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Eça de Queiroz |
Ilustrações de João Abel Manta|
“O Jornal”|1982

O

tesouro deste mês é uma pequena brochura escrita
por Eça de Queirós e publicada inicialmente na «Gazeta de
Notícias», Rio de Janeiro, nº 170, em 19 de Junho de 1892.
A crónica, desconhecida em Portugal até 1977 - data em que
foi dada a conhecer nas páginas de «O Jornal» - é um
documento importante para o estudo da ideologia social de
Eça, pois uma análise profunda destas páginas permite
deduzir que (…) o jovem Eça socialista [e] utópico dos vinte
anos de idade não havia sido ainda, já perto dos 50 anos,
domesticado por uma vida familiar algo confortável e mesmo
burguesa(…).
O exemplar que destacamos da coleção da Biblioteca
Municipal de Ponte de Sor é a segunda edição feita em
Portugal (1982), pelo jornal «O Jornal» e contém uma Nota
Prévia de A. Campos Matos, quatro gravuras de desenhos de
João Abel Manta relativos ao texto e ainda a reprodução da
1ª página da «Gazeta de Notícias».
Este livro faz parte do catálogo da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor e está disponível para consulta .
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Na Nota Prévia, que se prolonga por três páginas, A.
Campos Matos explica que durante 87 anos este texto foi
inteiramente desconhecido em Portugal e escapou à pesquisa
bibliográfica levada a cabo por outros estudiosos da obra de
Eça. Foi graças à referência na Bibliografia Queirociana do
poeta e ensaísta galego Guerra da Cal que foi possível
recuperar esta crónica na Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. A fixação do texto foi realizada sobre uma ampliação
fotográfica da Gazeta de Notícias, visto ignorar-se o
paradeiro do manuscrito original.
O assunto da crónica é o surto de terrorismo anarquista que
alarmou a França entre 1892 e 1894, sendo este escrito o
primeiro de uma série sobre o mesmo tema que viria a ser
reunida nos Ecos de Paris, em 1905, cinco anos após a
morte do escritor.
Texto adaptado a partir da publicação
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