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O “CALVÁRIO” DE BEIRE, PAREDES: SONHO,
PROJETO E REALIDADE
Luís Leal, Universidade Católica Portuguesa,
Centro de Estudos de História Religiosa, Portugal (UCP ‑ CEHR)
«Chegou a hora de dar notícia de uma Obra que há
muito trazemos no peito, a saber: um abrigo onde
possam morrer cristãmente legiões de Inválidos sem
morada certa. Vai-se-lhe dar o nome de Calvário. O
Calvário! É um nome tirado do Evangelho. […] Um
lugar onde cada Padecente leve, sim, mas não arraste,
a sua cruz dolorosa. […] Parece que esta feição da vida
social tem escapado aos organizadores de hospitais.
[…] O lugar escolhido para esta nova realização da
Obra da Rua é a quinta da Casa do Gaiato de Beire, a
uns dez quilómetros de Paço de Sousa. No sítio mais
indicado elegemos dois hectares. O arquitecto riscou.
Ao meio é a residência hospitalar para casos que
exijam maior e mais próxima assistência. Em redor
ficam as residências: sistema aldeamento.
Não há o criado. Não há verdadeiramente o enfermeiro.
Procura-se tornar válido o Inválido, para que esqueça
e seja alegre. É uma Obra de Doentes, para Doentes,
pelos Doentes. […] Mas ele existe também uma outra
modalidade de assistência que o Calvário deseja e
se propõe servir. São os convalescentes… O Doente
tem alta; não permanece. A razão é sempre a mesma.
Tornamos a perguntar: Para onde vai? O Calvário
espera-o. […]» (AGUIAR, 2012, pp. 133–134).
Foi nestes termos que Padre Américo, a 17 de junho de
1954 (MENDES, [s.d.]), numa das “Festas dos Gaiatos”
no Coliseu do Porto, tornou público este seu derradeiro
sonho e verdadeiro “zénite” da sua “Obra da Rua”: a criação
do “Calvário”, destinado a responder ao problema dos
«Incuráveis» (portadores de deficiência física/intelectual),
cujas condições existenciais escapavam às redes da
Assistência (hospitalar) então existentes.
Munido da Escritura da Quinta da Torre, lavrada sete dias
após o transcrito anúncio (ver o nosso artigo na última
edição desta Revista), logo em outubro seguinte remete
carta ao seu amigo Arq. António Júlio Teixeira Lopes
com algumas notas-desejo: «Uma casa portuguesa sem
cheiro, nem jeito, nem técnica de hospital, conquanto seja
destinada a doentes» (AGUIAR, 1954, p. 1). Replicando
o ideário e as metodologias com que, cerca de 10 anos
antes, tinha transformado as ruínas da cerca e Mosteiro
beneditino de Paço de Sousa na sua “Aldeia dos Rapazes”,
era chegada a hora de fazer o mesmo com a Casa da Torre
e seu Paço [foto 1], uma transformação tão profunda que
haveria de ser ponto de charneira na história da própria
Quinta e sua envolvente.
Percebendo que o terreno se dividia naturalmente em

duas áreas distintas, rapidamente vislumbrou o esquema
e dinâmica arquitetónica, espacial e funcional a aplicar. Na
“Quinta da Torre de Baixo”, onde restavam as ruínas da casa
senhorial, do aqueduto e do reservatório de água (a “torre”
que nomeava o sítio), além de um fontanário [foto 2] e de
uma eira, haveria de construir a “Casa do Gaiato de Beire”
(também denominada “Lar Agrícola da Obra da Rua”), para
acolhimento dos rapazes portadores de limitações físicas/
psicológicas. Um edifício residencial, armazéns agrícolas
[fotos 3 e 4], celeiro e uma Escola eram as estruturas-base
a (re)construir. Como corolário, e recorrendo às pedras
do velho aqueduto e torre-reservatório – entretanto
demolidos – ergueu-se uma Capela de gosto Neorromânico
[foto 5], também inspirada no Mosteiro de Cête (comparem-se os altares…), que haveria de ser inaugurada pelo então
Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, a 2 de julho de
1956 [foto 6], poucos dias antes da morte de Padre Américo.
Mas seria na zona da “Quinta da Torre de Cima” que estaria
o “coração” de todo o projeto. Ali tinham resistido ao tempo
e ao esquecimento apenas um antigo espigueiro [foto 7],
um pombal (parcialmente demolido) e alguns casebres dos
antigos caseiros. Diante de tal visão de decrepitude, Padre
Américo viu “rápido” e “mais longe”: em finais de 1955,
os casebres são demolidos; em janeiro de 1956, começa
a construção da “Casa-Mãe” [foto 8] – «cozinha, sala de
jantar, com dormitórios para os acamados» (BAPTISTA,
1990, p. 15) e, em torno desta, começa a ganhar forma o
«aldeamento» de pequenas «residências» para os mais
“independentes”: «Graças a Deus» e «Esperança» [foto 9]
eram, simultaneamente, os nomes das duas primeiras a
serem terminadas (Cfr. BAPTISTA, 1990, p. 14) e expressão
do modo de ser e de estar dos que se envolviam na sua
construção. Surge depois o “Hospital” [fotos 10 e 11], com
uma ampla varanda – pois os doentes «precisam de sol no
Verão, de aquecimento no Inverno e de conforto e convívio
alegre em todas as estações do ano» (BAPTISTA, 1990, p.
18) – e a sua famosa rampa, [fotos 12 e 13] «talvez um dos
expoentesmáximosdoinovadorprogramaedaintervenção
e soluções adoptadas […] para facilitar a mobilidade
de pessoas com necessidades especiais, [que] revela o
profundo humanismo presente em toda a acção social da
Obra da Rua» (PIRES e BARROS, 2012, p. 20). A Primavera
de 1956 haveria de coroar a radical transformação ali
operada: o velho espigueiro é desmontado e as suas pedras
transformadas na Capela que ainda hoje ali pontifica [foto
14]. Outrora lugar onde se guardava o milho (ingredientebase da conhecida “broa” que tantas bocas salvou – e salva
– da fome), transmutou-se então em verdadeiro “sacrário”
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Foto 1 – Quinta da Torre – ruínas (1955)
[Fonte: SIPA / www.monumentos.pt]

Foto 2 – Quinta da Torre – ruínas (1955)
[Fonte: SIPA / www.monumentos.pt]

Foto 3 – Casa do Gaiato de Beire – instalações agrícolas [Fonte:
BAPTISTA, Padre. 2018. O Calvário. Páginas Escolhidas e
Documentário Fotográfico. 1a ed. Paço de Sousa: Editorial Casa
do Gaiato.

Foto 4 – Casa do Gaiato de Beire – instalações agrícolas
(atualidade) [Fonte: PIRES, Fabíola Franco, e Fernando Cerqueira
BARROS. 2012. “A “Obra da Rua” no Concelho
de Paredes”. Paredes: Câmara Municipal de Paredes..

Foto 5 – Casa do Gaiato de Beire – Capela
neo-românica [Fonte: AGUIAR, Américo
Monteiro de. 2012. Obra da Rua. 5ª edição
actualizada. Paço de Sousa: Editorial da
Casa do Gaiato.

Foto 6 – D. António Ferreira Gomes e
P. Américo na inauguração da Capela
da Casa do Gaiato de Beire [Fonte:
GALAMBA, Padre Carlos. 1956. “Presença
da Igreja”. O Gaiato, 28 de Julho de 1956

Foto 7 – Quinta da Torre – espigueiro
(ruínas) (1955) [Fonte: SIPA - www.
monumentos.pt]
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do “Pão Vivo” (Pão Eucarístico) que não só “mata a fome”
como é «Pão da Vida» (Jo 6, 35). O sonho de Padre Américo
tornava-se, assim, realidade, mas igualmente evidência do
“projeto teológico-paliativo” que o inspirou. Mais tarde, e
sempre em função das necessidades registadas, haveriam
de surgir mais estruturas de apoio médico, um salão de
convívio e até um cemitério [foto 15] privativo, todas elas
obedientes à mesma “linguagem” e propósitos a que o lema
da obra aponta.
Contudo, qual Moisés que só no horizonte pôde vislumbrar
a “Terra Prometida” (cfr. Dt 34, 1-4), também Padre
Américo não foi a tempo de ver esta sua obra em plena
atividade: a morte haveria de o encontrar a 16 de julho
de 1956, em consequência de um acidente de viação em
Valongo. A alegria da inauguração do Calvário e bênção
da sua “Capela-Espigueiro” (a 16 de julho de 1957) deu
as mãos à saudade sentida nesse que foi também o do 1º
aniversário do seu dies natalis. De facto, «Deus quis, o
Homem sonhou, a Obra nasceu», como disse o poeta… Mas
esta, ao contrário de outras, «cresceu e multiplicou-se»
(cfr. Gn 1,20), não morrendo com o seu fundador.
Com efeito, se Moisés teve o seu Josué, coube ao Pe.
[António] Baptista [dos Santos] assumir, a partir de 1958,
os destinos do “Calvário” e da Casa do Gaiato de Beire
(ZÉQUITA, 1958, p. 3; MENDES, 2021). Foi ele o incumbido
de concluir as obras e “dar vida” à “letra” e ao “espírito” que
Padre Américo deixara como legados. Ao longo de mais de
60 anos, foi ele a «Alma, corpo, mãos e coração» do Calvário;
foi ele quem «alimentou, limpou, virou, mudou, cuidou
corpos e mentes retorcidos como nós» (Padre Baptista.
Alma, corpo, mãos e coração de «O Calvário», 2019, p.
9). Imitando o modo de ser, pensar e fazer do Fundador,
e tantas vezes contrariando as opiniões correntes e
enfrentando fortes críticas (Cfr. PEREIRA, 2015, p. 116),
serviu-se do melhor de que pôde dispor a cada momento
para servir aqueles que eram, à data (e de certo modo
também hoje) os mais esquecidos e abandonados pela
sociedade. E se a inspiração de Padre Américo em fundar o
“Calvário” foi, à época, uma verdadeira “pedrada no charco”
no que à resposta a tais situações diz respeito (pelas opções
arquitetónicas, organizativas e paliativas tomadas), não
o foi menos a ação desenvolvida pelo seu sucessor, tal
como testemunham os seus artigos n’O Gaiato, a partir
de dezembro de 1958 (BAPTISTA, 1958, p. 3), entretanto
selecionados e compilados nos 3 volumes d’ O Calvário (ver
Bibliografia).
Volvidos 65 anos da sua fundação, e após um tão
mediatizado quanto injusto processo judicial instaurado
contra Padre Baptista (PEREIRA, 2019), no “Calvário” de
Beire vivem hoje os doentes que rest(ar)am da (polémica)
retirada, levada a cabo pelos serviços da Segurança
Social do Porto em dezembro de 2018 (Cfr. JÚLIO, 2018).
Afastado o Padre Baptista da direção da casa (por ordem
judicial), tem sido o Padre Fernando Fontoura quem, desde
2019, assumiu a direção dos seus destinos e promoveu
a requerida (e, reconheça-se, necessária) requalificação
dos espaços. As obras em curso (desde maio de 2020 e que
se preveem terminar em dezembro deste ano) «dizem
respeito à legalização e alteração de dois dos edifícios
existentes para continuarem a servir ao acolhimento de

pessoas idosas e doentes, sem outro suporte que não o que
lhe presta a Obra do bem-aventurado Pai Américo». Assim,
e de acordo com os responsáveis pela obra, regista-se que

«[…] Os edifícios manterão as suas funções originais
com capacidade para 43 doentes […], refeitório, salas
de actividades e convívio, instalações para a direcção,
para os funcionários e os voluntários, acessos aos
jardins e comunicações verticais mecânicas. Em suma,
desejamos uma obra bem pensada e bem executada,
de acordo com os parâmetros e exigências dos nossos
dias, tal como, há longos anos atrás, com os parâmetros
e exigências de então, a sonhou e executou o Padre
Baptista» (FONTOURA, 2021).
E é assim que o sonho (e, com ele, a vetusta “Quinta da Torre”)
renasce, uma vez mais, na fidelidade dos continuadores
à memória do Fundador da “Obra da Rua”. Assim pudesse
acontecer sempre com tudo o que é, para muitos, “apenas
ruínas”.

Bibliografia
AGUIAR, Américo Monteiro de. 1954. “Calvário”. O Gaiato, 23 de Outubro de 1954.
———. 2012. Obra da Rua. 5ª edição actualizada. Paço de Sousa: Editorial da
Casa do Gaiato.
BAPTISTA, Padre. 1958. “Calvário”. O Gaiato, 27 de Dezembro de 1958.
———.1990. O Calvário - 1. 3a ed. Paço de Sousa: Editorial da Casa do Gaiato.
———. 2001. O Calvário - 2. 1a ed. Paço de Sousa: Editorial da Casa do Gaiato.
———. 2010. O Calvário - 3. 1a ed. Paço de Sousa: Editorial da Casa do Gaiato.
———. 2018. O Calvário. Páginas Escolhidas e Documentário Fotográfico. 1a ed.
Paço de Sousa: Editorial Casa do Gaiato.
FONTOURA, Padre Fernando. 2021. “O nosso Calvário”. O Gaiato, 13 de
Fevereiro de 2021.
GALAMBA, Padre Carlos. 1956. “Presença da Igreja”. O Gaiato, 28 de Julho de 1956.
———. 1957. “Calvário”. O Gaiato, 27 de Julho de 1957.
JÚLIO, Padre. 2018. “O nosso Calvário”. O Gaiato, 22 de Dezembro de 2018.
MENDES, Manuel. 2021. “Do Venerável Padre Américo. Da Obra da Rua”. O
Gaiato, 8 de Maio de 2021.
MENDES, Padre Manuel. s.d. “Cronologia da Obra da Rua ou Obra do Padre
Américo”. Acedido a 1 de Setembro de 2020. https://www.obradarua.pt/
cronologia/.
Padre Baptista. Alma, corpo, mãos e coração de “O Calvário”. 2019. 1a. Paço de
Sousa: Modo de Ler.
PEREIRA, Henrique Manuel. 2015. Raízes do Tempo. À volta de Padre Américo.
Coimbra: Alforria-Tenacitas.
———. 2019. “Das jurisdições dos homens e do Tempo”. Em Padre Baptista. Alma,
corpo, mãos e coração de O Calvário, 9–14. Paço de Sousa: Modo de Ler.
PIRES, Fabíola Franco, e Fernando Cerqueira BARROS. 2012. “A “Obra da Rua”
no Concelho de Paredes”. Paredes: Câmara Municipal de Paredes.
ZÉQUITA. 1958. “Pelas Casas do Gaiato - Beire”. O Gaiato, 15 de Novembro de
1958.

Foto 8 – Calvário – “Casa-mãe” [Fonte: BAPTISTA, Padre. 2018. O
Calvário. Páginas Escolhidas e Documentário Fotográfico. 1a ed.
Paço de Sousa: Editorial Casa do Gaiato.

97

Foto 9 – Calvário – Casa “Esperança”
[Fonte: GALAMBA, Padre Carlos. 1957.
“Calvário”. O Gaiato, 27 de Julho de 1957.

Foto 10 – Calvário – “Hospital” [Fonte:
BAPTISTA, Padre. 1990. O Calvário. 3a.
Vol. 1. Paço de Sousa: Editorial da Casa do
Gaiato.

Foto 12 – Calvário – Rampa de acesso ao piso superior do “Hospital” [Fonte: BAPTISTA,
Padre. 1990. O Calvário. 3a. Vol. 1. Paço de Sousa: Editorial da Casa do Gaiato.

Foto 14 – Calvário – Capela-Espigueiro (atualidade) [Fonte:
PIRES, Fabíola Franco, e Fernando Cerqueira BARROS. 2012.
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Foto 11 – Calvário – PIRES, Fabíola
Franco, e Fernando Cerqueira BARROS.
2012. “A “Obra da Rua” no Concelho de
Paredes”. Paredes: Câmara Municipal de
Paredes.

Foto 13 – Calvário – Rampa de acesso ao
piso superior do “Hospital” (atualidade)
[Fonte: PIRES, Fabíola Franco, e Fernando
Cerqueira BARROS. 2012. “A “Obra da
Rua” no Concelho de Paredes”. Paredes:
Câmara Municipal de Paredes.

Foto 15 – Calvário – Cemitério privativo (atualidade)
[Fonte: Página Oficial da Obra da Rua - www.obradarua.pt/]

