
Um Olhar de Monóculo 
 

Eça, a sua obra (Os Maias) e Sintra 
 

1. Sintra aparece em várias obras de Eça de Queirós, espreitada pelo seu monóculo, tais como Os Maias, O 
Primo Basílio, ______________________, A Correspondência de Fradique Mendes e ________________________ 
entre outras. 

 
2. Há inclusive um romance escrito por Eça, em parceria com Ramalho Ortigão, cujo título tem o nome desta 

belíssima vila Portuguesa - ___________________________. Este foi publicado, em folhetim, num dos mais 
importantes jornais da época: ________________________. 

 
3. Também, em alguns artigos de As Farpas Sintra aparece. Mas, o romance de Eça que mais disputa este 

espaço com Os Maias é A Tragédia das Rua das Flores, publicado postumamente, em ____________. 
 

Os Maias e Sintra 
 
Sintra e a Intriga Secundária 
 
Referida ao longo da saga familiar que também é Os Maias, Sintra aparece já no capítulo II, no qual se inicia a 

relação de Pedro da Maia com __________________________, os pais de Carlos e Maria Eduarda. 
 
Sintra e a Intriga Principal 
1. Separados os irmãos, Carlos é educado pelo avô, ______________, na quinta de Santa Olávia, no Douro. 

Depois de se formar em Medicina, em _____________, Carlos e o avô regressam a Lisboa e vão habitar o 
Ramalhete, uma das casas da família. 

 
2. Um dia, à porta do Hotel Central, Carlos vê uma belíssima mulher com uns _________________________ 

olhos negros. Carlos quer saber quem ela é e acaba por descobrir, através de uma das personagens mais caricatas 
da obra (__________________) que é uma brasileira, supostamente casada com Castro Gomes.  

 
3. Num dos serões do ____________________, Carlos sabe por _________________ que a tal brasileira, o 

marido e Dâmaso deveriam estar para Sintra, pois o primeiro tinha-os visto de malas aviadas, a descer o Chiado e 
com ar de passeio. 

 
4. Carlos decide então convidar o maestro, ___________, para visitarem Sintra, com o pretexto de mostrar a 

vila ao jovem músico, pois este último só se lembrava dos penedos da serra, quando a visitara aos nove anos. Na 
verdade, Carlos pretendia encontrar-se “casualmente” com a Deusa que o enfeitiçara, no cenário ideal, propício ao 
amor.   

 
5. Carlos propõe a Cruges as peregrinações clássicas a Sintra: beber água na fonte _____________, barquejar 

na Várzea, subir à Pena _________________, dormir as sestas na Penha verde e os passeios por _______________. 
 
6. Sintra tem, assim, na obra, um capítulo inteiramente a si dedicado – o ______. 
 
7. Carlos apanha o maestro muito cedo, em casa da mãe, na rua de São Francisco e lá partem, de break, a 

caminho de Sintra, parando, para descansar e dar de beber aos cavalos, na ________________, onde o músico 
come uma bela pratada de ovos com chouriço. 

 
8. Retomam a viagem e entram em Sintra pelo famoso _____________________. 
 
9. Nesse capítulo VIII, todas as personagens que visitam aquela vila fazem-no com uma única intenção: 

procurar o __________________________________. A única que pretende apenas conhecê-la é o _____________. 
É através do olhar desta personagem que Eça descreve Sintra e os seus monumentos. 

 
10. São três os hotéis referidos na obra: a Lawrence - hotel bastante frequentado pela _____________ -, 

o___________ e o Vítor.  
 
11. Carlos e Gruges não se alojam na Lawrence’s, pois o primeiro não pretende “forçar” o ________________ 

com a sua deusa. 



 
12. O Hotel  Vítor aparece posteriormente na obra, quando Dâmaso parte para Sintra, atrás de 

_________________, o que deixa João da Ega bastante ciumento.  
 
13. O Hotel Nunes, afastado do centro da vila, é um espaço social diferente da Lawrence, propício a encontros 

amorosos com raparigas e a pândegas,  como se comprova com a presença das ________________, 
acompanhantes de __________________ e de Palma _____________________, o jornalista de pasquim. 

 
14. Deste encontro imprevisto, Cruges fica a saber que Carlos também tinha experiência de 

___________________, facto que lhe serve de gracejo. 
 
15. Esta  vivência, os espaços e os monumentos estão bem descritos na obra, pois o próprio Eça vinha 

frequentemente a Sintra com o seu amigo inseparável , __________________ e instalavam-se na 
_______________. 

 
16. Há vários indícios de que os Castro Gomes estivessem, de facto, na Lawrence: as botinhas à janela, o 

_______________________ e o som de uma flauta. 
 
Sintra e o Romantismo 
 
1. A caminho de Seteais, surge de uma nuvem de pó o poeta _______________________, o “corvo da obra”. 

Vinha a Sintra reviver ________________________. 
 
2. Gruges fica desolado com _________________, porque está “em perfeito abandono”. Sendo um edifício 

neoclássico foi menosprezado por parte dos _____________________. Sem dúvida, o ________________________ 
é o símbolo do romantismo em Sintra e em Portugal. 

 
3. O que atrai Alencar em Seteais é ______________________________ e as lendas que lhe estão associadas. 

Ao fundo, Alencar tenta consolar o maestro  e declama, emocionado, um dos seus poemas alusivos a esse espaço, 
do livro intitulado ____________________________. 

 
“ Vieste! Cingi-te ao peito 

(…) 
E rocha dura aqueceu 

Ao calor dos ________________!” 
 

Sintra e o Realismo (Ideia Nova) 
 
1. É sintomático em Eça o jogo entre a máscara e a ____________________, ou seja, as personagens 

aparentam uma coisa, depois revelam-se outra. 
 
2. Destaca-se uma belíssima descrição realista do _______________________. 
 
3. Ao regressar à vila, Carlos descobriu que a sua Deusa tinha partido na véspera para ________________. 

Decide, então, regressar a Lisboa, não sem antes mostrar o ______________________ ao maestro que se 
enfastiou com a conversa do cicerone. 

 
4. Antes de partirem, jantam com Alencar que lhes prepara uma receita de bacalhau da sua autoria.  Esta 

receita retoma a velha _______________________ que opôs Feliciano de Castilho a Antero de Quental, em 
Coimbra. 

 
5. Confirma-se, assim, que o poeta Tomás de Alencar é uma caricatura queirosiana do  poeta romântico, 

_____________________, que também era uma grande apreciador da arte culinária. 
 
6. O oitavo capítulo termina com um elogio ao bom  vinho da região - ___________________ e com o apelo à 

compra das famosas _____________________ que Cruges se esqueceu de levar para a mãe. 
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