

Por fim não poderíamos deixar de levar os nossos convidados a visitar a famosa Casa da Musica, terminando então um longo 
dia de trabalho ao qual se seguiu um jantar.  

Assista aqui aos vídeos: Conferência (vídeo) 
Assista aqui aos vídeos: Visita ao Terminal de Cruzeiros de Leixões (vídeo) 
Assista aqui aos vídeos: Visita ao Parque Oriental do Porto (vídeo) 
Assista aqui aos vídeos: Visita à Casa da Música (vídeo)  

http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2-2-2-2-2-2/
http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
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6º DIA     VISITA À CIDADE DO PORTO  

No 6º e último dia, organizou-se uma visita à Mui Nobre Sempre Leal e Invicta Cidade do Porto. O melhor catálogo de granito 
do norte de Portugal. Grandes obras da cidade mereceram destaque, entre elas o edifício da CMP, onde fomos recebidos logo 
pela manhã, a estação de São Bento e as caves do Vinho do Porto. E porque receber bem está no ADN da ANIET, realizamos o 
jantar de encerramento a bordo de um Barco Rabelo, no Rio Douro.  

Assista aqui aos vídeos:  
 Visita ao Centro Histórico do Porto (vídeo) 
 Encerramento (vídeo)  

A visita no âmbito do programa Portuguese Stone - The Na-
tural Path, terminou assim com grande satisfação dos nossos 
convidados.  

 

A ANIET agradece a todos os participantes!  

 

http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
http://www.aniet.pt/pt/noticias/portuguese-stone-the-natural-path-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
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No final, os participantes preencheram um questionário, que revelou um elevado grau de satisfação com a ação. A ANIET, agra-

dece aos seus associados, com destaque para os parceiros na ação, que estão de parabéns, assim como está também a Pedra 

Portuguesa. 

 

No que concerne ao questionário: 
 
Na pergunta inicial, “Avaliação geral da conferência”, houve unanimidade na resposta: “A conferência excedeu as minhas ex-
pectativas.” 
Na questão “Comparação com outras conferências em que tenha participado”, mais uma vez houve unanimidade, com a res-
posta: “Foi a melhor conferência em que participei.” 
“Excelente” foi a avaliação de todos, face à avaliação dos oradores e organizadores da conferência. Quanto à avaliação dos 
conteúdos do curso, tivemos 17 “excelente” e um “bom”. 
Nas questões seguintes, “O que achou do formato das apresentações das empresas portuguesas?” e “Avaliação da coordena-
ção geral do programa” mais uma vez as opiniões foram unânimes, com a avaliação de “Excelente”. 
 
Reunimos ainda, para perpetuar o sucesso deste evento vários testemunhos seus: 
 

Suzanne Musho – EUA 
A Conferência “Portuguese Stone The Natural Path” foi incrível. Fiquei muito impressionada com o planeamento e o nível de 
qualidade da ação. As visitas às pedreiras, as fábricas e os passeios arquitetónicos eram de grande qualidade, com fabulosas 
surpresas culturais em cada evento. Concluímos o curso com um conhecimento avançado da pedra portuguesa como recurso 
natural, experiência em transformação e processamento da pedra como comércio, como elemento cultural e conhecemos os 
potenciais económicos de nível mundial.  
 
Christophe Degardin—França 
“Equipa incrível e acolhedora. Aprendemos imenso sobre vários tópicos, adquirindo uma visão geral dos sistemas de extração e 
transformação de pedra natural em Portugal. É uma ótima ajuda e inspiração para gerar novas ideias de design”  
 
Steve Jung – EUA 
Foi uma conferência sobre pedra natural de alto nível, impecável, que teve uma sequência cheia de ação, de apresentações 
relevantes das empresas, experiências práticas de aprendizagem e oportunidades profissionais de networking numa grande 
variedade de configurações. 
 
Joseph Passa – Canadá 
Sinto que a conferência foi um enorme sucesso para todos os participantes. Aprendi muito sobre a pedra portuguesa nas pe-
dreiras, que foram todas excecionais. Pude experienciar a extração de pedra, assim como o corte, serrar e fresar pedra com 
vários equipamentos de tecnologia avançada. Vimos como a pedra é embalada e enviada e o que pode ser esperado depois de 
encomendarmos a pedra. As exposições e palestras foram extremamente informativas. Toda a viagem foi muito positiva, co-
brindo muitos aspetos do mundo da pedra em Portugal, enquanto visitava as grandes catedrais históricas, desenvolvimentos 
esotéricos de cidades e vilas, locais de interesse únicos e, claro, o próprio Porto. Os passeios pelas pedreiras foram todos exceci-
onais, em particular o derrube do bloco de 7x14m, obrigado!   
Mais uma vez Francelina e Vince foi uma viagem fabulosa. Por favor, agradeçam por mim a todos os que possibilitaram esta 
experiência. 
 
Dennis Dong – EUA 
Conferência maravilhosa! Teve uma excelente agenda, juntamente com a equipa e logística para tornar tudo memorável. As 
opções de pedreiras, fabricantes e oradores estiveram todas em harmonia entre si, de forma a proporcionar a melhor experiên-
cia de aprendizagem. A Pedra Portuguesa esteva bem representada e foi bem “transferida” para os Arquitetos. 
 
 
 

TESTEMUNHOS 
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Samuel Herpin - EUA 
O programa foi incrível e os anfitriões foram fantásticos! Os patrocinadores e os participantes no evento foram acolhedores, 
atenciosos e impressionantes. O itinerário era intenso e movimentado, mas, ao mesmo tempo, deixou-me fascinado pela indús-
tria. Fiquei impressionado com o conhecimento que os portugueses têm sobre a pedra e com o bom funcionamento e operação 
de todas as instalações. A equipa da ANIET estava obviamente bem preparada para este programa desafiador, e administra-
ram-no muito bem. Nunca vou esquecer esta viagem! 
 
John Bernard – EUA  
Foi uma experiência extraordinária ... entre as oportunidades de conhecimento, os recursos, participantes de alta qualidade e o 
compromisso da ANIET em proporcionar tempo suficiente para ver e experimentar o país e a cultura. Esta foi uma experiência 
que acredito que trará valor tanto às empresas portuguesas como a todos os participantes. ... também gostei de interagir e 
socializar com todos os participantes, agregando valor adicional ao investimento de tempo. 
 
Indrek Niitla – Estónia 
Foi uma semana muito enriquecedora de várias maneiras. Recebi muita informação nova. Agora compreendo muito melhor 
como a pedra da pedreira se transforma num excelente material de construção e acabamento. Ótima hospitalidade, comida 
muito deliciosa, muitos amigos. Agradecimentos especiais à Francelina, ao Vince e às empresas! 
 
Glenn McKay - EUA 
Esta foi a minha primeira participação e embora eu tivesse que interromper a minha estadia, o tempo que estive em Portugal 
proporcionou-me informação incrível sobre o trabalho em pedra. Foi fascinante!  
A conferência foi bem organizada, os locais visitados foram fabulosos. 
 
Mariano Tellechea – Suécia  
A conferência foi excelente em todos os seus aspetos, oferecendo uma visão holística da extração de pedra e do processamento 
posterior. As visitas aos projetos e obras também foram muito bem organizadas, ligando a pedreira ao produto final. O cuidado 
minucioso na organização da conferência permitiu a criação de uma atmosfera fantástica, o conjunto perfeito. 
 
Craig Williams – EUA 
No geral, a conferência deste ano, ou "a campanha da pedra", como meus colegas chamaram, foi excecional. Foi informativo, 
educacional e divertido. A ANIET e as empresas foram os anfitriões mais gentis ao longo da semana. Na minha opinião, não tão 
humilde, acho que houve algumas melhorias significativas em relação à conferência portuguesa do ano passado. Gosto particu-
larmente do aumento do número de visitas a pedreiras. Eu só queria que a meteorologia fosse mais cooperante. Obrigado!  
 
Alan Strus—Estónia 
Fiquei muito satisfeito com a quantidade e qualidade da informação que recebi e com a organização geral do evento. Obriga-
do! 
 
Rosanna Robin – EUA 
Recompensador. Experimental. Educacional. Esclarecedor. Real. Prático. Cultural. Baseado no relacionamento. Estas palavras 
apenas começam a explicar como me sinto em relação a um trabalho bem feito, em fazer desta conferência uma recordação. 
Não houve apenas seminários educacionais e esclarecedores, mas também uma base sólida para a construção de relaciona-
mentos duradouros na busca de estabelecer a pedra portuguesa como pioneira internacionalmente, nesta indústria em cons-
tante evolução.  
 
Earl Jackson – EUA  
Obrigado pela ótima conferência. Esta foi a minha primeira visita a pedreiras e fábricas de granito. Foi bom ver a diferença nos 
métodos de corte, pois eles variam do mármore e calcário. Foi ótimo participar na etapa do processamento de forma prática!  
 

TESTEMUNHOS 



 

 BOLETIM INFORMATIVO | Edição Especial 

 14 


