
 

 

Da pedreira para a passerelle ... 

...Coleção STONERS, uma ode ao Mármore Português, apresentada na Lisboa Fashion 

Week. 

 

 

 

 

E a maioria das Empresas do Sector fazem arte...é verdade, retiram da terra os recursos, 

mas a maioria de forma sustentada e sustentável e com o maior respeito pelo território 

e as populações, é uma Indústria que cria pó e muitas vezes ruido visual (é verdade), e 

cria milhares de Empregos, principalmente em regiões onde é o principal empregador. 

 

É uma Industria que ao apelo, principalmente iniciado na Alemanha, muito diretamente 

ligado ao Sector automóvel, depressa criou as condições para integrar o conceito e os 

equipamentos da nova revolução Industrial – falamos da Industria 4.0 – e ainda não se 

No passado dia 11 de Outubro, quem foi ao 

evento da Moda Lisboa, teve a oportunidade 

de assistir à metamorfose do Mármore 

Português. 

Não se deu naquele momento, obviamente! 

Mas aquele momento representou a 

qualidade, a infinitude e principalmente as 

Empresas do Sector da Pedra Natural, que na 

sua maioria, são altamente especializadas! 

A metamorfose tem sido ao longo dos anos, 

em que a maioria das Empresas têm valorizado 

a Pedra Natural, principalmente para o 

mercado externo (Portugal continua a sofrer 

do gosto pela “estrangeirice”, só o que é 

importado, é que é bom). 

Mariana Emauz, a designer da STONERS, 

captou como ninguém a essência desta 

indústria, e quase que me atrevia a dizer que a 

tornou “arte”. 



 

 

falava de Economia Circular e já o Sector era mencionado como tendo das melhores 

práticas de aproveitamento de agua, de resíduos, de energia e até simbioses 

industriais!!! 

 

É preciso ter “arte”, para enfrentar alguma má imagem associada..., mas a qualificação, 

a especialização, a inteligência de integrar na Pedra todas as disciplinas, a visão 

estratégica das Empresas e de todas as Entidades que as apoiam, estão a conseguir 

estimular o interesse pela Indústria. O interesse levará a um maior conhecimento e a 

uma maior consciência do que é único e diferente e português. 

 

Numa aposta arriscada, o CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS e a ASSIMAGRA, 

desafiaram a Colisão Studios – Mariana Emauz – a interpretar o Mármore numa coleção 

de Moda! 

 

O risco prendia-se com a Moda, não pela criatividade e/ou capacidade de produção das 

Empresas! 

 

No dia 11 de Outubro, quem teve a sorte de assistir ao desfile da coleção STONERS e 

interagir no espaço COLLECTIVE com o STONERS, teve a sorte de perceber a 

metamorfose! Eu tive e senti que em quase 20 anos, a metamorfose foi impressionante! 

 

O Sector da Pedra Natural em Portugal, evoluiu definitivamente do bloco para a “joia”, 

para o produto diferenciado, para a obra à medida das grandes obras mundiais, para os 

materiais inteligentes! 

 

O dia 11 de Outubro assinala o dia em que se provou que nada é impossível para o 

Mármore e para as Empresas Portuguesas...agora é continuar a fazer o mais 

difícil...continuar a inovar, a valorizar, a impressionar! 

 

Mas o Sector em Portugal, já provou que cada passo “impossível” é só motivação para 

retirar o “im” a esta equação! 



 

 

“Stoners é mais do que uma coleção de moda, é uma ode e um manifesto dedicado ao 

mármore português e à respetiva indústria altamente especializada. Para conceber as 

peças do desfile, as técnicas utilizadas foram o drapping, a estampagem tingimento 

manual, bock painting manual em pedra mármore, 3D printing e CNC laser cut”, Mariana 

Emauz. 

 

STONERS no âmbito do Projeto Marble Fashion Design. 
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