CAMILO E ANA PLÁCIDO
- ALGUNS FACTOS INÉDITOS DA SUA VIDA

PAULO DE PASSOS FIGUEIRAS

1. A SOVA QUE CAMILO DEU NO “NOVAIS DOS ÓCULOS”
Nas buscas efectuadas no Museu Judiciário do Tribunal da Relação
do Porto, tive a sorte de encontrar um processo com a seguinte nota
de registo na capa:
“Porto, Livro 1º 967 – 2ª Vara – Escr.am Salgado”
“Ex.te – Camillo Castello Branco”
“Ex.do – João Augusto Novais Vieira”
A lápis foi aposto, posteriormente: Nº 333
As restantes folhas estão preenchidas por autos relativos a uma
briga narrada por vários escritores, em termos um pouco diferentes
aos referidos pelo jornalista do jornal A PÁTRIA, João Augusto Novais
Vieira, também conhecido pelo “Novais da Pátria”, por “Novais dos
Reportórios” e por “Novais dos Óculos”.
Porém, antes de transcrever o processo, convém resumir os factos
que antecederam a sova.
Camilo, Dom Luís da Câmara e Faustino Xavier Novais sentiramse visados em alguns dos epigramas maledicentes e decidiram desforrar-se do Novais dos Óculos, também conhecido o Novais da Pátria,
por ser jornalista deste jornal.
O primeiro não teve diﬁculdade em identiﬁcar-se porque adoptou,
de início o pseudónimo literário de Anastácio das Lombrigas e ainda
porque, segundo constava entre os jornalistas, andava apaixonada por
duas sorores de nomes: D. Maria Felicidade do Couto Browne, poetisa
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que usava o pseudónimo de Soror Dolores, e D. Isabel Cândida Vaz
Mourão, freira do Convento da Avé Maria, edifício que deu lugar ao
actual da Estação de S. Bento.
É duvidoso que Camilo tivesse mantido relações de concubinato
com D. Maria da Felicidade, senhora casada com o rico comerciante
portuense Manuel de Clamouse Browne, muito mais velha que o poeta e doente.
Ela abriu os salões da sua casa aos poetas da época, entre os quais
ﬁgurava Camilo. Mas os versos que trocaram um com outro não devem ser considerados um romance de amor, nem mesmo platónico,
mas sim um entremez poético. Esta senhora faleceu em Miragaia, em
8 de Novembro de 1861.
Dúvidas não restam quanto à freira D. Isabel Cândida, com quem
Camilo manteve prolongada relação amorosa, desde o outeiro de 1860,
também poetisa.
A terceira mulher visada nos epigramas era a actriz Maria das Neves,
que viveu nos anos de 1823-1883 e ﬁcou conhecida por Linda Emília, devido à sua grande beleza. Ela era então amante de D. Luís da Câmara.
João Augusto de Novais Vieira ia todas as noites ao Teatro S. João,
não tendo falhado na noite em que foram publicados os epigramas.
E, como antecedentes da sova registamos os factos:
“No dia dessa publicação malfadada, Faustino, chegando ao Teatro de S. João… encontrou no pátio da entrada Camilo rebuçado no
plaid, com o casse-tête bambuleante pendente da soga. - Quem lhe dá
aqui sou eu, que cheguei primeiro.
Faustino subiu a primeira ordem onde Novais Vieira assistia de
um camarote ao espectáculo. À porta desse camarote, sobraçando uma
longa chibata de picaria, passeava o anónimo a que acima aludi.
“Este personagem dirigiu-se atenciosamente a Faustino Xavier de
Novais:
- Se V. Ex.ª vem também para espancar o Sr. Novais, rogo-lhe o
obséquio de esperar de preferência lá em baixo…
- Lá em baixo está-o esperando o Sr. Camilo Castelo Branco.

Camilo em 1858
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- Nesse caso suplicar-lhe-ei a ﬁneza de ir para esse primeiro patamar. Eu encaminharei os passos do Sr. Novais Vieira, para cujo primeiro encontro sou eu que tenho a vez… Há dez minutos que aqui estou.
Assim, bem vê…
O drama da expiação em que o pobre Novais da Pátria estava destinado a ﬁgurar nessa noite infausta, foi pungente mas breve. Dentro
de poucos minutos o desventurado saía do camarote em que se achava, era rapidamente estreado com duas chibatadas, galgava como um
gano o primeiro lanço da escada; daí rechassado a soco, vinha de um
só pulo cair sob o casse-tête de Camilo no esteirão do fundo, e era consecutivamente levado em braços à botica próxima, com uma brecha na
cabeça e duas costelas partidas”1.
Confrontando esta descição com a constante da queixa do ofendido é
de concluir que se completam, não apresentando diferenças substanciais.
A sova descrita nunca mais mereceu o perdão do Novais dos Óculos, que se manteve inimigo do Gigante de Seide; mesmo depois do
suicídio, ele publicou no jornal O RISO DO DIABO, em que então escrevia uma série de artigos contra o escritor desaparecido, em linguagem grosseira e desbragada.
Fls. 1
Anno de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e cincoenta
e um aos dezoito dias de Novembro do dito Anno nesta Cidade do
Porto e no Tribunal em audiência Publica que enlle fazia o Doutor
Manoel Villela de Souza Araújo Barboza juiz de Direito da 2ª Vara Ahi
por meio de distribuição me foi entregue a sentança e conseliação seguinte e eu…
Fls 2

5ª Classe

Nº Dous

Sentença crime passada a favor do Reo Camillo Castello Branco
desta Cidade
Contra o Autor
João Augusto de Novais Vieira da mesma
Sem valor
A. Salgado

1
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Na forma della
And.ª de 18 de Novembro de 1851
Moura

Vide: Oldemiro César, CAMILO E O AMOR DE PERDIÇÃO, pgs 49/51.

Donna Maria Segunda por graça de Deos e pela Constituição da Monarchia Rainha de Portugal Algarves, e seus domínios…..
Faço saber……….
huns autos crime de Querella por ferimento e bofetadas que requereu João Augusto de Novais Vieira desta cidade contra Dom Luís da
Camara, e Camillo Castello
Branco desta mesma Cidade de cujos autos e seus termos della se
via e mostrava logo em seu principio o auto de Querella da qual o seu
theor he pela forma e maneira seguinte:
AUTO DE QUERELLA – Anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil oitocentos e cincoenta e hum, aos vinte e oito
de Janeiro do dito anno nesta Cidade do Porto e morada do Doutor
João Pereira Baptista Vieira Soares Juiz de Direito Criminal substituto
aonde eu Escrivão vim e ahi sendo presente João Augusto de Novaes
Vieira, solteiro, jornalista, morador na Travessa da trindade, de mim
reconhecido pelo próprio de que dou fé e por elle foi dito e requerido que elle Menistro lhe mandasse tomar sua querella contra Dom
Luís da Câmara e Camillo Castello Branco ambos desta Cidade pelos
motivos expendidos em sua petição de theor seguinte: - Illustrissimo
Senhor – Diz João Augusto de Novaes Vieira desta Cidade que no dia
de hontem vinte e três seriam oito horas e meia da noute pouco mais
ou menos achando-se o Supplicante na plateia inferior do Theatro de
S. Joãose chegara a elle um tal Dom Luís da Câmara actualmente residente nesta Cidade, Largo da Batalha, e com maneiras de ﬁngida urbanidade pediu-lhe que o acompanhasse ao corredor da primeira ordem
de Camarotes e annuindo o Suplicante ao convite logo que chegarão
ao meio do corredor sentiu-se o Suplicante abraçado por aquelle Dom
Luís da Câmara que luctando com elle, e fazendo-lhe saltar para o chapeo os óculos tentou maltratalo com um chicote que trazia. Neste comenos acudiu gente à dezordem e quando o Supplicante julgava que
podia a salvo descer a escada eis que lhe aparece de súbito Camillo
Castello Branco, residente na Rua de Santa Catarina desta Cidade, que
de combinação com o outro Supplicado estava esperando o Supplicante no pateo de Theatro, o qual servindo-se de um chicote, cujo cabo
era de ferro, bronze ou chumbo, encourado, descarregou sobre a cabeça do Supplicante duas fortes pancadas de que lhe rezultarão graves
ferimentos. Não parou aqui o cazo, pois que no dia de hoje, deviam ser
dez horas da manham ao sahir o Supplicante do escritório do ECCO
POPULAR ao Bonjardim, encontrou se ali com o dito Camillo Castello
Branco, e quando ia a dizer-lhe que na admenistraçao do Primeiro
bairro estava esperando a ambos a authoridade admenistrativa, o dito
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Camillo respondeu-lhe com algumas bofetadas de mão aberta no rosto
factos estes que constituem crime publico, segundo vem expresso na
na excepção do § 5º do artigo 854º da Novíssima Reforma Judiciaria
pelo que pertende o Supplicante dar sua querella contra os mencionados Dom Luís da Câmara e Camillo Castello Branco este como author
e aquele como cúmplice dos delictos para serem punidos com as penas
legaes portanto
Pede a Vossa senhoria se sirva mandar que distribuída e jurando
de Calumnia se lhe tome sua querella e se sigão os termos do Summario inquerindo-se as testemunhas nomeadas e as que se nomear e
mandando outro sim proceder immediatamente ao auto e exame do
corpo de delicto e receberá Mercê
Testemunhas:
- Dom Bernardo Rodrigues Fuentes Cônsul Hespanhol, rua
dos Ingleses.
- João Alves Balcemão, Proprietário, Corpo da Guarda.
- João coelho de Campos, Cima do Muro.
- Manoel Duarte Monteiro, Bonjardi, 226
- Delﬁm Ventura Magalhaens Reis, Caixeiro, Bellomonte, 91
Porto, 24 de Janeiro de 1851
João Augusto Novais Vieira.
… e que para testemunhas nomeava as já declaradas na sua petição
rectro e bem assim a Jozé Lourenço de Souza, proprietário, morador
no Bonjardim, Bartholomeu Liberato Leça, Amanuense da Administração do 1º Bairro, morador na rua Cimo de Villa, Guilherme Augusto
Pereira Maia, Amanuense da mesma Administração, morador na rua
do Loureiro, Jozé antónio de Barros Lima, morador na rua Bela da
Princeza, Thomaz Feitor do Alquilada Carneiro, morador no Bonjardim, pelo que elle Menistro lhe mandou tomar e escrever a querella na
forma requerida a qual ouve por recebida…
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AUTO DE NOTICIA DE CORPO DE DELICTO
Anno de Nosso senhor de Jesus Christo de mil oitocentos e cinquenta e hum aos vinte e quatro dias do mez de Janeiro do dito anno
n’esta Cidade do Porto e moradas do Doutor Jozé Pereira Baptista
Vieira Soares, Juiz de Direito Criminal substituto aonde foi vindo o
Doutor Jozé Augusto da Silva Pinto Delegado do Procurador Régio
da Primeira Vara ahi sendo prezente João Augusto de Novaes Vieira
solteiro e jornalista e morador na Travessa da Trindade debaixo de juramento dos Santos Evangelhos lhe foi deferido: declarou que estando
na Platea inferior do Theatro de Sam joam no dia de ontem vinte e três
do corrente serião oito horas e meia da noute se chegara e elle declarante hua pessoa que não conhecera e com a maior urbanidade lhe
pedio huma palavra em particular convidando-o a sahir subindo aos
corredores da primeira ordem, e tendo o mesmo cuidado de fechar a
porta que á pouco ali foi colocada apenas ahi chegarão perguntou a tal
pessoa ao declarante se era elle o Redactor do Jornal a Patria e tendo
elle declarante respondido aﬁrmativamente, a tal pessoa lhe disse que
exegia hum desmentido a huma noticia que no Jornal do mesmo dia
acabava de ser publicada, e respondendo o declarante que não costumava desmentir aquilo mesmo que dissera e que portanto não podia condescender com os desejos da tal pessoa, e apenas o declarante
tinha proferido estas palavras foi agredido pela mencionada pessoa
que depois soube ser Dom Luiz da Camara á pouco chegado a esta Cidade e se diz protector da Empreza da Emilia das Neves; o declarante
tentou defender-se da aggressão, e o mesmo denunciado Dom Luiz se
abraçou nelle, forcejando por lhe tirar os oculos, o que pode conseguir,
lançando-lhos por terra conjuntamente com o chapeo, e como com isto
se ﬁzesse barulho acudirão pessoas conhecidas e supõe elle Supplicante que até parentes do mesmo Dom Luiz, as quaes poderão terminar
a bulha apartando para cada lado o agredido e o agressor, e feito isto
sahio alguem da Caixa do Theatro, que como se sabe communica com
os corredores da primeira ordem, e travando do braço do mesmo Dom
Luiz lhe derão por ahi escapula; o declarante procurou os seus oculos e o seu chapeo e encontrou aquelles quebrados, dando pela falta
deste, e sendo lhe ahi entregue hum outro chapeo, e com elle voltava
para a Platea inferior ainda com os oculos na mão, e nessa ocazião lhe
descarregarão hua pancada no chapeo e voltando-se para ver donde
ella partira, lhe descarregarão outra pancada ferindo-o na cabeça, com
grande derramamento de sangue porque a ferida foi feita, supoem o
declarante, com hum amartello de ferro, ou couza que o valha que
fazia parte de hum chicote, com que lhe derão a mesma pancada, cujo
ferimento foi feito pelo denunciado Camillo Castello Branco, Jornalis-
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ta desta Cidade, que provavelmente de combinação com aquelle Dom
Luiz, ahi esperava o declarante, do que podem servir de testemunhas
as pessoas que sahirao nessa ocazião da Platea, que com outras estavão
no Pateo, e até com os soldados da Guarda que immediatamente acudirão, cujos nomes protesta aprezentar, e protesta uzar da sua acção
de querella contra os denunciados, tendo mais a declarar que depois
do agressor Camillo Castello Branco ter sido aﬁançado, novamente
agredio a elle declarante no dia de hoje pelas dez horas da manhã na
rua de Sá da Bandeira na occaziao em que o declarante lhe dizia que já
tinha comparecido na Admenistração do Bairro respectivo e que não
podia estar mais tempo á espera de sua Senhoria ao que elle redarguio perguntando se o declarante se pertendia mais alguma couza, ao
que este lhe respondeu que nada mais queria, e vindo caminhando ao
lado direito delle declarante e de repente o mesmo agressor lhe lançou a mão direita a bengala que elle declarante levava, descarregando
lhe um murro e partindo-lhe outros óculos, aggravando o ferimento
que elle declarante tinha na cabeça, que de novo verteo sangue sendo
novamente apartados pelos Alquiladores daquelle sitio e por soldados da Guarda da Camara que immediatamente acudirão, e que nada
mais tinha a declarar. E logo sendo neste acto prezentes os cirurgioens
approvados Antonio de Andrade morador na Rua do Bom Jardim e
Fortunato Augusto Pimentel, morador na rua 16 de Maio..................
declararão que o queixoso tem na cabeça na parte media anterior
do parietal esquerdo uma ferida contuza do comprimento de huma
polegada e prefundidade quatro linhas: Tem mais na parte lateral direita da região frontal uma contuzão do comprimento de trez polegadas e largura duas ditas: Tem outra dita na parte media da região
temporal da extensão de duas polegadas, o que tudo mostra ser feito
com instrumento contundente e prezentemente não amiassão perigo
de vida e que nada mais lhe achavão. (...)
Despacho e pronuncia:
Obrigão as testemunhas do prezente Summario a prizão em custodia
e alivramento ao indiciado Camillo Castello Branco pelo ferimento e contuzoens feitas na pessoa do queixozo por serem factos prohibidos pela
Ordenação Livro Quinto Titulo trinta e cinco e titulo cento e dezassete
paragrafo primeiro e outros. - O escrivão lanse o nome do indiciado no
livro dos culpados e passe com o segredo de Justiça as ordens necessarias
para a prizão. Declara se ser neste cazo admessivel a ﬁança e se prosiga no
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Summario até se preencher o numero legal das testemunhas intimando se
este ao Ministerio Publico na conformidade da mesma lei.
Porto 15 de Fevereiro de 1851 - João Pereira Baptista
Vieira Soares

AUTO DE QUERELLA
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito
centos e cinquenta e um ao primeiro dia do mez de Março do dito
Anno nesta Cidade do Porto e Cazas do Consilheiro João Portugal da
Silveira Juiz de Direito Criminal aonde eu Escrivão vim e ahi sendo
prezente o Doutor João Augusto da Silveira Delegado do Procurador
Regio da Primeira Vara por elle foi dito e requerido a elle Menistro lhe
mandasse tomar querella contra o Reo Camillo Castello Branco desta Cidade na forma de seu requerimento do theor seguinte: Tambem
requeiro se me tome querella contra o ja indiciado Reo pellos factos
que praticou serem punidos pela Ordenação Livro 5º Titulos trinta e
seis e trinta e nove. Para testemunhas, que o querelante referio até ao
numaro legal. - Silveira Pinto.

PETIÇAM
Excelentíssimo Senhor
Diz Camillo Castello Branco proprietario, rezidente nesta Cidade
do Porto que contra elle se proferira despacho que o obriga a prizão
e livramento por indiciado em crime, e como ao Supplicante parece
haver se lhe feito aggravo pretende recorrer com o devido respeito do
despacho de injusta pronuncia porque no facto que se lhe imputa é
qualiﬁcado crime por lei nem mesmo quando o fora as testemunhas o
podem dar por provado.
Pede a Vossa Excelência que nos termos do artigo 995º e 996º da
Novissima Reforma Judiciaria se digne mandar se lhe tome termo de
aggravo dando se vista ao seu Advogado e receberá Mercê.
Camillo Castello Branco
A qual petição sendo aprezentada ao Meu Doutor Juiz de Direito
Criminal desta Comarca, e sendo por este vista e lida e examinada na
mesma deu e proferio o despacho do qual o seu theor he pela forma e
maneira seguinte:
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DESPACHO: Tome-se-lhe termo.
Porto 28 de Março de 1851 - Silveira.

TERMO DE AGGRAVO - PETIÇAM
Aos vinte e oito dias do mez de Março de mil oito centos. e cinquenta e um annos nesta Cidade do Porto e Meu Cartorio apareceu
prezente João Joze Durães e Silva Junior como Procurador de Sppplicante e disse que com o devido respeito aggrava da petição para o Tribunal da Rellaçao do despacho de pronuncia na forma da petição retro
e por offensa das leis citadas na mesma petição que havia por expressa
como se copiada fosse e de como assim o disse dou fé e ﬁz este termo
que assigno com as testemunhas prezentes Joaquim Xavier e Joaquim
da Silva ambos Amanuenses e moradores em Santa Catharina eu Antonio Domingos dos Santos o escrevi.
a)

a)

a)

a)

ACCORDÃO
Accordao em Rellaçao e conferencia, etc...
Aggravado foi o aggravante pelo Juiz recorrido no despacho de que
se aggrava porquanto examinando os depoimentos das testemunhas
por ellas se não prova que o aggravante ﬁzera os ferimentos a que se
refere o auto de exame a folhas treze porque nenhuma dellas declara ter
visto que o aggravante espancasse e ferisse o queixoso e não basta para
a pronuncia a simples declaração do proprio aggravante porque ainda
que a conﬁssão seja a melhor das provas é corrente que sem coacção
ninguem se crimina a si proprio, e se a prova dos ferimentos é difﬁciente
ainda mais o é a das bofetadas que o queixozo diz receber do aggravante no dia seguinte àquelle em que fora espancado como claramente
se demonstra pellas testemunhas inqueridas sobre este facto. Portanto
provendo mandão que o Juiz emendando o seu despacho despronuncie
o aggravante e se levante a ﬁança que prestara.
Porto, 28 de Abril de 1851
Nortom - Cunha Vasconcellos - Cardoso
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DESPACHO:
Cumpra-se o Venerando accordão de folhas sessenta em vista do
qual despronuncio o Reo Camillo Castello Branco e mando que dando
se lhe baixa na culpa, e relaxando se lhe a ﬁança pague o Autor as custas em que o condemno.
Porto, 16 de Maio de 1851 - Silveira
... mando citar o Autor João Augusto Novaes Vieira morador na
Travessa da Trindade para que nos termos da lei que hé de dez dias
pague ao Reo Camillo Castello Branco ou a seu bastante procurador a
quantia de vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e sete reis..................
.......................... e não pagando nem nomeando bens à penhora...
Fls. 17
Diz Camillo Castello Branco, desta Cidade, que elle Supplicante
hé credor de João Augusto Novaes Vieira morador nesta freguezia a
quantia de vinte e quatro mil seiscentos sessenta e sete reis....................
......................... e não pagando nem nomeando bens à penhora…
Fls. 17
Diz Camillo Castello Branco, desta Cidade, que elle Supplicante hé
credor João Augusto Novais Vieira morador nesta freguezia a quantia
de vinte e quatro mil seiscentos sessenta e sete reis.......................... pertende por isso chamá-lo a este Juizo de Corr.ção para amigavel saptisfazer a d.ª quantia
O Proc.or João Joze Duraens e Silva J.or
Porto 11 de Novembro de 1851.
Despacho:
Para o dia 14 às 2 da tarde
Porto, 11 de Novembro de 1851.

Fls. 19 - Procuração, em que Camilo dá como residência
a Rua Cham.
Proc. Nº 333 – Camilo Castello Branco – Fls. 4
Nomeação que faz o Executado:
Aos dois de Março do ano de 1852, João Augusto Novais Vieira
nomeia à penhora 25 exemplares da tradução das Memórias Além da
Campa , de Chateaubriand, da qual tradução já estão publicados dous
volumes, sendo o preço d’assignatura de 240 reis por cada exemplar,
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vindo deste modo o valor dos Exemplares nomiados (depois de concluída a publicação da obra) a exceder em muito a quantia execuenda…
Os factos constantes da queixa judicial do “Novais dos Óculos”
não esclarecem as causas das agressões de Camilo. É necessário recorrer a um folhetim verrinoso publicado no rosto do nº 9 do jornal A
PATRIA, de 21 de Janeiro de 1851, que transcrevemos:
“Quizera que me fritassem em azeite de purgueira, se eu sei por
onde hei-de começar! Estou metido no meio de um montão d’obra,
tenho pouco espaço à minha disposição, já soou a meia noite, e é hoje
dia de correio geral! – Peguemos num desses papelinhos, saia o que
sair, - Vá:
Comunicado. – Lendo no Pobre e em o Nacional d’hoje um soneto
acróstico à Sra. Das Neves, lembrei-me de fazer os seguintes epygrammas, e rogo-lhe o obséquio de lhe dar cabimento nos sótãos do seu
jornal. – Seu &c. – Zé Ponche
Tocaram já as garridas
É bem que eu agora ande:
Emília! Excelsa! Sublime!
É o dom, dom do sino grande.
Se me dá vaias e apupos
Essa má rapaziada,
É porque faço elogios
E sou o língua damnada!
Zé Ponche
Para descarrêgo de consciência, diremos que não achamos sal aos
tais epygrammas. – Perdoe nos o amigo Zé Ponche.
O snr. Camilo ainda se occupa com a sua eterna crítica das Commendas. – Por tão relevante serviço, pedimos uma commenda para o snr.
Camillo. Os do jornal do frontispício podem fazer-nos este benefício. –
Uma commenda na casaca do snr. Camillo deve ﬁcar a matar! Deve
ser cousa das pontinhas! (Não fallo de v. ex.ª snr. barão das ditas). No
sobredito jornal do frontispício falla o súbdito snr. Camillo do “lustre das
turpidades!” Affogado seja eu em óleo de mammona, se alguém é capaz
de me explicar o que seja o “lustre das turpidades!” – Ah! Snr. Camillo!
Snr. Camillo! Se eu percebo, sebo!
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Depois que o despeja potes fez accommodar as suas regrinhas nas
sobre-lojas da Pobresa, os epygrammamistas pullulam a cada canto! –
Ahi vai outro epygramma, que nos foi communicado com a seguinte
carta anonyma, que recebemos pelo correio d’esta cidade:
“Amigo N. – Desculpa que te não fosse visitar à cadeia. Estive de
cama uns poucos de dias. – Saberás que o Lombrigas se vai tornando
um cavalheiro-industrioso de sorores. Supponho que aquella soror, que
nós sabemos, já não pinga tanto como dantes, e por isso o homem voltou-se agora para outra soror… soror verdadeira, por que é na verdade
enclausurada. – Peço-te a publicação do seguinte epygramma no primeiro folhetim que sair, e, alem disso, te recommendo uma zurzidella,
couzinha da tua mão. – Todo teu…
Epygramma.
Fez-se o Lombrigas alvar
Um verdadeiro portento!
Descontou a Sé ao Carmo,
Tudo em louvor de S. Bento!
Este não o entendemos. Também não admira. Não somos curiosos
da vida alheia; pouco nos importam as pequenas misérias que por ahi
se vêem a cada passo. – Deixamos essas couzas aos revisteiros gelados,
e aos folhetineiros insoços, indigestos, e muito mais suporiferos que o
vinho da companhia, nossa senhora, que vive e reina no Alto Douro, e bebe
e folga nesta cidade.
Dizem-nos que a campanha lyrica anda ensaiando o Macbeth, e que
os sapateiros da Sr.ª das Neves ainda querem ver mais seis vezes a Lecouvreur, que, segundo os soi-disant críticos, é um chef-d’oeuvre de Scribe, a quem, em hespanhol, pode muito bem chamar-se “um escriblero”
de dramas.
A Praça Nova, vai ser calçada de mosaico, e ﬁcará (Dizem) como o
Rocio de Lisboa. – Veremos.
Cahiu uma faiscasita na torre dos Clérigos, por occasião da ultima
trovoada. Fallou-se logo ahi de estragos grandes, cujo reparo demandava contos Não faltam contos, mas felismente não são precisos. O estrago não foi considerável.
A companhia do snr. João Manoel foi despedida do theatro de S.
João. A Snr.ª das Neves quer, como se costuma dizer, atrancar o céu com
as pernas, e não consente que aquella companhia vá alli representar.
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Louvada seja tão boa senhora! É generosa e magnânima até não mais!
Foram apprehendidos ahi ao pé de Braga umas 20 e tantas peças
de panno de contrabando. –Contrabandistas não faltam, e gordinhos e
nédios, que é um louvar a Deus! Também, havendo tanta gente que se
bandea, é preciso que haja muita outra que contarbendêe. – aliás poderia
perigar o equilíbrio das Europeas, Américas, Africas, Asias e Oceanias! –
Ah! Meu caro snr. Camillo! Aqui é que era bem encaixado o seu “lustre
das turpidades!”
De turpidades lustrosas,
De lustrosa turpidades,
Estão as províncias cheias,
Attacadas as cidades.
Façamos, pois, ó leitores,
Às taes torpidades ﬁgas:
Lustremos só as asneiras
E as torpezas do Lombrigas.
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2. A PATERNIDADE DE MANUEL PLÁCIDO
Ana Augusta Plácido nasceu em 27 de Setembro de 1831 na Freguesia de Santo Ildefonso, Porto, ﬁlha de António José Plácido e de
Ana Augusta Vieira. O casal teve 12 ﬁlhos.
Apesar das diﬁculdades económicas familiares, ela recebeu uma
educação e formação cultural e literária pouco comum, mesmo a recebida pelas mulheres de alta posição social, como resulta dos artigos e
livros que escreveu.
Em 1848 ela foi a um baile ocorrido na Assembleia portuense e
encontrou lá Camilo, com quem conversou cerca de meia hora. Seduzido, o escritor declarou depois a um amigo presente: É a minha
mulher fatal!...
No livro CENAS INOCENTES DA COMÉDIA HUMANA ele descreve assim a mulher por quem se apaixonou: Vestias de branco, caia-te
da cintura aos pés uma faxa de seda
em ondulações, enastravam-te os cabelos enfeites de ﬁtas escarlates, tão
graciosos como simples.

Ana Plácido
(Versão litografada
do retrato)

Nessa altura, Ana Plácido
estava noiva de Manuel Pinheiro Alves, um brasileiro de torna
viagens, com quem casou, por
inﬂuencia paterna, em 28 de Setembro de 1850. Ele era natural
de S. Miguel de Ceide e tinha 43
anos de idade pois nascera em
1807; a noiva tinha 19 anos.
Deixemos Ana Plácido entregue ao marido e sigamos a trajectória do escritor. Ele, contrariado
com o casamento, foi para Lisboa
onde escreveu o romance ANÁTEMA, que principiou a publicar
em Maio daquele ano de 1850, no
n.º 18 da revista SEMANA;
De repente, porém, mudou de
ideias, voltou ao Porto e matricu-
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Manuel Pinheiro
Alves, marido de
Ana Plácido
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lou-se nas aulas do Seminário Episcopal nos anos lectivos de 1851/1852
e 1852/1853;
Não se matriculou no 3.º ano porque desistiu de ser padre, apesar de ter requerido a tonsura e as quatro ordens menores, tendo sido
aprovado;
Desde 1848 até 1858 não faltaram mulheres a Camilo:
- D. Eufrásia Carlota de Sá, viúva, com uma ﬁlha, em cuja casa se
hospedou em 1850, e a ﬁlha Bernardina Amélia, desde 1852, enquanto
ela não entrou no Convento da Avé Maria. Ainda vivia em 1871, data
em que foi realizado um leilão de livros. Em carta para a ﬁlha dando
notícia da sua morte, Camilo diz: serviu-me de mãe.
- D. Maria da Felicidade do Couto Browne, casada com Manuel
Clamouse Browne, poetisa, cuja casa frequentou. Parece ter existido
entre ambos amor platónico;
- Fanny Owen, ﬁlha do coronel Hujo Owen, teve profunda amizade, senão amor, pelo romancista, em 1852. Ela faleceu tuberculosa em
30 de Agosto de 1854;
- A costureira do Candal foi um amor de carne e osso. Deu origem
ao livro ONDE ESTÁ A FELICIDADE publicado em 1856, que mereceu o louvor de Alexandre Herculano na 2.ª edição das LENDAS E
NARRATIVAS.
- D. Isabel Cândida Vaz Mourão, freira no Convento da Ave Maria. Camilo conheceu-a num outeiro realizado em Outubro de 1850
e apaixonou-se por ela, que retribuiu e até aceitou receber e educar a
ﬁlha Bernardina Amélia, até esta casar com o brasileiro torna viagens
António Francisco de Carvalho na igreja de Valbom em 28 de Dezembro de 1865;
Camilo pensou também emigrar para o Brasil. Por decreto de 8 de
Agosto de 1855 obtreve o despacho de nomeação de adido honorário
à legação portuguesa na Corte do Rio de Janeiro, sem direito a vencimento. Mas acabou por desistir olhando à pobreza de meios.
Por inﬂuência dos irmãos Barbosa da Silva foi para Viana do Castelo, ﬁxando domicílio em São João de Arga. Na Aurora do Lima publicou
CENAS DA FOZ e CARLOTA ANGELA, que foram reproduzidos em
livros nos prelos locais.
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Pouco tempo durou este estado de coisas;
Ana Plácido passou a acompanhar sua irmã Maria José ao Bom
Jesus do Monte, nesse tempo considerado um sanatório dos tísicos,
porque ela sofria dessa doença.
Camilo tomou conhecimento dessas deslocações e lá se deslocou
em 14 de Julho de 1858. Eis como ele descreve o encontro: estava ela
sentada num cómoro tapetado de relva. Ao seu lado, com a fronte pendida
ao hombro dela estava a irmã, quinze anos formosos, um coração de Deus.
– Olhavam ambas contra as agulhas do Gerez, toucadas de névoa. E eu que
pedia ao Senhor um sorriso daquela mulher e depois o sono do inﬁnito esquecimento, abria uma letra num tronco, e dizia no recesso da minha alma: Ela
há-de vê-la. – Ouvi-lhe a voz: cantava no tom abafado de quem quer somente
ser ouvida em seu coração. – Onde podia ir aquela toda? Eu estava ali, eu que
lhe daria o meu seio, a minha juventude, a minha honra para escabelo dos
meus pés! (NO BOM JESUS DO MONTE, pg. 178).
Referindo-se ao facto, escreve Alberto Pimentel em OS AMORES
DE CAMILO pg. 217: Foi pois no Bom Jesus do Monte que Camilo Castelo
Branco pode com a sua presença testemunhar a D. Ana Plácido que jamais a
tinha esquecido, e que a amava tanto, ou mais ainda, como na noite do baile
no Porto.
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Mais tarde, escreveria o romancista no n.º 3 da Revista RENASCENÇA: Estive no Bom Jesus do Monte dez minutos. Fomos ali, porque lá
vamos todos os anos no dia 14 de Junho (aliás Julho) ver uma inicial que eu
abri numa árvore há 20 anos;
É importante chamar à atenção para o facto de, na data indicada,
considerada por muitos como do primeiro encontro pessoal de Camilo
com Ana Plácido, depois do baile, estava presente a irmã Maria José
e Ana Plácido andava em estado avançado de gravidez do ﬁlho, que
deu à luz em 11 de Agosto, ou seja 28 dias depois;
Quem é o pai do menino, Manuel Augusto Pinheiro Alves, mais
conhecido por Manuel Plácido?
Segundo a opinião pública não era o marido de Ana Plácido, mas
sim Camilo. E assim escreve Alexandre Cabral no seu DICIONÁRIO
DE CAMILO CASTELO BRANCO, que também indica como data de
nascimento a acima referida.
Aquilino Ribeiro em O ROMANCE DE CAMILO, vol. II pg. 315,
escreve: Manuel nasceu em 6/10/58. Mas sem razão, como resulta da
certidão de baptizado: Nasceu em 11 de Agosto, foi baptizado em 6 de
Outubro de 1858.
Quanto à paternidade, Camilo negou sempre ser o pai do Manuel
Plácido, embora lhe quisesse como ﬁlho, mesmo depois do seu falecimento em 17 de Setembro de 1877. E Ana Plácido nunca o contrariou.
Ana Plácido deixou escrito no álbum que sua neta Raquel Castelo
Branco publicou a pg. 115 do livro TRINTA ANOS DE SEIDE:
27 DE 7BRO 1860. – Completei os 29 anos; entro no último da vida.
Nasci boa, e generosa, o mundo com todas as suas torpezas não pode tirar-me
estas raízes vindas de Deus. – O meu primeiro vagido, na m.ª entrada na vida
foi numa terça~feira; dia aziago, que me prometeu um condão de misérias e
desgraças. – Não falhou o vaticínio.
Sacriﬁcada a um homem repelente, que só me aspirava aversão, vi os meus
anos mais belos passarem-se tristes e na solidão forçada a que me condenaram.
– Sete anos resisti ao cancro devorador da sociedade, sete anos me conservei
presa num desejo m.mº de transgredir a lei de Deus que me dava para marido
o último dos homens que eu aceitaria de bom grado.
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A corrupção ostentava as suas pompas perseguindo-me mas eu afastava os
olhos, e punha-os no caminho que m.ª santa mãe me marcara.
Ninguém pesa as lágrimas da mulher que depois duma luta com a consciência cai diante de si própria: ninguém! Para a condenação estão prontos
algozes e carrascos!
Depois disto a desgraça não me deixou mais.
Do abismo de infortúnios caí nas agonias da desesperação, e ter-me-ia
morto se não fosse esta varonil coragem que nunca me desamparara m.mo nos
transes mais horríveis.
Pobre, a ponto de receber o pão de todos os dias das mãos dum homem que
um dia mo tornaria amargo, conheci esta dolorosa dependência, que só o meu
amor, o amor supremo e inﬁnito como eu o não dava à Divindade, mo tornava
menos amargo. Dores, que há aí que entrando no coração despedaçado de Ana
Augusta não recuasse tomado de respeitosa piedade?
Esse mundo sem entranhas, essas almas de ferro, se me ouvissem um só
destes gritos abafados por uma vontade indomável à matéria frágil fugiriam
temendo comprometer a sua egoísta dignidade.
Tenho a convicção de que os meus inimigos haviam e hão-de chorar-me
quando souberem a história desta desgraçada que hoje esmagam.
Todos, menos tu, Camilo!! – És o último e devias ser o primeiro.
Faz hoje dois anos! Como o teu olhar amoroso me seguia!... quem me dissera então o que hoje se passa.
Despedes-me meu amigo, despedes a amante pesada pelo cansaço, e pelas
aﬂições sem que ao menos tenhas a delicadeza de amenizar este adeus ﬁnal
Em 27 de Setembro de 1860 Ana Plácido estava presa na Cadeia da
Relação do Porto. Tinha dado entrada ali em 6 de Junho, acompanhada do ﬁlho e da ama. Passava o tempo lendo, escrevendo, cantando
e tocando ao piano; encostava-se às grades fumando charuto, o que
causava escândalo a quem passava.
Havia qualquer desentendimento entre ela e Camilo; este andava
fugido à Justiça, por várias terras, acabando por se entregar ao carcereiro no dia 1 de Outubro.
É de estranhar o mau julgamento que Ana Plácido faz do marido, pois era tido como homem bondoso, muito dedicado à esposa e à

Ana Plácido, o ﬁlho
Manuel Plácido e
Camilo
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Aspecto da Cadeia
da Relação do Porto

família desta. Após a morte do sogro no naufrágio do vapor Porto à
entrada da barra do Douro, em 29 de Março de 1852, assumiu papel
preponderante no inventário que então correu e acolheu em sua casa a
cunhada Maria José e acompanhou-a na sua doença.
Ana Plácido não diz em que o marido era repelente e só lhe causava aversão. Também não revela com quem copulou ao ﬁm de sete anos
de ﬁdelidade conjugal. Certamente não foi com Camilo.
Dois anos antes de 27 de Setembro de 1860 dá 27 de Setembro de 1858.
Ficamos assim a saber que, na sequencia do encontro no Bom Jesus do
Monte, Camilo festejou com regozijo o 27.º aniversário da sua amante.
Afastadas as hipóteses de Manuel Pinheiro Alves e de Camilo,
quem é o pai de Manuelzinho?
Havia quem apontasse António Ferreira Quiques.
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Este indivíduo tinha sido namorado de Ana Plácido, antes ou depois do casamento desta, não se sabe ao certo. Era amigo de Camilo,
que lhe dedicou o romance VINGANÇA editado em Abril de 1858, mas
retirou a dedicatória na 2.ª edição, sinal de quebra de amizade.
Emigrou para o Brasil em 1851, deixando vago o lugar de empregado da repartição distrital do Porto. Regressou em Agosto de 1857 para
partir novamente para o Rio de Janeiro em 14 de Fevereiro de 1858.
Em carta de ﬁns de Janeiro de 1858 dirigida a José Barbosa da Silva,
Camilo escreve: Ontem à noite fui convidado pelo Quiques (sabes que ele
está aqui há dois meses de volta da Inglaterra e parte no próximo paquete para
o Rio) para irmos a Viana…
A pg. 316, vol. II de O ROMANCE DE CAMILO escreve Aquilino:
Se entre a data que Ana Plácido ﬁxa para a sua queda 28/9/57 e aquela do
começo das suas relações notórias com Camilo (…) tem de interferir um homem,
outro que Camilo, esse homem não pode ser senão Ferreira Quiques. Camilo
veio depois. Documenta-o a carta de Soromenho para Alexandre Herculano.
Também aponta no mesmo sentido outra carta enviada por Camilo a
José Barbosa da Silva, sem data, que se pode ﬁxar no 2.º Semestre de 1863:
…Dou-te uma novidade do mundo patarata. Ana Plácido é a amante em
actividade do Quiques. (…) Foi uma conquista de 15 dias. A mulher está na
derradeira paragem da indignidade. Só tem uma que lhe disputa o piso: é a
irmã cujas tendências para tenores são mais que asquerosas.
Semelhante é outra carta de Camilo ao conselheiro Gustavo Nogueira datada do derradeiro quartel de 1863:
Eu tenho passado malicimamente de corpo e alma neste últimos tempos. O
mal do corpo explica-o o muito trabalho, com pouquíssimas posses, o da alma
procede do lamentável passo que deu D. Ana Plácido reatando relações com o
Quiques. Tive o dissabor de surpreendê-los, e deixei-os ambos dignos um do
outro. A pobre mulher está de todo perdida. A opinião pública, perante este
facto, classiﬁcou-a na ordem das mulheres em extrema degradação. Prevejo-lhe
o futuro, chora-me o coração de lho dizer.
Comentando o facto, escreve Alexandre Cabral a pg. 547 do seu
DICIONÁRIO DE CAMILO CASTELO BRANCO:
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… o romancista desvairado pelo ciúme, deve ter emprestado atributos e
façanhas que o homem muito provavelmente não tinha nem praticou.
Discordamos.
António Ferreira Quiques era, então, casado e tinha ﬁlhos. Mas ele
não se fez acompanhar de ninguém. A visita durou 15 dias e ocorreu
na ausência de Camilo e sem conhecimento deste.
Além do mais, Camilo já tinha conhecimento das relações íntimas
havidas entre Ana Plácido e o Quiques. Tinha, portanto, sobeja razão
para concluir pela desonestidade de ambos.
Tenho cartas datadas de 1863 desfavoráveis a Ana Plácido. Mas
acredito que a partir de certa data se dedicou inteiramente a Camilo e
passou a ser sua enfermeira muito competente.
Eis o que escreve Alberto Pimentel, que nasceu em 1849 e conviveu
com ambos: D. Ana não saiu nunca do seu papel de enfermeira, do corpo e
do espírito, que obedece ao som de uma campainha ou de um grito lancinante.
– Acudia, se era chamada. Distancciava-se quando era menos precisa.
Mas, no que toca à sua competência literária, diz que …conhecia as
obras mais transcendentes da literatura antiga e moderna…
As cartas de Camilo a sua ﬁlha Bernardina Amélia, seu genro e sua
neta, que descobri na Biblioteca Nacional de Lisboa e publiquei em
2002, no total de 502, são um rosário de lamentos pelos males que o
aﬂigiam e permitem avaliar melhor o método de Ana Plácido.
Camilo, não foi indiferente ao mérito da sua companheira e escreveu para todos lerem:
Ó mulher fatal, o que eu te devo, o que eu descobri na minha alma, que
tesouros de amor, de gratidão, de paciência, de devoção religiosa, de consoladoras lágrimas, de esperanças imortais, de fantasias ridentíssimas! Tudo tem,
tudo por ti, minha providencia.
Cada lágrima tua, uma ﬂor aberta a perfumar a Divindade, em minha alma!
Coroa de espinhos, se o mundo ma dava, roçava-me a fronte a tua asa de
anjo, e os espinhos eram-me suaves e deleitosos como carícias de ﬁlha que
consola chorando.
E os teus cantares, quando o arcanjo da saudade, e o ciúme dorido do amor
que parece caprichar em senti-lo, te visitavam na tua solidão!
Lembra-te, luz que me alumias e me cegas, lembra-te…
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Em 1890, ano em que se suicidou, escreveu o soneto que incluiu no
livro NAS TREVAS:

RAQUEL
Libavas, borboleta, a ﬂor da vida
No parque ameno de ideias quimeras,
Que seja amor, não sabes, mas esperas
Vencer cativa, e cativar vencida.
Chega a paixão…Retraíste espavorida!
Saudade tens das quinze primaveras,
Em que, menina e moça, amada eras,
Sempre isenta, risonha e distraída.?
Vence a paixão… E o teu anjo inocente,
Desligado de ti, mésto e dolente,
Regressa para o céo; mas vai chamando-te…
Não foste! És presa à minha desventura!
Em grande amor te dei grande amargura…
Fui teu verdugo, mas verdugo amando-te.
Raquel era o criptónimo com que Camilo encobria o nome da amada, Ana Plácido, nos versos que lhe consagrava, em 1858 e 1859.
Também Ana Plácido deixou poesia de digno louvor. Vejamos:

A CAMILO CASTELO BRANCO
Passou, meu Deus, foi um sonho
De que é doce o despertar,
As negras, feias visões,
Já nem me quero lembrar,
Tornei a achar o remanso
Do meu tão doce sonhar…
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Volto quase à paz serena
Dos meus dias infantis;
O meu anjo me segreda
Mistério… que não se diz,
Vejo o futuro coroado
Pela esperança a que me aﬁz.

É muito para a minh’alma:
Importa da vida o céu:
Sobre os falsos dons do mundo
Lançarei cerrado véu.
Das ambições a mais nobre
É chamar-te um dia meu
Ana Augusta

MALDITA
Maldita! maldita! eis a voz que eu escuto
Nas sombras da noite, se geme o tufão;
Ao longe lá ouço bramir a tormenta,
Não menos medonha no meu coração.
Maldita! maldita! me bradam os raios,
Raiando na fronte sinistro fulgor,
E eu pálida e triste qual anjo repulso
Debalde levanto as mãos ao Senhor!
Maldita! maldita! os ferros me dizem
Que inertes assistem à minha aﬂição;
E a estrela que passa, ligeira se esconde
Deixando nas trevas bramir o trovão.
Maldita! maldita! os ecos repetem
Dum mundo feroz que exulta à victória,
Maldita tu sejas, mulher infamada
Por culpa que é noutras suprema glória.
Ana Plácido
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Ana Augusta Plácido faleceu na sua casa de S. Miguel de Ceide
aos vinte de Setembro de 1895. Do assento do óbito consta que tinha
64 anos.
Todavia, Alberto Pimentel escreve a pg. 219 do seu livro OS AMORES DE CAMILO: Não tinha 64 anos de idade…mas 62, pois havia nascido
em 1833 no mesmo mês em que faleceu.
Há erro. Nasceu a 27 de Setembro de 1831, como li no assento de
baptizado da freguesia de Santo Ildefonso do Porto. Tinha 64 anos; a
diferença para menos é de 7 dias apenas.
E, para tirar dúvidas acerca da data de nascimento do Manuel Plácido, vou transcrever o seu assento de baptizado lavrado a ﬂs. 86v.º do
Livro B da Freguesia da Vitória, 1856-1859:
Manoel – Filho legítimo de Manoel Pinheiro Alves e de Dona Ana
Augusta Plácido Pinheiro Alves, moradores na Rua de Almada desta freguesia da Vitória, neto paterno de António Pinheiro Alves, e de
Dona Ana Maria Machado, naturaes da freguesia de São Miguel de
Seide Arcebispado de Braga, e materno de António José Plácido Braga,
natural de Braga, e de Anna Augusta Vieira Plácido, natural desta Cidade do Porto. Nasceo no dia onze de Agosto de mil oitocentos e cincoenta e oito e foi Solenemente baptizado nesta Igreja da Vitória por
mim abaixo assignado no dia seis de Outubro do mesmo anno, forão
padrinhos Plácido José Vieira e reprezentou por seu bastante Procurador neste acto o Exm.º Snr. António Bernardo Ferreira, e madrinha
Dona Maria José Plácido Thios maternos do baptizado, rezidentes nesta Cidade do Porto. E para constar mandei fazer este assento que com
as testimunhas assignei. Era ut Supra.
O Coadjutor António Manoel de Andrade
O P.e João Diniz
João António Fernandes
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