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Outrora designados com o nome
Martins & Carreira Pedra Rústica Lda,
tiveram ao longo dos seus 18 anos de
existência uma evolução significativa,
que os levou a fazer um upgrade de
forma a destacarem-se e a direcionar
a imagem da empresa para os seus
clientes, que são maioritariamente
internacionais. Foi nesse sentido que,
há cerca de um ano, alteraram o nome
e a imagem para Rustistone.
É um projeto com sangue 100%
português, que nasceu com Tito
Martins, caracterizado por ser um
conhecedor nato da pedra, fruto dos
seus antecedentes familiares no setor.
A pedra de face natural é, cada vez
mais, uma tendência na arquitetura
contemporânea e integra o conceito
da Rustistone.
O inquestionável conhecimento
de Tito Martins e o facto de este fazer
questão de acompanhar sempre todo o
processo de cada projeto, desde a extração da pedra até à sua embalagem,
é a principal mais-valia da empresa.
“Podemos ter diferentes tonalidades de material numa área de
20000m² de exploração, que o meu marido sabe exatamente
onde tem de extrair cada pedra. Isto permite-nos garantir uma
melhor qualidade no nosso serviço e no nosso produto. Temos,
também, uma grande preocupação em que o material vá como
pretendido para que, além de clientes, tenhamos parceiros para
o futuro”, refere Neuza Morgado.
Os empresários confessam que este trabalho requer mão
de obra muito específica, que poucas empresas possuem. No
entanto, como dizem, “a produção do nosso material tem evoluído no sentido de trabalhar o produto em oficina de maneira
a garantir uma fácil aplicação em obra. Produzimos, portanto,
um material que é de fácil aplicação, não requerendo mão de
obra muito qualificada em obra. É nesse segmento que estamos
a apostar”.
A experiência, a qualidade e o gosto pelo trabalho são as
características que melhor descrevem a Rustistone, que ambiciona num futuro próximo o aumento de produção em pelo
menos 30% e a ampliação do espaço de exploração.

Pedras
Naturais

com Saber

A Rustistone apresenta um conceito diferente
do comum das demais pedreiras – trabalha com
pedras de faces naturais. É na própria extração,
situada na zona de Alcobaça, que apresenta
pedras, com faces rústicas trabalhadas
manualmente. É uma empresa familiar, portadora
de um largo conhecimento no setor adquirido ao
longo dos vastos anos de experiência de Tito
Martins, administrador da Rustistone.

