Camilo Castelo Branco
Nasceu em Lisboa, a 16 de março de 1825, na Rua da Rosa.
Era filho ilegítimo de Manuel Joaquim Botelho e de Jacinta Rosa do Espírito
Santo, uma sua criada. Antes dele, tinha já nascido uma outra filha do casal,
Carolina. No ano seguinte, a família mudou-se para a Rua da Oliveira.
A mãe morreu em 1827 e o pai perfilha Camilo e a irmã, dois anos depois, em
1829.
Camilo iniciou os estudos primários em Lisboa, em 1830, na escola de mestre
Inácio Minas, situada na Rua dos Calafates, e depois na escola de Satírio Salazar, na Calçada do Duque.
Em 1830, a família desloca-se para Vila Real, onde Manuel Joaquim tinha sido colocado como responsável pelos
correios. Acusado de fraude, o pai é demitido em 1831 e regressa a Lisboa, onde acaba por falecer em 1835.
Os parentes decidem confiar a educação dos dois órfãos a uma tia paterna, Rita Emília, e os dois regressam, por isso, a
Vila Real, em 1836. Quando a irmã se casa, em 1839, instala-se com o marido em casa de um cunhado, o P. António de
Azevedo, em Vilarinho de Samardã, nas proximidades de Vila Real. Camilo acompanha-a e recebe do P. António uma
educação literária e religiosa tendente ao estado clerical; terá então sido iniciado nos clássicos portugueses e adquiriu os
conhecimentos básicos de latim e francês. Simultaneamente contactou de perto com a vida rural, que depois iria
descrever em algumas das suas novelas.
Com apenas dezasseis anos, em 1841, Camilo casa com Joaquina Pereira de França e instala-se em Friúme (Ribeira de
Pena). O casamento precoce parece ter sido resultado de uma mera paixão juvenil, não tendo resistido muito tempo. No
ano seguinte, prepara-se para ingressar na Universidade, indo estudar com o Padre Manuel da Lixa, em Granja Velha.
Em 1843, nasce a sua filha Rosa e decide inscrever-se na Escola Médica do Porto.
Nos anos seguintes, frequenta irregularmente as aulas e chega mesmo a perder o ano por faltas, em 1845. Pensou ainda
em matricular-se no curso de Direito, em Coimbra, mas o projeto não teve continuidade. Nesse mesmo ano, faz a sua
estreia literária com o poema herói-cómico Pundonores Desagravados
Em 1846, encontra em Vila Real a jovem Patrícia Emília de Barros, sua prima, e foge com ela para o Porto, sendo
perseguido pela justiça, em resultado da queixa dos parentes da jovem. Passa a colaborar nos jornais O Nacional e o
Periódico dos Pobres. Escreve a peça Agostinho de Ceuta, que é representada pela primeira vez num teatro de Vila Real.
Depois da morte da esposa, 1847, Joaquina Pereira, muda-se para o Porto e entrega-se a uma vida de boémia,
entremeada com escândalos de carácter amoroso, ao mesmo tempo que se dedica mais profissionalmente à atividade
jornalística, prestando colaboração ao Jornal do Povo. Rosa, a sua filha legítima, morre e nasce uma outra filha,
Bernardina Amélia, fruto da relação com Patrícia Emília.
Em 1850, instala-se durante algum tempo em Lisboa e passa a viver exclusivamente da sua atividade literária. É por
esta altura que conhece Ana Plácido, noiva de Manuel Pinheiro Alves, o que não o impede de se envolver
amorosamente com uma freira do Porto, Isabel Cândida Vaz Mourão. Decide então inscrever-se no seminário do Porto,
decisão a que não será estranho o casamento de Ana Plácido, mas rapidamente abandona o curso de Teologia. Nos anos
seguintes, funda dois jornais de caráter religioso, O Cristianismo, em 1852, e A Cruz, em 1853, e continua a colaborar
com vários outros, em ocasiões distintas.
Em 1857, transfere-se para Viana do Castelo, como redator do jornal A Aurora do Lima. Ana Plácido vai também para
lá, a pretexto de apoiar uma irmã doente, e a ligação entre os dois torna-se pública. O escândalo cria-lhe dificuldades
com vários jornais em que colaborava. Talvez por isso decide publicar o jornal O Mundo Elegante, em 1858. Ainda
nesse ano, sob proposta de Alexandre Herculano, é eleito sócio da Academia Real das Ciências. Por essa altura, Camilo

e Ana Plácido passam a viver juntos e deslocam-se de terra em terra para fugir à justiça. Em 1859, nasce o filho Manuel
Plácido.
Após queixa de Manuel Pinheiro Alves contra a mulher e o amante, Ana Plácido é presa em junho de 1860 e Camilo
foge à justiça durante algum tempo, mas acaba por entregar-se em outubro, ficando detido na cadeia da Relação do
Porto, onde é visitado pelo próprio rei D. Pedro V. Finalmente, em outubro de 1861, os dois são absolvidos pelo juiz,
curiosamente, pai de outra grande figura das letras, Eça de Queirós.
Em 1863, nasce em Lisboa o segundo filho do casal, Jorge, que viria a criar-lhe sérios problemas, com o seu alcoolismo
crónico. Com a morte de Manuel Pinheiro Alves, o marido de Ana Plácido, Manuel Plácido, legalmente seu filho, herda
a casa de São Miguel de Ceide, em Famalicão. No ano seguinte, já instalados em São Miguel de Ceide, nasce o terceiro
filho, Nuno, que viria, também ele, a manifestar comportamentos desregrados durante a juventude. Ao longo destes
anos, Camilo desenvolve uma intensa actividade literária, ganhando notoriedade pública como escritor.
Em 1868, volta ao Porto para dirigir a Gazeta Literária. No ano seguinte, passa longas temporadas em Lisboa, embora o
domicílio familiar permaneça em São Miguel de Ceide. Anos depois, em 1875, pensando na educação dos filhos,
transfere a residência para Coimbra. Dois anos depois, o filho mais velho, Manuel Plácido, morre. Por esta altura,
Camilo tem já alguns problemas de visão, que irão agravar-se com a idade.
Mais tarde, em 1881, participa ativamente no rapto de uma jovem para a casar com o filho Nuno. As relações com o
filho degradam-se e Camilo acaba por expulsá-lo de casa, em 1882. Em 1883, atormentado por dificuldades financeiras,
leiloa a sua biblioteca. Em 1885, é-lhe finalmente concedido o título que ele solicitara em vão, quinze anos antes, o
título de visconde. Em 1888, casa com Ana Plácido.
Definitivamente cego, suicidou-se na sua casa em S. Miguel de Ceide, a 1 de junho de 1890.
Camilo foi seguramente o primeiro escritor profissional português. Durante quase toda a sua vida activa assegurou a sua
subsistência e a da família, depois de assumida a relação com Ana Plácido, com os seus trabalhos jornalísticos e as
novelas que publicava em ritmo frenético.
Essa actividade literária tão intensa - "forçado das letras", chamou-lhe alguém - bem como a leitura frequente e atenta
dos escritores portugueses, sobretudo os clássicos, são os principais responsáveis pelo domínio da língua, que revela em
numerosas passagens das suas obras. É verdade que o ritmo vertiginoso com que escrevia (o Amor de Perdição, por
exemplo, terá sido escrito em cerca de quinze dias) não lhe permitia trabalhar como gostaria a escrita. Essa urgência da
escrita é certamente a grande responsável pela irregularidade qualitativa da sua obra, onde encontramos textos de
inegável qualidade a par de outros que não conseguiram resistir ao tempo.
Embora seja um escritor da segunda metade do século XIX, a verdade é que muitas das suas novelas refletem o clima
social, político e mental da primeira metade - época extremamente conturbada, a nível político, e marcada por
profundas transformações de natureza social.
As suas novelas constituem um painel descritivo, em tom frequentemente sarcástico, da sociedade portuguesa do século
dezanove. A sua atenção debruça-se sobretudo sobre uma aristocracia em clara decadência, material e moral, e uma
burguesia em ascensão, que, aos seus olhos, se destaca pela boçalidade.
A obra de Camilo é, em grande parte, um reflexo do seu próprio percurso biográfico. A agitação, a instabilidade, os
raptos, o conflito entre a paixão e a razão que encontramos nas novelas de Camilo, encontramo-los igualmente na vida
de Camilo. Por outro lado, como profissional das letras que era, Camilo não pôde ignorar os apelos do seu público, que
os editores traduziam sob a forma de pressões incontornáveis. Camilo vivia da escrita e, para isso, precisava de vender,
o que implicava obedecer, de alguma maneira, às solicitações do público leitor. É essa sujeição aos gostos dominantes
que explica também a "conversão" naturalista, detectável nas últimas obras de Camilo.
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