Profissões antigas

Luís Pinto Meira e os
estucadores de Afife
na decoração do Salão Nobre
do Palácio da Bolsa
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Afinsenses estucadores
De Afife, onde nascera na Casa da Lapa a
11 de Abril de 1849, Luís Meira veio para o
Porto trabalhar, possivelmente como moço de
trolha, em alguma das obras que decorriam
em interiores de palacetes ou igrejas. Era filho
de Francisco Pinto e Vitória de Amorim, neto
paterno de Bonifácio José Meira e de Rosa
Pinto e materno de João Baptista Pereira e
Maria Alves. Teria cerca de 12 anos e vinha
munido de algumas luzes que havia recebido
de mestre escola da terra, pois ensino primário ainda lá não existia, segundo nos comunicou o Sr. Casimiro Puga, de Afife.
Como outros seus conterrâneos que, em
Lisboa, Porto e outras paragens, estavam a
exercer com mestria a arte de estucador, Luís
Pinto Meira ambicionava também destacar-se
no seio da classe. Aos 19 anos, apercebeu-se
de que a instrução era o caminho certo para
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concretizar essa vontade. Matricula-se em 19
de Outubro de 1868 no Instituto Industrial do
Porto, como aluno ordinário, nas seguintes
cadeiras:
1.ª Aritmética, álgebra, geometria e trigonometria (AHMISEP, (1868/1869), p. 36);
2.ª Geometria Descritiva aplicada à industria,
desenho de modelos e máquinas, esterotomia, topografia e levantamento de plantas
(AHMISEP, (1868/1869));
10.ª Línguas francesas e inglesas (AHMISEP,
(1868/1869), p. 20).
No ano lectivo de 1869/1870 inscreve-se
como voluntário na 8.ª cadeira – Desenho
linear, arquitetónico, de ornato e modelação
(AHMISEP, (1869/1870)), criada pelo decreto
de 30 de Dezembro de 1869 e que veio a
substituir a 8.ª cadeira do decreto de 20 de
Dezembro de 1864, que apenas se referia a
desenho arquitetónico e ornato, não incluindo
modelação.

Seu irmão, José Pinto Meira acompanhou-o,
pois ingressa, na mesma altura, como aluno
ordinário para frequentar as mesmas cadeiras
(AHMISEP, (1868/1869), p. 104). Nos respectivos boletins, Luís Pinto Meira e José Pinto Meira
surgem referidos como estucadores (AHMISEP,
(1868/1869), p. 20). Com eles também ingressaram, no mesmo ano de 1868/69, naquele
estabelecimento de ensino outros estucadores
afifenses como Simão Enes Meira, Francisco
Fernandes Ramos, António Vitorino Martins
Rua, Francisco Ennes Meira, José Ferreira
Pinto, António Alves Pinto, José António Alves
Ferreira, Domingos Ennes Bezerra, António da
Conceição, António Quintino Pinto, Domingos
Martins Rua, António Fernandes d’Andrade,
António Gonçalves Ramos.
Para além da excepção de Luís Pinto Meira,
Domingos e Francisco Ennes Meira, Domingos
Martins Rua e António Gonçalves Ramos,
todos os outros estucadores matricularam-se

1 | Casa da Lapa, hoje (Lages, Afife)
© Foto de Casimiro Puga

2 | Boletim de matrícula no Instituto Industrial
do Porto.

3 | Boletim de exame do Instituto Industrial do
Porto.
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como alunos voluntários. Segundo o decreto
que estabeleceu o Instituto Industrial do Porto,
os alunos ordinários eram obrigados a frequentar as disciplinas professadas segundo a
ordem estabelecida em programas de cursos.
Os alunos voluntários poderiam frequentar
qualquer disciplina isoladamente. Só poderiam
ser admitidos como ordinários os alunos que
possuíssem as seguintes habilitações: ler,
escrever e prática das quatro operações de
inteiros e decimais (Decreto-Lei 1869, p. 867).
Em qualquer das duas modalidades de alunos,
as matriculas eram gratuitas.
Nos boletins estão referidos os locais de residência dos alunos. Verificava-se uma maior
concentração na área Carvalhosa – Campo
Pequeno – Rua do Breyner – Rua do Príncipe
(hoje Miguel Bombarda) e Rua da Torrinha
(Sousa, 1866, p. 161). Os irmãos Simão Ennes
Meira e Francisco Ennes Meira, Domingos
Ennes Bezerra, José António Alves Ferreira
declararam residir na Rua da Carvalhosa onde,
pelo Almanak do Porto de 1867/1868 e 1869,
se encontrava domiciliado o estucador Manuel
Alves Ferreira, possivelmente parente do
estudante acima indicado José António Alves
Ferreira (Sousa, 1866, p. 162; Sousa, 1868, p.
224). Na Rua da Torrinha morava e trabalhava
o Mestre estucador David Farnandes Ramos
(Idem, ibidem) que seria ajudado pelo seu filho
Francisco Fernandes Ramos aluno do Instituto
Industrial. Em Outubro de 1869 e de acordo
com o seu boletim de matrícula na 8.ª cadeira, estava a residir na Rua da Carvalhosa,

provavelmente na oficina de Manuel Alves
Ferreira. Um outro Mestre estucador com
apelido Ramos e de nome João Afonso tinha
residência e oficina na Rua do Breiner n.º 11
(Idem, ibidem), mas dela não encontramos
referências nos boletins de matrícula de estudantes do IIP que tenham escolhido aquela
rua para residirem/trabalharem. Já em Miguel
Bombarda (antiga Rua do Príncipe) residiam
os alunos António da Conceição, António
Vitorino Martins Rua e seu parente Domingos
Martins Rua.
Uma razão que poderia justificar a concentração dos alunos na área Carvalhosa – Campo
Pequeno – Rua do Príncipe (hoje Miguel
Bombarda) e Rua da Torrinha era a proximidade com a Academia Politécnica (actual
edifício da Reitoria da Universidade, na Praça
de Gomes Teixeira) em cujo lado nascente
se encontrava instalado o Instituto Industrial,
segundo nos informa Patrícia Costa, directora
do Arquivo Histórico do Museu do Instituto
Superior de Engenharia do Porto (AHMISEP).

O ensino no Instituto
Industrial do Porto
O programa de ensino compreendia uma
parte teórica, professada no Instituto, e uma
parta prática ministrada em oficinas e estabelecimentos do Estado ou em oficinas e
fábricas particulares (Decreto-Lei 1864, p.
956). Nessas oficinas/residências podiam os
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alunos estucadores cumprir com a parte prática e até mesmo trabalhar por conta de algum
dos mestres seus proprietários. Era director
do Instituto Industrial o Eng.º Gustavo Afonso
Gonçalves e Sousa que também ministrava a
cadeira 2.ª – Desenho Linear, de acordo com
Patrícia Costa.
Avelino Ramos Meira, na sua monografia
sobre Afife refere que seu tio Luís Pinto Meira,
enquanto aluno do Instituto Industrial, revelou
uma boa vontade e vocação para o desenho,
modelação e ornatos (Meira, 1945, p. 113).
Essas qualidades deveriam ter sido observadas pelo seu professor Guilherme António
Correia, lente da 8.ª cadeira de Desenho de
ornatos, Desenho arquitectónico e modelação.
O Eng.º Gustavo Afonso Gonçalves e Sousa,
de certo reconheceu também ser Luís Pinto
Meira um seu óptimo aluno que se distinguia
entre os que frequentavam a sua cadeira
de Desenho Linear. A prova encontrámo-la
no boletim do exame que Luís Pinto Meira
realizou em 30 de Julho de 1870 à 8.ª cadeira – Desenho de ornatos, desenho arquitectónico e modelação. O Júri tendo como
presidente o professar da cadeira, Guilherme
António Correia, e como vogais os professores Gustavo Adolfo Gonçalves e Sousa
(2.ª cadeira: Desenho Linear), José Guilherme
de Parada e Silva Leitão (5.ª cadeira: Mecânica),
deliberou aprovar Luís Pinto Meira com distinção no primeiro, segundo e terceiro curso
(1.ª classe) (AHMISEP, 1869-1870, p. 37).
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Estava aberto o caminho para Luís Vitorino Pinto
Meira se tornar um emérito estucador-modelador. Avelino Ramos Meira dá-nos a informação
de um seu primeiro local de trabalho. O Eng.º
Gustavo Adolfo Gonçalves e Sousa estava a
dirigir, desde 1870 ou 1871, as obras da Capela
do Cemitério de Agramonte segundo seu projecto. Deu então oportunidade a Luís Pinto Meira
de mostrar os seus méritos como artista (Idem,
ibidem) trabalhando na equipa de decoração em
estuque de António de Almeida Costa que havia
arrematado a empreitada (Capela, 1996).
Contudo, Luís Pinto Meira obteve a consagração na decoração do Palácio da Associação
Comercial do Porto.
Em 1858, decorridos cerca de dezasseis anos
desde o lançamento da primeira pedra do
edifício em 6 de Outubro de 1842, encontravam-se já concluídas de alvenaria toda a ala
esquerda da fachada ao Norte, as frentes
voltadas ao Poente e ao Sul, restando apenas
a balaustrada (CDACP-REL., 1859, p. 19-20).
No andar nobre via-se avantajar todos os dias
as obras do magnífico e espaçoso salão que
deverá ser a primeira peça do nosso edifício
(Idem, ibidem).
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A relevância dada a este magnífico e espaçoso salão justificava-se, pois procurava-se
debelar uma lacuna existente na cidade: a de
não possuir um espaço onde se pudessem
realizar recepções de gala, saraus e bailes. A
burguesia mercantil portuense assim o exigia
para se poder afirmar. Em 1862, o engenheiro
Gustavo Adolfo Gonçalves e Sousa, então
responsável pelas obras, apresenta o projecto
da sua decoração.
Surpreende a direcção da Associação Comercial
ao propor o ‘estylo árabe’. Teria sido influenciado por Thomas Owen Jones, arquitecto apelidado na Inglaterra pela alcunha de Alhambra,
devido aos seus conhecimentos de mosaicos
árabes (Leitão, 1994). Havia escrito o livro
Grammar of Ornaments, publicado em 1856 e a
que Gustavo Gonçalves e Sousa teve acesso.
Possivelmente recebeu-o do Eng.º Thomas
Dillen Jones, projectista do Palácio de Cristal do
Porto aquando da sua construção (1861-1865).
Henrique Duarte de Sousa Reis confirma-o, em
1867, referindo: As duas magníficas edições
da obra de Owen Jones, obtidas por grande
preço, tem servido para os estudos da ornamentação mourisca destinada para o Salão
(Reis, 1991, p. 99-100) – sendo que um dos
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4 | AHMISEP – © Foto (proc, albumina) de
Manuel José de Sousa Ferreira; 1869-1881
(AHMISEP, n.º MPL6002FOT).

5 | Capa do livro The Grammar of Ornament
de Owen Jones.
6 | Palácio da Bolsa. Salão árabe.
© Antero Leite
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exemplares se encontra depositado no Arquivo
Histórico do CDACP-Centro de Documentação
da Associação Comercial do Porto.
A Luís Pinto Meira, o aluno aprovado com
distinção pelo Instituto Industrial, Gonçalves
e Sousa confia a modelagem e ornatos em
estuque e entrega-lhe a direcção dos estucadores muitos deles vindos da sua terra
natal (Vasconcelos, 1996). Possuíam um
saber-fazer apoiado na experiência e sólidos conhecimentos teóricos e haviam sido
escolhidos por Gonçalves e Sousa entre
os melhores alunos da Escola Industrial do
Porto. A mesma preocupação de competência teve o Eng.º Gonçalves e Sousa ao escolher Zeferino José Pinto para a execução dos
trabalhos em madeira e Amândio Marques
Pinto como pintor.
Henrique Duarte e Sousa Reis (1810-1876),
no caderno dos seus Apontamentos, descrevia assim o que ia surgindo pelo interior do
espaço destinado a Salão Nobre: arabescos
e laçarias d’ estuque que adornam o tecto
todo em rafaellas douradas com os centros
de várias cores e as paredes que demonstrão os lavores delicados e até inscripções

arabes escriptas em caracteres d’estuque,
escudetes e brazões antiquíssimos (Reis,
1867 - reed.1991, p. 97). Apelidava os trabalhos como de insignes artistas (que) formam
hum todo formozo composto d’ harmonias
sahidas dos ferros e pinceis d’esses homens
habilitados para fazerem primores d’arte mais
pelo estudo e pela sua paciência que pelo
uso, vistas as poucas obras desta grande
importância e magnificência que se constroem neste nosso Reino de Portugal e seus
Dominios (Idem; ibidem).
A ornamentação das paredes do Salão iniciava-se pela aplicação de uma camada de
enchimento à base de cal e inertes que era
depois regularizada para receber os ornatos. Estes eram colocados peça a peça ou
em módulos geométricos inicialmente vazios
para serem preenchidos com as legendas,
arabescos e outros elementos decorativos.
Com base nesta descrição, alicerçada no
documento técnico elaborado pela empresa C.R.E.R.E. que realizou entre 2009 e
2010 o restauro do Salão Árabe – e que
nos foi cedido para consulta pela Dr.ª Maria
da Paz Camiña, directora do Centro de
Documentação da Associação Comercial do

Porto, a quem exprimimos o nosso agradecimento – parece-nos seguro dizer que foram
trabalhos muito demorados.

Um salão nobre para o Porto
Em 1872, dez anos depois da apresentação
do projecto de Gonçalves e Sousa, a obra
de ornato em madeira encontrava-se já muito
adiantada, assim como a de estuque achando-se completamente concluída a decoração
dos tectos e galerias, bem como toda a decoração da arcada que sustenta as mesmas,
faltando para o completo guarnecimento das
paredes interiores 79,10m2 d’esta parte da
obra muito importante, não só pelo delicado
do lavor como pelo seu desenvolvimento
(CDACP-REL., 1873, p. 17)1.
No ano seguinte só estava por completar
a ornamentação dos fechos dos dezasseis
arcos em que assenta a galeria e a ornamentação dos quatro pequenos gabinetes dos
ângulos do dito salão. O ‘Relatório’ de 1874
e no relativo à pintura, dizia que apenas se
deram alguns apparelhos na pequena parte
das paredes em que se fez a douradura dos
seus ornatos, porque a pintura final só con-
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vém fazer-se quando n’elle estejam terminadas as outras secções de trabalho’ (CDACPREL., 1874, p. 14). É então que a Direcção
da Associação Comercial do Porto decide
publicitar no estrangeiro a obra do Salão
Nobre enviando para a Exposição Universal
de Viena de 1873 dezanove modelos de
ornatos levantados em madeiras de diferentes qualidades destinados a ornamentação
de cornijas, capiteis, frisos, almofadados,
guarnições e mata-juntas de portas e janelas,
alguns dos quais pintados e dourados (Leão,
2006, p. 66).
Em 1876, o Relatório dos Trabalhos executados no ano anterior, dava conta de estar
quase concluída a obra de ornamento em
gesso, no estylo árabe, das paredes do grande salão de recepção, bem como a das paredes da caixa de escada que dá acesso à galeria do mesmo salão; obras estas que teriam
sido terminadas, se não fossem distrahidos
alguns estucadores para se occuparem nas
obras que em seguida vão descriptas. E
descriminava a seguir que era na galeria do
lado do poente ao nível do andar nobre que
se empregava a maior parte dos estucadores,
para se lhe dar o máximo adiantamento e
poder ser terminada brevemente (CDACPREL., 1876, p.19).
No ano imediato, as paredes interiores do
Salão Nobre estavam prontas assim como se
encontrava concluído o guarnecimento das
paredes em escariola da caixa de escada que
dá acesso à galeria do mesmo salão.
O trabalho de pintura e douradura, nas primeiras mãos estava bastante adiantado, pelo maior
desenvolvimento que no presente anno se lhe
deu, com a admissão de maior número de artistas (CDACP-REL., 1877, p. 18-20). Trabalhos
dispendiosos. Recorreu-se a um empréstimo de
40 contos para dar maior desenvolvimento às
obras e especialmente às do salão e escadaria
argumentando-se que os poderes do Estado
conhecem muito bem que há utilidade em
concluir um dos primeiros edifícios do Porto,
não feito à custa da nação, mas sim de uma
quotisação, votada e paga pelo seu commercio
(CDACP-REL., 1878, p. 15-16).
Apesar deste desafogo financeiro surgem atritos envolvendo a gestão das obras. Regina
Anacleto, na sua dissertação, invoca um
mal-estar entre a Direcção da Associação e
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o Eng.º Gustavo e Sousa que já remontava
a 1869, pois, segundo aquela investigadora
os trabalhos vinham sendo efectuados sem
a existência de um qualquer plano director,
um pouco ao gosto pessoal e inspiração de
Gustavo Adolfo (Idem, ibidem e n. 98). Por
esse motivo, a Direcção exigiu-lhe que apresentasse um orçamento para a conclusão
das obras para ser apreciado em sessão da
Direcção com a sua presença (Idem, ibidem,
p. 429). Em 10 de Julho de 1869 o Eng.º
Gustavo e Sousa apresenta o orçamento,
mas continuou a sentir-se incomodado e em
18 de Setembro escreve à Direcção uma
carta pouco cordata, demitindo-se de todas
as suas funções, uma vez que a direcção
´duvidava que ele tivesse cumprido com as
suas obrigações´ (Idem, ibidem, p.430).
Contudo devia ter sido demovido de concretizar o seu abandono pois manteve-se à
frente da direcção técnica por mais 10 anos.
Em 16 de Junho de 1879, Gustavo Adolfo
Gonçalves e Sousa, de novo, apresenta à
Direcção da Associação o pedido de exoneração (Anacleto, 1997-I p. 430, n. 102) que,
três dias depois, foi exposto em reunião da
Direcção suscitando um debate nada pacífico
pelo que só em 21 de Junho se aceitou a
demissão (Idem, ibidem, p. 431).
Para o substituir é nomeado em 1 de Agosto
de 1879, o arquitecto Thomaz Augusto Soller
como responsável pela administração e fiscalização das obras do Edifício da Praça e
Tribunal do Commercio. A sua admissão estava condicionada à realização de várias tarefas,
entre as quais se contava o levantamento da
planta geral do edifício, a organização de uma
vistoria às obras já executadas e a adopção de
um sistema claro e simples para a fiscalização
das obras (CDACP-REL.,1880, p. 65-66).
No relatório que apresentou em 1 de Janeiro
de 1880 referindo-se ao Salão Nobre (ou
Salão de Recepção) informa que estão
quase concluídos os trabalhos de douramento e pintura das columnas, das portadas
e alizares, e os estuques das oitavadas, únicas obras quye faltam para a sua conclusão;
devendo estas mesmas terminar dentro d’um
período de dois meses (CDAPC-REL-AG/
DEZ,1879). Deu cumprimento à obrigação
de organizar um systema de escripturação
que serviu de base para a apresentação
das contas das despesas relativas aos cinco

meses da sua administração. Até aí eram
elaboradas num mapa com pouca desagregação. Soller passa a utilizar um Mappa
da medição dos trabalhos executados nas
obras da Praça e Tribunal do Commercio da
cidade do Porto com a designação dos trabalhos, por dependências do Palácio e correspondentes despesas por ofício. O Salão
de Recepção não aparece com despesas
atribuídas (Idem, ibidem).
Em 12 de Junho de 1880 celebrou-se a sua
inauguração dedicada a Camões como homenagem pela Ex.ma Direcção da Associação
Commercial do Porto à memória do laureado
cantor dos nossos antigos feitos. No Relatório
das obras executadas em 1880, Tomás Soller
referindo-se ao Salão Nobre, qualifica-o de
notável pela multiplicidade de arabescos e
pelo deslumbramento que ostenta. O ‘Mappa’
que o acompanhava descrimina as despesas
com os estucadores, naquele ano: um total
de 75$025, verba pouco significativa quando
comparada com o total pago pelos trabalhos
em estuque desenvolvidos em todo o Palácio:
3:122$540. Traduz o estado de conclusão do
Salão não exigindo o pagamento de prolongadas jornadas de ornamentação (CDCAP-REL.
1881 – Mapa das Obras).

As críticas ao estylo árabe
Estavam decorridos dezassete anos de trabalhos. Era, no Porto, a primeira manifestação do neo-mudejarismo que já havia sido
utilizado, por Domingos da Silva Meira, na
decoração dos interiores do Palácio da Pena
e da Quinta do Relógio em Sintra. Porém
houve quem a criticasse como refere Regina
Anacleto: Os próprios sócios se questionavam, às vezes, violentamente, quanto à
utilidade de uma dependência que tinha consumido tão vultuosa soma de capitais e servia
apenas para ser mostrada aos visitantes
(Anacleto,1997-i, p. 432).
N´O Occidente Manuel Rodrigues apontava
imperfeições bárbaras e que o espírito se
sensibiliza dolorosamente ao sentir que obra
tão monumental não possue o vigor do estylo
que se lhe quiz imprimir e que lhe dão prova
os «detalhes». D’este modo ao passo que
vemos columnas e ornamentações de um
puro estylo árabe, deparam-se-nos aquelles
arcos que além de não terem uma forma

7 | Modelo de coluna e capitel.
© Antero Leite
8 | Salão árabe.
© Wikipedia.
orgwikiBestandOPORTO,_
PORTUGAL_(16936695598).jpg
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característica dessa architectura, apresentam umas linhas tão caprichosas como de
mau gosto. Ora sendo o arco a feição que
melhor assignala um estylo de architectura,
e tendo-se querido dar ao Salão a forma
árabe é imperdoável que não se conseguisse
a pureza desse estylo na parte que mais o
devia caracterizar. O que dizemos do arco,
repetimo-lo do mesmo modo com referencia à
ornamentação do tecto e à forma das portas e
janelas (Rodrigues, 1881, p. 3-4)
José Augusto França considerou-o um «pastiche» do Alhambra de Granada (França,
1990, p. 345). O Salão Nobre do Palácio da
Associação Comercial do Porto é uma reinterpretação fundada na corrente estética do revivalismo historicista muito em voga nos finais
do século XIX em toda a Europa divulgada
pela literatura romântica e livros de viagens
ao Oriente. Os arquitectos da época procuraram corresponder ao gosto vigente introduzindo nos alçados dos edifícios janelas com
arcos em ferradura, azulejos, etc. e tentaram
criar efeitos de exotismo oriental em que a
decoração assumia papel preponderante.
Gonçalves e Sousa não copiou Alhambra
como Manuel Rodrigues queria. Com base
numa combinação de elementos da arquitectura do Al Andalus e da arte árabe em geral,
projectou um modelo de coluna inexistente
nos palácios nazari de Granada (Oliveira,
2005, p. 164). O tecto é literalmente pintado
por uma malha em laçaria de octógonos
côncavos e quadrilóbulos convexos inserindo
arabescos e escudo com a divisa Não há
vencedor senão Deus (Losa, 1968, p. 189).
Para este trabalho decerto foram seguidos
alguns dos ensinamentos de Owen Jones:
Deve-se decorar a construção e não construir
a decoração… Decorar com a Natureza mas
como os Mouros [que] sempre se abstiveram
de uma transposição directa e empregando
as cores que utilizaram os seus trabalhos de
estuque: as primárias, azul, vermelho, amarelo
(ouro). As cores secundarias – púrpura, verde
e laranja – serão como ´pontos de repouso´,
chegando a dizer que o uso do verde cuja
frequência no Alhambra se deverá à deterioração dos pigmentos metálicos, (originariamente
azuis) é um fenómeno das idades modernas
ou últimos períodos das idades modernas ou
últimos períodos das civilizações. Propunha
que o azul devia ocupar sempre a área maior e
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9 | Salão árabe.
Palácio da Bolsa.
© Antero Leite
10 | Estuques
do salão árabe
© Antero Leite
11 | Pormenor do tecto
do salão árabe.
© Antero Leite
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12 | Pormenor do salão árabe.
Palácio da Bolsa.
© Antero Leite
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13 | Pormenor do Palácio
Alhambra. Granada.
© Wikimédia

ser aplicado nas sombras e o ouro nas ´superfícies expostas à luz´, devendo as cores estar
separadas por listeis brancos, ou sombras
produzidas por relevos e nunca se podendo
misturar umas com as outras (Jones, 1856
apud Vasconcelos, 1996, p. 13).
Onde poderá haver maior correspondência com Alhambra é nos ornatos em estuque policromo que preenchem as paredes do Salão Árabe do Palácio da Bolsa.
Cercaduras em encadeado, douradas fingindo metal, formam malha de losangos no
interior dos quais se encontram entrelaçados
envolvendo arabescos e duas legendas em
árabe. Para António Losa uma das legendas
deve ler-se Proteja-o Deus enquanto que a
outra procura enaltecer a autorização dada
em 1834 por D. Maria II para a edificação da
Bolsa e Tribunal do Comércio mas por estar
truncada só pode ler-se assim: ´Glória… sultana Maria II´. Se estivesse completa rezaria:
´Glória ao nosso soberano a sultana Maria II
Deus´ (Losa, 1968, p. 186).

13

A realização da obra em estuque no Salão
Árabe do Palácio da Bolsa veio confirmar a
capacidade das massas de estuque em criar
ambientes. Gonçalves e Sousa conseguiu-o
servindo-se dos ensinamentos e modelos
divulgados por Owen Jones, não sendo de
excluir que tenha viajado até Granada e
Norte de África e visto decoração árabe.
Teve, no escola de artistas que trabalharam
sobre a sua direcção, a maestria para concretizar o seu projecto.
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14

Luís Pinto Meira dominava a modelação
em estuque e o seu saber-fazer deveria
ter contribuído para resolver dificuldades
que foram surgindo ao longo do trabalho
de decoração do Salão Nobre. Tratava-se
de uma tarefa difícil esta de transpor para
o gesso desenhos de ornatos até aí nunca
empregues. Acresce que devia ter havido
constrangimentos na obtenção das matérias
primas, sobretudo de cal e gesso. Numa
cidade onde o granito constituía quase em
exclusivo o material das paredes autoportantes dos palacetes e onde os tectos deixaram de possuir coberturas em masseira, o
emprego do estuque relevado permitiu aos
projectistas a possibilidade de animar as
superfícies com composições ornamentais
de temática variada e de maior ou menor
sumptuosidade a traduzir o estatuto social
de quem neles habitava.
Saliente-se o facto de, na região do Porto,
existirem muito poucas pedreiras de calcário
e de apenas haver um forno de cal na cidade
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que se manteve único no período entre 1857
e 1899, e 2 fornos para cozer gesso entre
1865 e 1869, que estavam reduzidos a um
forno entre 1875 e 1879 (Cordeiro, 1996, 328).
Possivelmente esses fornos situar-se-iam no
Ouro que a empresa Noble & Murat pretendeu
explorar por arrendamento em 1887 (ADVCTFH, 1887).
Algum do estuque utilizado no Salão Nobre
devia provir de importação de gesso. Agostinho
Rebelo da Costa na sua Descripção topográfica
e Histórica da cidade do Porto refere que entre
Junho de 1782 e Dezembro de 1784 importaram-se da Holanda 681 quintais de gesso em
pó (Costa, 1788, p. 169). Provavelmente desde
aquelas datas e ao longo da segunda metade
do século XIX carregamentos de gesso franquearam a barra do Douro, sendo desembarcado na Ribeira de onde algum teria seguido para
as obras do Palácio da Bolsa.
A situação de aprovisionamento deveria
ter beneficiado com a chegada do comboio

a Vila Nova de Gaia em 1864 (Abragão,
1956, p. 431) transportando aquela matéria
prima para o estuque em barricas desde
as pedreiras situadas na zona centro do
País e mais tarde de Pataias (Leiria). Luís
Meira, enquanto modelador no Salão Nobre,
decerto que enfrentou falhas no fornecimento de cal e gesso tendo porventura recusado
algumas remessas por falta de qualidade.
Uma das razões poderia ter sido o tempo
de presa do gesso derivado da temperatura a que foi cozido nos fornos. Segundo
Segurado, o gesso cozido acima dos 200º
centigrados faz a presa mais lentamente e
se a temperatura atingir 600º centígrados
a presa não se chega a fazer (Segurado,
s/d, p. 279).
Quando executou as escaiolas nas paredes
das galerias do 2.º piso, as suas exigências
deveriam ter sido ainda maiores pois o fingimento de marmoreado só resultaria em
pleno se os materiais aplicados – gesso,
cimento branco e tintas – tivessem excelente

15

14 | PT-ADVCT, 1887.
Forno de cal no ouro (Porto).

15 | Fotografia no Palácio da Bolsa com
grupo de estucadores (de branco) e
outros operários que trabalharam.
© Carlos Basto. Associação Comercial
do Porto, 1947, p. 191.

qualidade: Para obter a melhor escaiola é
preciso empregar gesso da melhor qualidade
e não cimento (Segurado. s/d, p. 170). O
rigor na preparação da argamassa de fingir
sobretudo na escolha do gesso, na mistura
das cores aliado ao saber-fazer de Luís Meira
no polimento e brunido finais explicam a
referência que o Relatório de 1884 fez ao seu
trabalho reconhecendo-o como perfeitamente
executado e conferindo-lhe a qualificação de
inteligente artista (CDACP-REL.,1884).
Em 1898, já sob a direcção do Arquitecto
José Marques da Silva, Luís Meira voltou a
demonstrar a sua aptidão como modelador
ao decorar as paredes da Sala do Tribunal do
Comércio (Martins, 2008, p. 62). Teria sido,
talvez, um dos seus últimos trabalhos no
Palácio da Bolsa. Exerceu depois as funções
de Conservador até à sua morte em 14 de
Abril de 1908 (Meira, op. cit., p.113).

Bolsa, se perpetue por inscrição (ou outro
meio) Luís Vitorino Pinto Meira e os seus
ajudantes. Dos famosos estucadores afifenses (Fernandes, 1981, p. 12-26) pouco se
conhece. Há uma grande lacuna na investigação sobre a vida e em especial sobre
a obra dos mestres que projectaram as
decorações e orientaram os trabalhadores
da formiga branca como eram conhecidos
os estucadores, conforme nos relatou o
Sr. Diamantino Cunha, de Chamosinhos,
S. Pedro da Torre (Valença). Destes muito
menos se sabe. Em Alenquer e na Câmara
Municipal trabalharam estucadores de Afife
que deixaram escrito a lápis, num dos
tectos: Foi esta obra feita por João José
Moreira, António Enes, António Pádua,
Manuel da Cruz, António Ramos, Moisés
[…] e Constantino Gonçalves e seus sócios.
Affife 1889: Feito em Julho de 1889 pelos
estucadores de Affife (Guapo, 2004, 27).

Quarenta anos de dedicação, uma vida.
Justifica-se que, no interior do Palácio da

É uma referência rara e perecível, mas valiosa para memória dos Estucadores
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