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contos, de eça de queirós fonte: contos estamos em busca ... - retrós; os botins cambados, de bezerro,
de um estudante, e a uma das portas, o n.º 15, havia umas botinas de mulher, de duraque, pequeninas e
finas, e ao lado as pequeninas botas duma criança, todas coçadas e batidas, e os seus canos de pelica-mor
caíam-lhe para os la dos com os atacadores desatados. todos dormiam. defronte eça de queiroz - município
de alpiarça - eça de queiroz foi batizado como «filho natural de josé maria d'almeida de teixeira de queiroz e
de mãe incógnita», fórmula comum que traduzia a solução usada em caso similares nos registos de baptismo
quando a mãe pertencia a estratos sociais elevados). ... eca_queirozr created date: eÇa de queiroz o
defunto - aping - eÇa de queiroz o defunto i no ano de 1474, que foi por toda a cristandade tão abundante
em mercês divinas, reinando em castela el-rei henrique iv, veio habitar na cidade de segóvia, onde herdara
moradias e uma horta, um cavaleiro moço, de muito limpa linhagem e gentil parecer, que se chamava d. rui
de cardenas. contos - uma nova forma de ler - uma gorda e cheia de sardas, fazia espumar o vinho verde
no copo, fazendo-o cair de alto de uma caneca vidrada: o homem estava de cara de mim, comendo
tranquilamente a sua geleia: perguntei-lhe, com a boca cheia, o meu guardanapo de linho de guimarães
suspenso nos dedos ³ se ele era de vila real. ³ vivo lá. a aia de eça de queirós - cld - a aia, de eça queirós o
rei, a rainha, o tio, o príncipe e o escravo são personagens secundárias e planas. não são identificadas por um
nome próprio uma vez que remetem para a intemporalidade da história. as crianças estão, no conto, marcadas
pela sua posição social: uma dorme eça de queirós - cdnlturagenial - de haver dado a esta parte da sua
escrita aquela última demão, em que habitualmente ele punha a diligência mais perseverante e mais
admiravelmente lúcida. aquele dos seus amigos e companheiro de letras, a quem foi confiado o trabalho
delicado e piedoso de tocar no manuscrito póstumo de eça de queirós, ao concluir o desempenho de tal eça
de queirós - cdnlturagenial - brocados de veludo cor de musgo de outono, havia uma bela tela de
constable, o retrato da sogra de afonso, a condessa de runa, de tricorne de plumas e vestido escarlate de
caçadora inglesa, sobre um fundo de paisagem enevoada. uma sala mais pequena, ao lado, onde se fazia
música, tinha um ar de século xviii com eça de queirós. realismo e naturalismo. - a literatura realista de
eça de queirós faz parte dum programa socio-político que consiste em criticara sociedade para corrigi-la. eça
diz que a obra de arte e como um livro de anatomia: tem de analisar a sociedade como num livro de anatomia
se analisa o corpo humano. assim, critica: a) o clero e a sua influência nas pessoas. a relÍquia - luso-livros de betânia até as águas coladas de galileia, conheço bem os sítios onde habitou esse outro intermediário
divino, cheio de enternecimento e de sonhos, a quem chamamos jesus nosso senhor; e só neles achei bruteza,
secura, sordidez, soledade e entulho. jerusalém é uma vila turca, com vielas andrajosas, acaçapada entre
muralhas ... a perfeição - portuguesed - mãos, de onde desaparecera a aspereza calosa e tisnada das
armas e dos remos, ulisses, o mais subtil dos homens, considerava, numa escura e pesada tristeza, o mar
muito azul que, mansa e harmoniosamente, rolava sobre a areia muito branca. uma túnica bordada de flores
escarlates cobria, em pregas moles, o seu corpo poderoso, que engordara. eça de queirós: “portugal’s
greatest novelist” (josé - “eça de queirós ought to be up there with balzac, dickens, and tolstoy as one of
the talismanic names of the nineteenth century.” —london observer in a brilliant new translation, a wonderful
novel by eça de queirós: “portugal’s greatest novelist” (josé saramago) • translated from the portuguese by
margaret jull costa eça de queirós e a - dspace.uevora - coimbra e de uma curta colaboração na imprensa
de lisboa, é a de diretor e redator do districto de Évora de que é responsável entre janeiro e julho de 1867.
era, então, um jovem de 21 anos, mas a sua juventude não o impediu de conseguir, sozinho, manter o jornal,
bissemanário, durante sete meses. escola secundÁria c/eb de lousada resumo da obra os maias ... escola secundÁria c/eb de lousada resumo da obra "os maias" resumo da obra "os maias" de eça de queirós de
eça de queirós a acção de "os maias" passa-se em lisboa, na segunda metade do séc. xix. conta-nos a história
de três gerações da família maia. a acção inicia-se no outono de 1875, altura em que o realismo geraÇÃo de
70 estagnação - esqm - cerca de 1865 o grupo de ultra-românticos é contestado pelos jovens intelectuais de
coimbra, dos quais se destacam antero de quental e teófilo braga, que se batiam por uma abertura a
influências culturais europeias (nomeadamente, francesas e alemãs). a polémica gerada por esta confrontação
ficou conhecida como questão coimbrã. os maias - paulo mendes @ figaros.uc - de londres, e, depois de
estudar com ele à pressa algumas ornamentações e alguns tons de estofos, entregou-lhe as quatro paredes do
ramalhete, para ele ali criar, exercendo o seu gosto, um interior confortável, de luxo inteli-gente e sóbrio.
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