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Calendarização individual da leitura d’Os Maias, de Eça de Queirós 

Capítulos Aspetos relevantes 
(Anotar informações pertinentes sobre os itens indicados, assim como identificar nº de página e parágrafo, 

para facilitar a consulta posterior) 
 

Data de 
conclusão 

I . O nome e as características das casas habitadas pela família Maia. 
. O modelo de educação ministrada ao filho de Afonso da Maia e de Maria Eduarda Runa. 
. As características físicas e psicológicas do jovem Pedro da Maia. 
. A impressão causada pela figura de Maia Monforte em Afonso da Maia quando ele, pela 
primeira vez, a avista, em Queluz. 
 

 

II 
III 

. A caracterização do ambiente vivido na casa de Arroios. 

. Os motivos da transformação dos hábitos sociais de Maria Monforte. 

. As circunstâncias em que ocorre a morte de Pedro da Maia. 

. As normas educativas a que o neto de Afonso da Maia e Eusebiozinho são sujeitos. 

. As notícias sobre o paradeiro de Maria Monforte e da sua filha, Maria. 
 

 

IV 
V 
VI 

. A amizade de Carlos e de Ega durante a formação em Coimbra. 

. Os traços físicos e psicológicos do filho de Pedro da Maia. 

. A descrição do consultório de Carlos. 

. Os nomes e as características das personagens que formam o círculo social em que se 
movimentam os membros da família Maia. 
. O jantar no Hotel Central: participantes, assuntos abordados, clivagens de natureza 
estética. 
. Informações dadas a Carlos sobre o passado de seus pais.  
 

 

VII 
VIII 

. Relação de amizade entre Dâmaso Salcede e Carlos da Maia. 

. Segundo encontro de Carlos e Maria Eduarda e passeios de Carlos ao aterro. 

. Visita da Condessa de Gouvarinho ao consultório de Carlos. 

. Motivos subjacentes à adesão tomada por Carlos de ir a Sintra. 

. Ida de Carlos e do maestro Cruges a Sintra: encontro de Carlos com Eusebiozinho, no 
Hotel Nunes; passeio a Seteais e encontro com Alencar.  
 

 

IX . Deslocação de Carlos a casa dos Castro Gomes para consultar Rosa. 
. Baile de máscaras organizado pelos Cohen. 
. Chá oferecido pela condessa Gouvarinho. 
 

 

X 
XI 

. Sentimentos de Carlos em relação à Condessa de Gouvarinho.  

. Corridas de cavalos no hipódromo. 

. Carta da senhora Castro Gomes dirigida a Carlos. 

. Visitas de Carlos a casa de Maria Eduarda.  
 

 

XII . Jantar na casa dos Gouvarinhos. 
. Aprofundamento da relação entre Carlos e Maria Eduarda. 
 

 

XIII 
XIV 
XV 

. Visita de Carlos e de Maria Eduarda à casa dos Olivais. 

. Discussão entre Carlos e a Condessa Gouvarinho. 

. Partida de Afonso para Santa Olávia. 
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Palavras do próprio Eça de Queirós sobre a sua obra “OS Maias”: 

. “…Eu continuo com Os Maias, essa vasta machine, com proporções enfadonhamente 

monumentais de pintura a fresco, toda trabalhada em tons pardos, …” 
(Palavras de Eça de Queirós a Oliveira Martins in Correspondência, 1º volume, p. 196) 

 

. “… Os Maias saíram uma coisa extensa e sobrecarregada, em dois grossos volumes! Mas 

há episódios bastante toleráveis. Folheia-os, porque os dois tomos são volumosos de 

mais para ler. Recomendo-te as cem primeiras páginas: certa ida a Sintra, as corridas; o 

desafio; a cena no jornal A Tarde; e, sobretudo, o sarau literário. Basta ler isso, e já não é 

pouco. Indico-te para não andares a procurar através daquele imenso maço de prosa.” 
(Palavras de Eça de Queirós a Oliveira Martins in Correspondência, 1º volume, p. 480) 

 

 

 

. Para quem quiser ler Os Maias - Episódios da Vida Romântica em suporte digital: 

http://web.portoeditora.pt/bdigital/pdf/NTSITE99_Maias.pdf 

. Para sistematizar conteúdos: 

http://www.notapositiva.com/trab_estudantes/trab_estudantes/portugues/11osmaias.htm 

http://faroldasletras.no.sapo.pt/os_maias_textos_teoricos.htm 

 

 

 

BOAS LEITURA! 

"A leitura engrandece a alma." (Voltaire) 

 

"A leitura nutre a inteligência." (Séneca) 

 

. Projetos de Carlos e Maria Eduarda. 

. História da mãe de Maria Eduarda. 

. Ida de Castro Gomes ao Ramalhete. 

. Relato do passado de Maria Eduarda. 

. Difamação no artigo A Corneta do Diabo. 

. Deslocação de Ega e Cruges a casa de Dâmaso Salcede. 

. Carta de Dâmaso a Carlos da Maia. 

. Regresso de Afonso a Lisboa.  
 

XVI 
XVII 
XVIII 
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