
Quando um negócio se permite pagar um terreno no 
interior do país a preço de urbanização de luxo e ainda 

assim prospera, é porque tem algo de peculiar. 

SÓLIDO  
COMO 

PEDRA
TEXTO DE ALEXANDRE FRADE BATISTA

FOTOS DE VICTOR MACHADO

Numa das oito pedreiras da Mármores 
Vigário, a FORBES constatou os trabalhos 
de aterro de uma gigantesca cratera. A lei 
das pedreiras diz que sempre que possível 
deverá fazer-se a recuperação ao longo da 
vida útil destas. Rogério Vigário, 
co-fundador da empresa, diz que 
demorará cinco ou seis anos.
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A montanha calcária a 
ser esventrada por 
serras inacredita-
velmente eficien-
tes, do fundo da 
pedreira ao topo. 

Blocos que adivinhamos na ordem 
das centenas de toneladas a se-
rem derrubados e a estatelarem-
-se lá em baixo impõem respeito. 
Naquele terreno do Parque Natu-
ral das Serra de Aires e Candeeiros 
que hoje é uma cratera, é possível 
que já alguém tenha feito a sua hor-
ta. Ou tenha tido a sua casa. 

Quando uma dessas modestas 
casas num local sem grande cota-
ção imobiliária é vendida como se 
estivesse num condomínio de lu-
xo em Cascais ou na Foz, no Porto, 
apetece perguntar se “há petróleo 
no Beato”. Como na peça de teatro 
de Raul Solnado, o segredo na Ser-
ra dos Candeeiros está no subsolo 
e o resultado é a especulação imo-
biliária elevada à máxima potên-
cia, mas aqui não é ficção. Rogério 
Vigário e o seu irmão Luís, co-fun-
dadores e proprietários da empre-
sa de extracção de pedra Mármo-
res Vigário e detentores de 80% do 
capital de outra de transformação,  
a MVC – Mármores de Alcobaça, re-
velam à FORBES, durante a visita 
a uma das suas pedreiras na zona 
de Porto de Mós, como tiveram de 
rasgar os cordões à bolsa para po-
der expandir o activo.

No terreno sobranceiro àque-
le em que nos encontramos existia 
até há pouco tempo uma casa que 
a MVC adquiriu, juntamente com  
a propriedade. Hoje, a habitação vi-
rou pó, mas o valor acordado com 
o vendedor deu para que este ad-
quirisse um apartamento na cida-
de, comprasse um automóvel to-
po de gama e uma casa de férias. 
“Não comprei a propriedade, com-
prei a vontade”, diz Rogério, sorrin-
do, por saber que é esta a ginásti-
ca necessária a quem persegue os 
filões de pedras na Serra de Aires 
e Candeeiros.

Cumprem-se três décadas des-
de que Rogério, hoje com 53 anos, 
e o irmão sete anos mais novo, Luís, 
se dedicaram à exploração de pe-

dra na sua terra. Naquela altura,  
o sector ainda era rudimentar, mas 
os irmãos conheciam-no por dentro. 
“Extraímos hoje 100 vezes mais do 
que há 30 anos”, diz o empresário 
à FORBES, apontando à tecnologia 
mais eficiente e ao equipamento de 
que agora dispõe. Só na maquina-
ria ali à vista estão aplicados 2 mi-
lhões de euros, que são responsá-
veis por extrair e transformar pe-
dra para revestir edifícios tão em-
blemáticos como o MAAT – Museu 
de Arte, Arquitectura e Tecnologia, 
em Lisboa, resorts de luxo no Du-
bai, e até para dar forma aos ros-
tos de Eusébio e Amália Rodrigues. 

NEGÓCIO BEM 
ESCULPIDO
As dezoito espécies de morcegos a 
viver em grutas, e as próprias gru-
tas, algumas visitáveis por curiosos 

e espeleólogos como as de Santo 
António e Moeda, são apenas par-
te do tesouro do Parque Natural da 
Serra de Aires e Candeeiros. A área 
está marcada no mapa dos ambien-
talistas como local sagrado de fau-
na e flora, apesar das ameaças das 
pedreiras e do “crime” ambiental 
aquando do rasgão da auto-es-
trada do Norte (A1) há 30 anos. Foi 
nessa mesma altura que a Mármo-
res Vigário surgiu, mas as pedrei-
ras eram uma realidade há déca-
das, designadamente a pedreira do 
Galinha, classificada como Monu-
mento Nacional em 1996 e trans-
formada num centro interpretati-
vo, por ali terem sido encontradas 
importantes pegadas de dinossau-
ros saurópodes. O próprio sector 
era “rudimentar” até ao boom da 
década de 1990, explica Rogério, 
sublinhando ainda que o cenário 

Mármores 
Vigário
Constituição: 
1988
Fundadores: 
Rogério Vigário 
e Luís Vigário.
Localização: 
Ataíja de Cima, 
Alcobaça

A Mármores 
Vigário foi criada 
pelos irmãos 
Rogério e Luís em 
1988, primeiro 
pela exploração de 
pedreiras, negócio 
em que o pai já 
estava integrado. 
Mais tarde, em 
1992, com apoio da 
ANJE (Associação 
Nacional de Jovens 
Empresários), 
surgiu a MVC – 
Mármores de 
Alcobaça, dedicada 
à transformação. 
Os dois irmãos 
controlam ambas 
as empresas, 
que exploram 
oito pedreiras, 
uma fábrica de 
transformação e 
ainda metade do 
capital da empresa 
Rafaéis, que detém 
três pedreiras e uma 
fábrica. A oferta 
do grupo abrange 
várias referências, 
do Calcário 
Candeeiros – 
alusivo à Serra de 
Aires e Candeeiros 
–, a vários tipos de 
Codaçal (nome da 
terra onde está a 
pedreira), Creme 
Mós (alusivo a Porto 
de Mós), Moca 
Creme, Vidraço 
Moleanos (também 
uma localidade) e 
Atlantic Blue, nome 
renovado do ex-
Azul do Cadoiço. 

Todos os meses seguem para a China entre 100 a 150 
contentores com blocos de pedra. O gigante asiático 
é o maior comprador de pedra da Mármores Vigário. 
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das novas explorações nada tem 
que ver com o de décadas atrás, 
e explica que hoje há regras aper-
tadas para minimização dos efei-
tos ambientais e visuais. 

A partir dos anos 1990, a Már-
mores Vigário começou a sentir a 
pressão da procura dos chineses 
por blocos em bruto, que absorvia 
o que houvesse para vender. Nos úl-
timos 15 anos, a pressão disparou: 
mais de metade dos blocos já vão 
para a China. E como Rogério re-
corda, por volta do arranque des-
ta década os operadores dos Can-
deeiros foram chamados à pedra 
pelos empresários portugueses de-
tentores de fábricas. Estes tinham 
dificuldade em comprar matéria-
-prima para as suas obras, por for-
ça da inflação dos preços provo-
cada pela procura dos chineses. 
“Há quem defenda que nos andámos  
a vender aos chineses”, refere. Mas 
ele próprio sente na carteira essa 
pressão no valor da matéria-pri-
ma, já que os irmãos Vigário tam-
bém detêm uma fábrica de trans-

formação, a MVC. “Quanto mais au-
tónomos em matéria-prima, mais 
segurança tem o negócio [da MVC]”, 
reconhece o proprietário da fábri-
ca de onde saem materiais para fa-
chadas e decoração de interiores. 

Rogério e Luís começaram a ob-
ter rendimentos na pedreira, mas 
perceberam que os ganhos se po-
deriam multiplicar com a vertica-
lização do negócio. Se no princí-
pio faziam apenas a extracção com  
a Mármores Vigário, há cinco anos 
propuseram-se fazer o produto fi-
nal. Contaram com o apoio da Asso-
ciação Nacional de Jovens Empre-
sários e foram de imediato à feira 
de Valência apresentar a empresa 
ao mercado. Para a MVC não en-
trar em concorrência com os clien-
tes da Mármores Vigário, envere-
dou pelos pavimentos, como o do 

hotel de luxo Jumeirah Al Qasr. 
Este hotel de cinco estrelas cons-
truído à imagem de um palácio de 
verão de um Emir é um dos mui-
tos projectos internacionais da MVC 
em geografias como o Médio Orien-
te, Europa e EUA. O resultado es-
tá à vista: em 2017, as duas empre-
sas facturaram cerca de 5 milhões 
de euros e detêm activos de quase 
15 milhões de euros.

Nos últimos 30 anos, a pedra 
passou de sector feito, sobretudo, 
por e para gente da terra, a um ne-
gócio com maior exigência, desig-
nadamente ambiental - que trouxe 
algum brilho de nouveau riche às 
pedras. Esse aburguesamento da 
pedra verifica-se até na nomen-
clatura, de que é exemplo o Azul do 
Cadoiço transformado em Atlantic 
Blue. Antes era o nome das locali-

Nos primeiros anos, 
em 1993, a fábrica da 
MVC – Mármores de 
Alcobaça tinha uma 
dimensão de apenas 
600 m2. Hoje, ocupa 
uma área de 13 mil m2, 
mais de três dezenas 
de funcionários,  
a que se juntam mais 
30 trabalhadores da 
Mármores Vigário.  
A esmagadora 
maioria do volume 
de negócios tem 
origem no exterior. 
Em bloco, a China é o 
maior comprador, já 
nos revestimentos e 
pavimentos, as vendas 
são repartidas entre  
o Médio Oriente,  
a Europa e os EUA. 

A GRANDE PEDREIRA
Nos últimos cinco anos, o negócio dos irmãos Vigário tem vindo a reorganizar-
se paulatinamente, com a área da transformação da pedra, promovido pela MVC 
– Mármores de Alcobaça, a ganhar cada vez mais dimensão face ao negócio da 
extracção da matéria-prima, desenvolvido pela Mármores Vigário. Acualmente, 
dois terços da facturação já é da responsabilidade da MVC.
Fonte: Bureau Van Dijk.

   Mármores Vigário
   MVC – Mármores 
de Alcobaça

  Volume 
de negócios 
(em milhões 
de euros)

2013

2014

2015

2016

2017

4,9

4,4

3,9

4,1

5,1
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dades como Cadoiço ou Moleanos 
que dava nome às pedras, fazen-
do justiça ao local onde eram ex-
traídas, hoje o marketing sobre-
põe-se à tradição. Rogério conta-
-nos outra razão para a mudança 
do nome: o segredo, alma do negó-
cio, fica melhor guardado dos con-
correntes quando não se diz à bo-
ca cheia o local de onde é extraí-
da a pedra... basta lembrar o valor 
a que subiu a casa do vizinho, por 
este estar “sentado” sobre uma fér-
til formação calcária.

O GRANDE BAZAR
Quando, neste século, começaram 
a pulular pelo país lojas de cidadãos 
chineses imigrantes, a balança co-
mercial entre Portugal e a China in-
clinou-se sobremaneira. Os navios 
com catervas de contentores car-
regados para a “loja dos 300” que 
brotava em cada esquina (o con-
ceito do início do fenómeno, com 
produtos a cerca de 1,5 euros, ou 
300 escudos) acabavam a zarpar 
dos portos nacionais praticamen-
te vazios, o que afundava parte da 
racionalidade da operação. Aten-
tos, os responsáveis do grupo de Al-
cobaça e os seus concorrentes, que 
desde há uns 15 anos começaram  
a sentir a procura chinesa, servi-
ram a solução aos operadores ma-
rítimos: estes, ao invés de encherem 
os navios com lastro para assegurar 
a estabilidade em alto-mar, carre-

gavam os contentores com pedra, 
evitando, por um lado, gastos re-
lacionados com o lastro e, por ou-
tro, amealhando algum rendimen-
to no regresso dos navios à China. 
A resposta era ainda mais precio-
sa para os operadores porque es-
te sector é um utilizador intensivo 
de contentores, nos quais o limi-
te de peso está nas 24 toneladas.  
Para os empresários das pedrei-
ras, foi um jackpot, mas a Már-
mores Vigário manteve uma nor-
ma: “enquanto pudermos, há tipos  
e qualidade de pedra que não 
vendemos aos chineses”, explica  
Rogério.

A balança começaria a dese-
quilibrar-se quando as importações 
de produtos chineses abrandaram, 
em tempos da crise europeia con-
temporânea da “troika” em Por-
tugal – ainda que os proprietários 
dessas lojas continuem a ser pre-
ciosos tradutores a que os empre-
sários do sector recorrem quando 
estão a partir pedra com os poten-
ciais compradores de blocos vin-
dos daquele país. Rogério lembra 
que nessa altura o preço do frete de 
navio acelerou, até porque a trava-
gem nas importações chinesas foi 
acompanhada de um avanço de 
exportação de pedra. Hoje, entre 
60% e 70% da extracção da Már-
mores Vigário segue para a Chi-
na, “o único país que leva blocos 
com relevância”, na ordem dos 100  
a 150 contentores por mês, diz-nos. 
No total, a empresa exporta cerca 
de 80% da pedra extraída. Outra 
forma de transporte é por camião. 
É mais rápida, mas também mais 
cara. É pela estrada que seguem os 
blocos para os mercados externos 
mais próximos até à Rússia, mer-
cado onde a conquista se fez a cus-
to, tipo “água mole em pedra du-
ra, tanto bate até que fura”. Hoje,  
a MVC ganhou um lugar no salão 
do sector daquele país. Mas a pe-
dra portuguesa não precisou de via-
jar tão longe para ser reconhecida. 

De França também vem algu-
ma procura pelos blocos em bru-
to, mas é uma economia que va-
le sobretudo pelo canal aberto ao 
produto transformado, destacan-

O mármore que sai das 
pedreiras dos irmãos 
Vigário tem várias 
aplicações. Algumas 
delas são autênticas 
peças de contemplação. 
Uma das obras mais 
emblemáticas é o 
MAAT – Museu de 
Arte, Arquitetura 
e Tecnologia, cujo 
revestimento foi feito 
com pedras oriundas 
do solo das Serras de 
Aires e Candeeiros. 
Rogério revela que o 
MAAT tornou-se num 
cartão de visita da 
empresa e representou 
um grande desafio pelo 
curto prazo dado pelo 
construtor para que 
todas as lajes estivessem 
em Lisboa a tempo de 
serem montadas para a 
inauguração.

OS SEGREDOS DO “FRIGORÍFICO” 
Parte da pedra desmontada (extraída) pela Mármores Vigário e 
pronta para venda em bloco ou para transformação na fábrica 
da MVC, está noutro terreno do grupo, no “frigorífico”, o 
local para onde são direccionados os grandes blocos extraídos 
das pedreiras da empresa. Um “armazém” a céu aberto com 
centenas de milhar de metros cúbicos de matéria-prima para 
que não acabe o stock à MVC Mármores. É a pedra filosofal 
deste negócio: “os clientes sentem-se confortáveis por ver tanta 
pedra. Sabem que há stock garantido”, diz-nos Rogério. Tudo 
ali está inventariado, por género de pedra e qualidade, porque 
uma pedra não é só a pedra, é também os veios e as cambiantes 
geológicas que a compõem, pelo que há produto premium e 
outro de menor qualidade extraídos a par. É por esta variedade 
qualitativa que nem todos os clientes têm acesso ao “frigorífico”. 
A relação B2B, entre a empresa que explora a pedreira e o cliente 
que vem comprar pedra, passa pela tentativa de equilíbrio entre a 
pretensão de quem prefere manter o material mais nobre para a 
MVC e quem o pretende para os seus próprios clientes. A arte do 
negócio está em encontrar um compromisso, explica Rogério.

Nos últimos 30 anos, a pedra 
passou de sector feito, sobretudo, 
por e para gente da terra, a um 
negócio com maior exigência.
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“A terra é na realidade 
a melhor arte”,  
ANDY WARHOL, ARTISTA NORTE-AMERICANO.

do-se como o principal mercado.  
A procura passa, por exemplo, pe-
las placas que vimos serem flameja-
das à mão por um dos funcionários 
da MVC Mármores e que suporta-
rão os passos de quem calcorrea-
rá ruas de França que, no tempo da 
2.ª Guerra Mundial, foram cobertas 
de asfalto sobre as pedras de seixo,  
e que estão a retomar um ar vin-
tage com ajuda de empresas como  
a de Alcobaça. A Itália, território de 
referências neste sector – designa-
damente o mármore de Carrara que 
deu corpo a David, o “filho” de Mi-
chelangelo residente em Florença – 
está a começar a interessar-se pe-
lo que é extraído em Portugal, tal 
como a Índia, conta o responsável 
da MVC e da Mármores Vigário. J

DA EXTRACÇÃO AO PAINEL FINAL
Limpo o terreno, o que implica raspar o solo até chegar ao nível da 
bancada de pedra, dá-se início à formação dos blocos, que são depois 
vendidos para a fábrica do grupo ou em bruto para outros clientes.

1. Corte: uma motosserra faz 
o corte (desmonte) vertical. 
Uma outra serra corta 
horizontalmente com um 
fio acutilante, começando 
assim a formar-se um bloco 
de pedra, que não pode 
ultrapassar 30 toneladas.

2. Arrumação: uma máquina 
de grande porte ou uma 
grua elevam o bloco para o 
arrumar. Na fábrica, o bloco  
é serrado ao longo de oito  
a dez horas, como se fosse 
um pão numa máquina de 
corte de padaria. A dispersão 
de migalhas é substituída por 
muita água jorrada (tratada 
em grandes depósitos da 
fábrica) e por um profundo 
ruído. O espaçamento entre 
as lâminas é variável. 

3. Tratamento: As chapas em 
bruto passam ao tratamento, 
podendo ser polidas, 
envelhecidas, escovadas, 
bojardadas, escovadas ou 
areadas. Posteriormente, 
um scanner permite mostrar 
ao cliente o resultado final. 
Há ainda adição de cera de 
brilho ou impermeabilizante 
para a pedra.

4. Identificação: A chapa está 
pronta para ser vendida ou 
utilizada na própria fábrica. 
Neste último caso, após nova 
verificação de defeito, é 
documentada em foto  
e segue para o corte. Caso o 
projecto em execução o exija, 
o sistema sequencia as pedras.

5. Corte final: A maquinaria 
faz o corte automático, de 
acordo com a encomenda do 
cliente devidamente inserida 
em computador.

6. Escultura: Uma máquina 
CNC, espécie de impressora 
tridimensional, executa as 
esculturas com formas mais 
ou menos complexas.

PEDRA SOBRE PEDRA
Num sector das rochas ornamentais 
com 346 empresas inscritas, a 
exportação nacional de pedra 
praticamente duplicou nos últimos 
20 anos para os actuais 370 milhões 
de euros. A trajectória ascendente 
das remessas para o exterior foi 
quebrada em 2008 e 2009, anos 
do início da crise financeira, tendo 
recuperado para valores pré-crise 
em 2011, precisamente quando o 
mercado nacional sentiu o rombo 
da assistência financeira. 
Fonte: Direcção-Geral de Energia e Geologia, dados 
relativos a 2016. No sector das rochas ornamentais 
são considerados ardósia, granito ornamental e rochas 
similares, mármores e calcários, pedra de calçada e 
pedra rústica.

   Exportação de rochas ornamentais 
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