Um discurso do Dr. Camilo Camilo de Araújo Correia
Esta foto diz tudo: Camilo de Araújo Correia num discurso de um aniversário da
Associação como seu Presidente da Direcção. As suas palavras tem o seu sorriso que
sempre nos habitou e, certamente, tem um sentido de humor contagiante. Basta, ver
olhar atento com alguns dos presentes o ouvem, como é o caso do Chefe Armindo.
Camilo de Araújo Correia é um dos nossos. Vestiu também a nossa farda azul. Mas foi
um grande médico e um grande escritor nas “horas vagas”, como ele gostava de dizer a
sorrir, seguindo de perto os passos literários de seu pai João de Araújo Correia. Foi
nosso amigo, sempre, até a data da sua morte, ocorrida, em finais do ano 2007. Ele, sabe
que tem um lugar, um cantinho especial na história dos bombeiros de Peso da Régua.
Ele, não só exerceu funções directivas, como ainda foi médico dos bombeiros e, muitos
anos, o director do jornal mensário da Associação “Vida por Vida”.
Escreveu muitas e belas histórias na sua vida que foi de uma paixão pelo nosso Douro e
suas gentes, pelo seu rio e seus belos barcos rabelos, a navegarem põe entre este imenso
teatro de vinhas, que foi o palco da vida de muitas das suas personagens, para todos nós
mais reais do que as vezes ele nos fazia crer.
Sobre os bombeiros de Peso da Régua escreveu algumas histórias das suas figuras mais
simples, mas cheias de alma e sonhos, os heróis que o tempo e as memórias do fogo
nunca apagaram e, sobretudo, da sua grande admiração pelos homens da paz. Duas
crónicas, brilhantes, carregadas de sentido de humor e fina ironia, adocicada de um
carinho pelos bombeiros, como por essa personagem do Justino podem ler-se nosso
livro “125 Anos da Nossa História”.
Foi Presidente da Direcção da Associação nos anos de 1964-1965. Do acto da sua posse
em 12 de Agosto de 1964, o nos jornal “Vida por Vida” refere que Camilo de Araújo
Correia “usou da palavra de uma maneira que lhe é tão peculiar, historiou a
maneira porque aceitou o convite que lhe foi dirigido ainda quando se encontrava
em serviço militar em terras africanas e disse dos propósitos que o nortearão no
desempenho do cargo, que se resumia em lealdade para como todos, amizade e
humanidade no geral”.
Não poderiam ser outras as suas palavras. Sem margem para dúvidas, elas retratam a
verdadeira condição de um homem humanista.
Assim, temos todo o gosto em revelar as suas palavras, manuscritas numa caligrafia
impecável, num cartão timbrado que, em 7 de Dezembro de 2000, dirigiu ao Presidente
da Direcção e ao Comandante dos Bombeiros Voluntários de Peso da Régua:
“Exmos Senhores:
Venho por este meio agradecer-lhes muito honrado a simpatia da oferta da medalha
comemorativa dos 120 anos da nossa prestigiada Associação. As minhas sinceras
felicitações a quem a concebeu. De um lado, a fachada do quartel, a beleza e a
originalidade. Do outro, um minuto de silêncio por quem perdeu a vida no
cumprimento do seu abnegado dever. Conheci muito bem o João e o Afonso. O luto
da Régua foi o meu luto.
Creiam na muita estima do muito grato”
Creia Dr. Camilo que nós lhe estamos também muito gratos e saiba que os bombeiros
da Régua nunca o esquecerão.
Camilo de Araújo Correia tinha sempre as palavras certas de agradecimento, de ironia e
de ternura que nos afogavam de emoções ou nos faziam sorrir. E, na sua memória,
estava guardado o respeito por aqueles dois bombeiros que deram o seu melhor à
Régua, em missões de serviço onde deram a sua vida por nós.
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