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A OriginalStone é uma empresa instalada na área de Penafiel, que conta
já com alguns anos de experiência na área do “Granito”. Dedica-se à
comercialização de todo o tipo deste material, desde a transformação
à colocação do mesmo, sendo as calçadas a sua marca.

Fornecem de todo o tipo deste material, seja ele natural, serrado, bojardado... Desde granito amarelo, azul,
cinza, preto, rosa e não só...
Tanto na qualidade da transformação do granito como
na qualidade da colocação do mesmo, ao longo dos
tempos têm conquistado cada vez mais admiradores, algo
que é fruto do desenvolvimento de novas técnicas para o
aperfeiçoamento dos trabalhos e também, evidentemente,
da intenção de deixar os seus clientes sempre satisfeitos.
Para isso, contam com profissionais com mais de 20 anos
de experiência.
Até há alguns anos, a empresa trabalhava apenas a
nível nacional, e com o passar do tempo tem entrado na
exportação, tendo como principais destinos países como
Espanha, França, Alemanha e Suíça. Encontra-se em
vias de alargar o seu mercado para mais alguns países,
como também para fora da Europa. Os seus responsáveis
consideram que, tendo a calçada à portuguesa como um
património, é sempre um prazer realizar uma calçada no
“nosso exterior”.
Acrescentam também que, “sendo a sua zona muito
forte a nível de empresas relacionadas com a comercialização de granito, é bom que haja lealdade e até mesmo
união dentro deste ramo. Nós, não sendo uma empresa
de grande proporção, vemos a necessidade de trabalhar
em conjunto com outras empresas, o que acontece principalmente na área da transformação”.
“Como dizia, não somos uma empresa de grande porte,
no entanto, temos vários colaboradores, onde o principal
requisito é a qualidade e experiência”, reiteram. “Sendo
este ramo da nossa indústria, que requer algum esforço
físico, ao mesmo tempo que é, por vezes, um trabalho

“grosseiro” por estarmos expostos a vários esforços físicos, às condições climáticas, cada vez mais são raros as
pessoas que queiram aprender esta nossa arte”.
Sobre o contexto nacional, consideram que Portugal,
sendo um grande exportador de pedra, “a nível da transformação de pedra estamos equiparados ao que se encontra
fora do nosso país e, a nível de colocação e mão de obra
penso que não fácil encontrar profissionalismo equivalente
ao nosso”.
Neste momento, a OriginalStone encontra-se em evolução, esperando-se o início de novos projetos em 2019.

