Ainda a terminar o seu curso, Zira já sonhava em abrir a sua própria
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empresa de cantaria. A sua personalidade típica de canteira, assente na
persistência e determinação, permitiu que o seu sonho se concretizasse.
Ainda hoje, se consegue perceber a paixão nos seus olhos ao relembrar o
seu primeiro trabalho, a réplica de um urso de peluche.
O crescimento da empresa foi veloz ao longo destes 21 anos, trabalhando
maioritariamente com o mercado norte-americano e português, sendo que,
a nível nacional, o seu foco dirige-se essencialmente à área do restauro e
da escultura sacra.
Além de um serviço personalizado e de qualidade, a dedicação face aos
seus clientes é uma das mais-valias da Gárgula Gótica. “O cliente faz parte
do projeto e sente-se a participar, com a interação que temos com ele”, menciona, destacando que existe um acompanhamento total do referido cliente
face à produção do projeto sempre exclusivo, seja em modo presencial ou
fotográfico.
A empresa apresenta também uma marca própria, a Manta - stone design,
que produz peças de mobiliário em pedra portuguesa esculpidas manualmente. A primeira coleção, Melting Collection, inclui peças como uma chaise
long, um espelho, um candeeiro de pé e ainda uma coffee table, estando a
segunda coleção já em desenvolvimento. Zira Antunes realça que tem obtido
uma boa receção, dado que estas “são peças únicas, chamativas e também
decorativas e utilitárias”.
No futuro, a Gárgula Gótica perspetiva apostar noutros mercados e continuar a trabalhar fortemente com o seu core business, os Estados Unidos.
“É um país onde nos é dada muita liberdade, o que para um criativo é muito
importante, e que gosta de peças exclusivas, de grande dimensão, o que nos
dá a oportunidade de desenvolver esculturas monumentais”, afirma.
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Foi da vocação de Zira Antunes e
de António Moreira que nasceu a
Gárgula Gótica. Sediada na Batalha,
a empresa dedica-se à cantaria
artística e é hoje uma das mais
procuradas para a elaboração de
diversas peças únicas e exclusivas.

A preservação
da arte da
cantaria

