O Comandante Poeta
Camilo Guedes Castelo Branco (1930-1949)
Nasceu em Peso da Régua, numa casa do Adro do Cruzeiro, em 14 de Março
de 1868. Desempenhou sempre as funções de notário – adjunto, sendo
funcionário distinto e sabedor. Poeta, jornalista e escritor dramático, colaborou
em todos os jornais que se publicaram nesta vila e em alguns diários de Lisboa
e Porto.
Em 1890 fundou na Régua, juntamente com o poeta Hamilton de Araújo, um
semanário literário intitulado “A Folha”, que teve pouca duração. Mais tarde
fundou “O Dissidente” e depois “O Cinco de Outubro”, de feição republicana
moderada. Por duas vezes, e durante alguns anos, na vigência de ministérios
de concentração desempenhou com muito brilho e a contento de todos, as
funções de administrador do concelho tendo, com a sua política de
apaziguamento, terminado com as violências políticas que por vezes aqui se
praticavam.
Criatura deveras bondosa e modesta, falava primorosamente e sempre de
improviso. Alguns dos seus discursos constituíram verdadeiras jóias literárias.
Publicou um livro de versos intitulado “Farternalis Dolor” e deixou escrito um
outro livro denominado “Arias Sertanejas”, que não chegou a publicar.
Escreveu centenas de poesias e sonetos em vários jornais do País, e todos
esses versos dispersos, uma vez compilados, dariam uma obra valiosa. Autor
de várias obras teatrais, expressamente escritas para o “seu teatro”, foi
também autor da linha opereta “As Andorinhas”, com música do falecido e
talentoso maestro lamecense Almeida Saldanha, cujo centenário a cidade de
Lamego vai em breve comemorar. Esta peça teve muitas dezenas de
representações, não só nesta vila como no Porto, Chaves, Lamego, etc., tendolhe a critica tecido os maiores elogios.
Foi bombeiro voluntário deste a idade dos 17 anos. E quando, há muitos anos
já, a Associação esteve em riscos de soçobrar, por absoluta falta de recursos,
organizou um corpo cénico com elementos da Corporação, o qual dava uma
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récita mensal e assim conseguiu manter a Corporação. Essas récitas
efectuavam-se num armazém da Rua José Vasques Osório, onde hoje está
instalado o Asilo e que foi devidamente adequado a casa de espectáculos.
Sem isso, a velha e gloriosa Corporação teria deixado de existir. Mais tarde, e
quando as finanças da Corporação já estavam nova e firmemente
consolidadas, graças a essas récitas, por sua iniciativa distribuía a Corporação,
no dia 28 de Novembro, dia do seu aniversário, um bodo a 50 pobres dos mais
necessitados desta freguesia. Em 1918, quando da epidemia da pneumónica,
por sua iniciativa e ainda com o produto desses espectáculos, foi montado no
Asilo Vasques Osório um bem apetrechado hospital onde todos os doentes
pobres atacados desse epidemia foram carinhosamente tratados.
Possuía várias condecorações e faleceu com 81 anos de idade, em 25 de
Agosto de 1949 ainda à frente do Comando da Corporação que tanto amou e
tão bem soube servir.
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