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 a escrita do mundo 
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| Biblioteca Nacional e Edições Inapa | 

| 2000 | 

O tesouro deste bimestre é um 

catálogo, editado em 2000, aquando  

da exposição comemorativa do 

centenário da morte de Eça de 

Queirós, organizada pela Biblioteca 

Nacional e comissariada por Carlos 

Reis, que também assina a maioria dos 

textos.  

Com o título "Eça de Queirós: a 

escrita do mundo" o catálogo da 

exposição que reuniu  originais, 

manuscritos, retratos, gravuras e 

fotografias de época é também um 

álbum bibliográfico deste vulto da 

cultura portuguesa. O roteiro permite 

reconstruir  o percurso de um grande 

escritor, pela vida que viveu, pelo que 

viajou e pelo mundo que 

incansavelmente procurou  apresentar 

na sua talentosa escrita.  

Para além dos papéis do espólio  

queirosiano (um conjunto documental 

riquíssimo a nível histórico, 

bibliográfico, filológico, etc.)  é aqui 

reproduzido  material gráfico e 

iconográfico de incontestável valor, 

que permite não só aos estudiosos, 

como também ao vasto público que o 

admira, o contacto com materiais  

preciosos. 

Algumas das quase quinhentas peças 

que compuseram  o acervo em 

exposição são aqui reproduzidas e 

todas elas são identificadas no 

capítulo  ‘itinerário’, a partir da pág. 

155; as páginas precedentes são 

dedicadas ao processo de escrita de 

Eça de Queirós, ao seu trajeto, ao seu  

olhar, identidade e alteridade. 

Outras escritas, mais subjetivas saíram 

da pena de Ramalho Ortigão, Jaime 

Batalha Reis, Machado de Assis e 

Moniz Barreto.  

É um livro lindíssimo, profusamente 

ilustrado  com imagens de excelente 

resolução. Trata-se de fotografias, 

desenhos e caricaturas menos 

divulgadas do próprio Eça, do seu 

grupo ‘Os vencidos da vida’, de 

objetos de uso e do seu cortejo 

fúnebre, documentando o arco da Rua 

Augusta, que no dia 1 de outubro de 

1900 foi ornado por crepes pretos, em 

honra a este vulto que tão cedo partia 

e deixava inacabada  uma das grandes 

obras do realismo literário, A Cidade e 

as Serras. 

Esta obra está disponível para consulta na 

Biblioteca Municipal de Ponte de Sor 



                UM TESOURO DA NOSSA BIBLOTECA  Nº 30 

Eça de Queirós:  a escrita do mundo 

(excertos): 

pág. 15: 

Carlos Reis, 2000 

«Como e por que razões se expõe um 

escritor? Não é verdade que dele o 

que nos fica e fascina são os seus 

textos, na recolhida leitura que deles 

fazemos?»  

 

pág. 16/17: 

«Um dos mais conhecidos textos de 

referência biográfica queirosiana é a 

introdução que Jaime Batalha Reis 

escreveu para a edição em livro dos 

textos de imprensa publicados por 

Eça na Gazeta de Portugal (…). O que 

nos é revelado por essa introdução 

intitulada “Na primeira fase da vida 

literária de Eça de Queirós” e datada 

de 1903 é uma figura de escritor em 

formação «Uma figura muito magra, 

muito esguia, muito encurvada, de 

pescoço muito alto, cabeça pequena e 

aguda que se mostrava inteiramente 

desenhada a preto intenso e amarelo 

desmaiado.» (..) a sensação de 

singularidade acentua-se, quando 

Batalha Reis observa os tiques de Eça 

embebido no acto da escrita: «Erguia-

se amiúde da mesa para - 

interrompendo a composição, mas 

recitando em voz alta as frases já 

escritas - vir, cuidadosamente, lavar 

as pontas dos dedos.»  

(…) «O espólio de Eça de Queirós 

conserva, dessa década 

verdadeiramente prodigiosa que 

foram os anos 70, documentos 

riquíssimos. Por exemplo: o longo 

manuscrito O Primo João de Brito é 

uma espécie de ensaio para outro 

primo, O Primo Basílio (1878), ensaio 

em que o fundamental da intriga está 

já definido.»  

 

pág. 123/125: 

Jaime Batalha Reis, 1903 

«Na Primavera de 1869, estávamos 

uma tarde – o Antero de Quental e eu 

– na casa que então habitávamos a 

São Pedro de Alcântara, quando 

entrou o Eça de Queirós que chegara, 

havia pouco, do Oriente (…). 

Abraçámo-lo com entusiasmo – e 

cobrimo-lo de epigramas. Contou-nos 

casos das suas viagens, descreveu-nos 

tipos, cenas nos bazares do Cairo, no 

deserto egípcio – os guias, os cheiks, 

e à noite, em volta das fogueiras, os 

camelos (…). Contou-nos, 

minuciosamente, as sensações que lhe 

dera, no Cairo, o uso do haschich, e as 

visões fantásticas que nos preparava - 

porque ele e o Conde de Resende  

haviam trazido hachich em geleia, em 

bolos, e em pastilhas que se fumavam 

nuns cachimbos especiais.» 

(…) Foi por esse tempo, que eu lhe 

reli As Memórias de Uma Forca. Ao 

ouvir a sua obra primitiva, Eça de 

Queirós soltava gargalhadas 

sarcásticas, gritos de indignação 

contra as imagens, o assunto, o estilo: 

não compreendia como pudesse ter 

escrito assim, tão pessoalmente, tão 

apaixonadamente, com tanto desleixo. 

Mas depois de uma longa discussão 

concluiu dizendo: 

-Tens talvez razão. Talvez se deva 

republicar isso em livro; - mas sob o 

título crítico e severo de Prosas 

Bárbaras.» 
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Nesta e nas páginas 

seguintes, reproduzem

-se páginas da obra. 
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345. EÇA COM A 

CABAIA CHINESA 

 

 

Eça de Queiroz na 

residência Neuilly em 

traje de mandarim. 

[ca 1983?] 

 

«Recebi, há pouco, a 

sumptuosa ‘cabaia’, e 

foi já revestido com 

ela, risonho e grave, 

que provei o chá da 

Terra das Flores. 

Com certeza me 

trouxeste da China um 

presente esplêndido!» 

Carta ao Conde de 

Arnoso, 1889 

 

 



243. EÇA DE 

QUEIRÓS - 1886 

 

«Pobre de mim, eu 

permaneço em tudo, em 

todas as coisas um 

mero artista! » 

Carta a Emília de 

Castro, 3 Nov. 1885. 
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Moniz Barreto publica 

na Revista Brasileira, 

(Rio de Janeiro), em 

1897,  extenso artigo 

intitulado O SR. EÇA 

DE QUEIRÓS—

ESTUDO DE 

PSYCHOLOGIA  

PAG. 133/154 

 

«Nos livros de 

romancista português os 

processos do mesmo 

foram seguido com 

destreza e bom êxito. Em 

20 passagens das suas 

narrações Eça de 

Queirós nos mostra a 

tela interior dos seus 

personagens e o 

caleidoscópio encerrado 

entre as paredes de um 

crânio.» p. 152 
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234. GRUPO DOS 

CINCO 

 

 

Um grupo célebre : Eça 

de Queiroz, Oliveira 

Martins, Anthero do 

[sic] Quental, Ramalho 

Ortigão, Guerra 

Junqueiro / Ch. Baude. 

In : A ilustração (20 Set. 

1885) 
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21. O TEU CORPO 

É TÃO FRESCO 

 

[1º VERSO  / Carlos 

Fradique Mendes, 

i.é Eça de Queirós] 

Autógrafo com 

emendas do punho 

de Eça de queirós e 

algumas anotações,  

alápis, de Beatriz 

Batalha Reis. 

Publicado pela 1ª 

vez em Joel Serrão. 

 

33. CARTÕES DE 

VISITA 

[Chevalier de 

Queiroz—[1869] 

 

Misto (impresso/ 

aut.) - Destinados à 

apresentação  de 

Eça nas cerimónias 

da inauguração da 

abertura do Canal 

do Suez... 
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´ 

439. CARICATURA 

DO FUNERAL DE 

EÇA DE QUEIRÓS 

 

 

O funeral / Raphael 

Bordallo Pinheiro.  

In: A paródia (26 

Set.1900) 
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