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Figura importante das letras portuguesas, Eça de Queiroz não poderia passar ao 
largo do Coleccionismo. Assim podemos apreciar Eça de Queiroz nas mais di-
ferentes formas de Coleccionismo, desde a filatelia, filumenismo, medalhística, 
cartofilia, notafilia, cartões telefónicos, gravuras, estatuária e como não poderia 
deixar de ser na bibliófilia, onde as primeiras edições, traduções e obras do au-
tor têm lugar de destaque. 
O Colecconismo será uma das formas mais nobres de se juntar conhecimento, e 
podemos afirmar sem sombra de qualquer dúvida que o Homem é um coleccio-
nador nato. O próprio progresso da Humanidade e do Saber é um somatório de 
colecções dos primitivos conhecimentos. 
Mas e contrariando os cânones, de que a filatelia e a numismática são as formas 
de colecção mais divulgadas e praticadas no mundo, como tal com honras de 
primazia, não nos podemos esquecer que em grande parte das casas existe sem-
pre uma pequena biblioteca, principalmente, naquelas onde o gosto pela leitura, 
para além de um prazer é um hábito. 
 
Filatelia 
Em 1995, a 27 de Outubro, surge o primeiro selo 
português dedicado a Eça de Queiroz (fig. 1) co-
memorativo dos 150 Anos do seu Nascimento. 
Foi desenhado por João Abel Manta, impresso 
em papel 102 g/m2 na Imprensa Nacional - Casa 
da Moeda em off-set com denteado 12 x 12½. 
Foi editado um sobrescrito comemorativo pelos 
CTT, apostos carimbos comemorativos de 1.º Dia 
de Circulação, em Lisboa, Porto, Coimbra, Évo-
ra, Faro, Funchal, Ponta Delgada, todos estes 
iguais, e um diferente na Póvoa de Varzim (fig. 
2, 3). 
Para divulgação deste selo e como é usual, foi editada 
uma pagela anunciadora onde para além dos dados téc-
nicos, inclui o 
seguinte texto 
do Dr. João 
Bigotte Cho-
rão: 
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O “pobre homem da Póvoa de Varzim” como humildemente se intitu-
lava Eça de Queiroz, nasceu há 150 anos. Século e meio depois, conti-
nua vivo e admirável estilista da língua portuguesa. a que ele deu uma 
graça muito própria, continuando e aperfeiçoando a lição do Garrett 
das “Viagens da Minha Terra”. 
Ao contrário de Camilo e seus herdeiros, que exploraram toda a rique-
za da língua, Eça procurou, sobretudo, tomá-la mais leve, mais macia 
e elegante. Se a espinha dorsal da língua é o verbo e o substantivo, Eça 
aplicou toda a sua arte e engenho ao adjectivo, ao qual extraiu os mais 
inesperados e felizes efeitos. 
Lê-se muitas vezes Eça de Queiroz pelo gosto de saborear um artista 
cuja leitura é sempre uma renovada delícia. Só depois é que vem o in-
teresse pelo mundo queirosiano - o mundo da média e da alta burgue-
sia, da aristocracia decadente, dos meios literários, jornalísticos e polí-
ticos, dos homens e das mulheres dos seus tiques e seus ridículos. 
Subtil estilista, Eça de Queiroz é também um refinado caricaturista. 
Ora a caricatura, exagerando os traços, é um processo característico 
romântico, que põe em causa a “objectividade” realista do escritor. 
A vocação de Eça é uma vocação romântica, também pelo gosto do 
fantástico dos seus primeiros e derradeiros textos - das “Prosas Bárba-
ras” às “Ultimas Páginas”. Como outros autores, Eça de Queiroz vio-
lentou a sua vocação, mas publicou entretanto um grande romance de 

fig. 4 



actualidades, “Os Maias” (1888) e uma obra de compromisso, “A Ilus-
tre Casa de Ramires” (1900), que retoma em parte o romance históri-
co, tão caro aos românticos. 
Este último livro é a reconciliação do escritor com valores que ridicu-
larizara e é, ainda, um encontro consigo mesmo: com o seu romantis-
mo congénito. 
Despedindo-se do mundo em 1900, Eça de Queiroz despedia-se tam-
bém daquele século XIX, que é o século romântico por excelência. 

De 18 a 25 de Novembro de 1995 realiza-se no Casino da Póvoa de Varzim a 
Exposição Nacional de Filatelia “Comemorativa dos 150 anos do nascimento 
do escritor poveiro José Maria Eça de Queiroz”, como reza o cartaz. No dia 25 
de Novembro de 1995, é aposto um carimbo comemorativo (fig. 4) que repro-
duz a estátua do escritor que se encontra na cidade. 

Realce vai para a ho-
menagem que os Cor-
reios Brasileiros fazem 
do Escritor e à Póvoa 
de Varzim, conceden-
do um carimbo come-
morativo para ser 
aposto na correspon-
dência no dia 25 de 
Novembro, na altura 
em que decorre a Ex-
posição Filatélica (fig. 
5). 
Já antes a 2 de Setem-
bro de 1995 a Associa-
ção Poveira de Colec-
cionismo, realiza o Sa-
lão de Filatelia 
“Estio’95” que é assi-
nalado com um carim-
bo com Eça de Quei-
roz (fig. 6). 
Entretanto o Brasil, pa-
ís que tanto admira e lê 
Eça, e onde existem 
várias tertúlias dedica-
das ao estudo do escri-
tor, e graças a esforços 
desenvolvidos por 
muitos filatelistas quer fig. 5 



portugueses, quer brasileiros, emite tam-
bém a 27 de Outubro de 1995, um selo de-
dicado a Eça de Queiroz, com desenho de 
Fernando Lopes, impresso em offset em 
papel couché gomado com fosforescência 
impressa nas margens e de valor facial de 
R$0,15 e que teve uma tiragem de 
3.000.200 exemplares, integrado numa sé-
rie de três selos onde também são home-
nageados Carlos Drummond de Andrade e 
Rubem Braga. 
O estudo do selo (fig. 7) é nos enviado 
para apreciação. 
Na pagela do Brasil divulgadora da emissão, diz  

... Eça de Queiroz, romancista e contista português, que exerceu gran-
de influência na formação das gerações mais brilhantes da cultura bra-
sileira, a partir do final do século XIX. 
Romancista, contista, cronista, crítico literário e epistológrafo, José 
Maria Eça de Queiroz, nome de baptismo do grande escritor, nasce na 

Póvoa de Varzim, Portugal, em 25 de No-
vembro de 1845 e falece a 16 de Agosto e 
1900 na cidade de Paris, França. 
Eça de Queiroz inicia os seus estudos na 
cidade do Porto/Portugal, Diploma-se em 
Direito em 1866 pela Universidade de 
Coimbra. 
Após a sua formatura, o escritor exerce 
durante algum tempo a advocacia em Lis-
boa; funda e dirige o jornal político de 
oposição “Distrito de Évora”. Em 1867, 
integra o Cenáculo, grupo composto por 
intelectuais que desencadeia o movimento 
realista em Portugal. Vivendo em uma 
época em que os movimentos reivindicató-
rios socialistas adquirem força e influen-
ciam a arte, este grupo procura apresentar 
produções artísticas comprometidas com a 
transformação da sociedade. 
Eça faz a estreia literária em 1866, no jor-
nal “Gazeta de Portugal” e publica os seus 
primeiros versos na revista “Revolução de 
Setembro”, com o pseudónimo de Carlos 
Fradique Mendes, suposto interlocutor 
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com quem se corresponde. Ao longo da sua vida colabora em inúme-
ros periódicos, entre eles diversos jornais. 
Conforme aponta o professor e ensaísta Jorge Fernandes da Silveira, 
Eça de Queiroz semeia, ao lado de Cesário Verde, seu contemporâneo, 

uma nova maneira de 
“escrever Portugal”, que 
seria amplamente utili-
zada e difundida ao lon-
go do século XX pelos 
escritores portugueses. 
Escritor irónico, revitali-
za a prosa de seu país 
com neologismos e re-
cursos da língua falada, 
evitando o purismo tra-
dicional. 
Considerado por alguns 
críticos literários o re-
presentante máximo do 
Realismo-Naturalismo 
português Eça tornou-se, 
aos olhos de João Gas-

par Simões, uma “das maiores figuras da literatura portuguesa de to-
dos os tempos, e sem dúvida alguma o escritor que deu à língua literá-
ria de Portugal e do Brasil a sua fluidez, a sua maleabilidade e a sua 
actualidade. 

Os Correios Brasileiros editaram uma série de carimbos comemorativos de 1.º 
dia de circulação (fig. 8). 
No ano 2000, a 16 de Agosto, os Correios de Portugal editam um novo selo de-
dicado a assinalar o Centenário da Morte de Eça, de valor facial de 85$00, de-
senhado por Luís Filipe Abreu, impresso em offset na Lito Maia em papel de 
102 g/m2 (fig. 9). 
Foram apostos carimbos de 1º Dia de Circulação em Lisboa, Porto, Coimbra, 
Évora, Faro, Funchal, Ponta Delgada e Póvoa de 
Varzim (fig. 10). 
Na pagela anunciadora da emissão podemos ler:  

Cem anos depois da sua morte, Eça de 
Queiroz (1845-1900) continua vivo, 
mais vivo até do que há um ano. Não 
conheceu como tantos grandes autores, 
esse purgatório ou crepúsculo que suce-
de à morte. Continua a ser um escritor 
muito lido e muito estudado. Há quem 
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o leia e releia por puro prazer estético e há 
quem o admire pelo dom de contar uma 
história bem contada. Uma história à boa 
maneira oitocentista, com princípio, meio 
e fim, e personagens inolvidavelmente re-
tratadas e típicas, além de todo um tropel 
de comparsas, que são como a moldura do 
quadro da sociedade portuguesa do século 
XIX. Em Eça, uns preferem o ficcionista, 
outros o cronista, enfim outros o epistoló-
grafo, mesmo que as cartas sejam forja-
das, como as do imaginário Fradique 
Mendes, mais do que um alter ego ou pro-

jecção do escritor, um verdadeiro heterónimo com a sua vida e escritos 
próprios. Títulos maiores de uma obra longa para a vida tão curta: “Os 
Maias”, um romance de vasta respiração, como poucos se escreveram 
em Portugal; “A Ilustre Casa de Ramires”, um romance em dois regis-
tos ou tempos, o passado e o presente entrelaçados; os “Contos”, espé-
cie de mosaico de todo o Eça, realista e fantástico, irónico e comovido; 
“Notas Contemporâneas”, sobre temas e figuras da sua época, capta-
das com aguda observação e sentido crítico; “Correspondência” de 
Fradique Mendes, uma arte de viver, de filosofar, de escrever. Sinal de 
contradição como todos os homens de estatura fora do comum, Eça de 
Queiroz foi acusado de afrancesado pelo seu modo de escrever e de es-
trangeirado pelo seu modo de ser. Na verdade, ele é um dos maiores 
estilistas da nossa língua e um português que, vivendo longe da Pátria, 
sofria a saudade incurável da paisagem, do clima, da gastronomia e 

dos vinhos portugue-
ses. 
Durante a Exposição 
Fi la tél ica Luso-
Espanhola de Inteiros 
Postais e Maximafi-
lia. INTEIROMAX/
EÇA DE QUEIROZ, 
realizada de 16 a 19 
de Agosto de 2000, 
foram apostos carim-
bos comemorativos 
com o retrato de Eça 
no dia 17 de Agosto 
(fig. 11) e no dia 19 
de Agosto (fig. 12) 
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este com a reprodução da 
estátua de Eça da Póvoa 
de Varzim. 
A 29 de Novembro de 
2000, e numa organização 

da Associação Filatélica Alentejana realiza-se uma Mostra Filatélica - Homena-
gem a Eça de Queiroz, a quem é concedido um carimbo comemorativo com a 
reprodução de uma foto de Eça (fig. 13). 
Como nota interessante, existe uma Estação dos Correios no Porto, que e deno-
minada “Eça de Queiroz”, e que fica situada na Alameda Prof. Bento Jesus Ca-
raça. 
 
 
Inteiros Postais 
Um dos ramos da filatelia são os denominados inteiros postais, os populares bi-
lhetes postais, que foram muito utilizados até aos anos 70 e depois caíram em 
desuso, pois a taxa de carta passou a ser igual ao postal, e hoje praticamente só 
são utilizados por pessoas que pretendem concorrer aos concursos televisivos. 
São postais que têm impresso os selos, ou tem indicação de que o porte já se 
encontra pago. 
Eça de Queiroz também tem um inteiro, editado em Janeiro de 1948 e incluído 
na Série “Conheça os Seus Prosadores” com a taxa de $30. Os inteiros postais 
foram desenhados pelo Mestre Jaime Martins Barata, Directos dos Serviços Ar-
tísticos dos CTT, na altura. Impressos em cartolina creme esbranquiçada, com 
impressão a verde azeitona. 
A tiragem foi de 14.000 exemplares. 
O inteiro postal dedicado a Eça de Queiroz é o número 23 (fig. 14) (composta 
por 26 postais), apresentando impresso a preto e no lado direito Pe. Vieira e 
“Bilhete Postal - Correio de Portugal $30” . Do lado esquerdo também a preto o 
texto: 

(Os Livros e as Nações) 
A Arte é tudo - tudo o resto é nada. Só um livro é capaz de fazer a 
imortalidade de um povo. Leónidas ou Péricles, não bastariam para 
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que a velha Grécia ainda vivesse, nova e radiosa. nos nossos espíritos: 
foi-lhe preciso ter Aristófanes e Ésquilo. Tudo é efémero e ôco nas so-
ciedades - sôbre tudo o que nelas mais nos deslumbra. Podes-me tu di-
zer quem foram no tempo de Shakespeare os grandes banqueiros e as 
formosas mulheres? 
Eça de Queiroz / (Século XIX) / Do Prefácio dos “Azulejos 

fig. 14 e 15 



Em 1948 estes inteiros postais, em virtude de alteração do porte, entretanto ve-
rificado, são sobrecarregados a vermelho com a taxa de $50 (fig. 15), e a taxa 
de $30 anulada com dois traços igualmente a vermelho. 
 
 
Cartofilia 
Os primeiros postais referentes a Eça de Queiroz datam de 1903, nº8 das Edi-
ções Martins de Lisboa, e retratam a estátua de Eça de Queiroz , com uma se-
nhora semi-nua, de autoria de Teixeira Lopes e que representava a 
“Verdade” (fig. 16). Surge outro muito semelhante a cores no ano de 1905 mas 
com a imagem mais longe (fig. 17), Outras edições desta mesma estátua são pu-
blicadas como as edições Costa de 1909, postal n.º 1703 (fig. 18) e em 1917 
novo postal das Edições Costa mas com o nº 1931 (fig. 19). Em 1934 Edição 
Postalfoto n.º 276 (fig. 20), em 1936 Colecção Passaporte “Loty) (fig. 21). 
Noutra perspectiva surge a estátua reproduzida em 1935 (?) numa edição Triân-
gulo Vermelho (fig. 22). 
- O primeiro postal com um retrato de Eça, de autoria de António Carneiro - 
1909 é impresso em Paris na Imp. Kossuth & Cie, com o autografo de Eça e 
com a frase “Sobre a nudez forte da verdade o manto diáfano da fantasia” (fig. 
23). 
- Nos anos 60 surge um postal editado pelo Museu Rafael Bordalo Pinheiro, 
que é o busto de Eça de Queiroz em barro policromado. Rafael Bordalo Pinhei-
ro, 1901, Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha. 

fig 16 e 17 
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- Também pela Colecção Dulia é editado um postal com n.º 785 - Vila do Con-
de com uma foto que reproduz a “Casa onde viveu Eça de Queiroz”. 
- Muito mais tarde, em 1976, surge uma colecção de postais dedicados a Eça, 
sem indicação de autor nem de tipografia, a duas cores, que reproduzem o Es-
critor e fases da sua vida com familiares. 
- Durante a Exposição Filatélica “Póvoa do Mar 90” o “Grupo 6”, lança uma 
colecção de postais dos quais um é dedicado a Eça. 

n.º 5 - Monumento ao Cego do Maio, A Eça de Queiroz e a Vasques 
Calafate. 
n.º 5a) - idem, com sobrecarga de Convite para a Inauguração da expo-
sição 
n.º 5b) - idem, impresso na cor castanha 

- Nova colecção é mandada confeccionar pelo “Grupo 6”, esta dedicada a 12 
Escritores Poveiros. 

n.º 28 - Eça de Queiroz 
- Mais recentemente, no ano de 1995, o “Grupo 6” da Póvoa de Varzim e para 
comemorar os 150 anos do nascimento de Eça de Queiroz editam uma colecção 
de cinco postais que representam: 

n.º 40 - Eça de Queiroz 
n.º 41 - Eça na Praça do Almada 
n.º 42 - Eça de Queiroz na Literatura 
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n.º 43 - Nota do Banco de Portugal com a efígie de Eça de Queiroz 
n.º 44 - Monumentos a Eça de Queiroz. 

- Também em 1995 o Circulo Católico d’Operários de Vila do Conde edita um 
postal, que é a reprodução da gravura abaixo descrita. 
- Em 1989 Eça de Queiroz surge num postal editado pela Biblioteca Nacional, 
um desenho de Jorge Colaço, In “A Revista”: ilustração luso-brazileira, Paris. 
20 Jun. 1893. 
- A Associação Poveira de Coleccionismo, edita em 1995 uma série também 
dedicada aos 150 anos do seu nascimento: 

n.º 10 - Retrato 
n.º 11 - Eça de Queiroz 
n.º 12 - Retrato 
n.º 13 - Placa existente no prédio na Praça do Almada 
n.º 14 - Reprodução do Monumento existente no Rio de Janeiro em 
honra de Eça. 
n.º 17 - Chafariz do Século XIX existente no Largo Eça de Queiroz 

- No ano 2000 para assinalar o Centenário da Morte de Eça de Queiroz o 
“Grupo 6”, com o apoio do Pelouro da Cultura e da Biblioteca Municipal Ro-
cha Peixoto, emite uma nova série de postais: 

n.º 55 - Caricatura de Bordalo Pinheiro no “Álbum das Glóri-
as” (1880)  
n.º 56 - Capa da 1ª edição “O Primo Basílio” 
n.º 57 - Capa da 1ª edição “A Ilustre Casa de Ramires” 
n.º 58 - Capa da 1ª edição “As Minas de Salomão”  
n.º 59 - Capa da 1ª edição “O Mandarim”  
n.º 60 - Capa da 1ª edição “Cartas Familiares”  
n.º 61 - Capa da 1ª edição “O Crime do Padre Amaro”  
n.º 62 - Capa da 1ª edição “Últimas Páginas”  
n.º 63 - Capa da 1ª edição “A Cidade e as Serras”  
n.º 64 - Capa da 1ª edição “Alves & Cª”  
n.º 65 - Capa da 1ª edição “Notas Contemporâneas” 
n.º 66 - Capa da 1ª edição “A Correspondência” de Fradique Mendes  
n.º 67 - Capa da 1ª edição “A Relíquia” (Colecção Livros do Globo)  
n.º 68 - Capa da 1ª edição “Os Maias” - 1º volume 
n.º 69 - Capa da 1ª edição “Os Maias” - 2º volume 
n.º 70 - Capa da 1ª edição “A Relíquia” 

- No Natal de 2000 o “Grupo 6” editou um postal de Boas Festas que reproduz 
toda a colecção de postais atrás descritos. 
- Em Abril de 2000 a Associação Poveira de Coleccionismo lança uma série de 
postais dedicados ao Centenário da morte do Escritor Poveiro, José Maria Eça 
de Queiroz, impressa por C. Calafate Herdeiros, Lda. na cor cinzento escuro. 

n.º 53 - Eça, pintura de Columbano 1899  
n.º 54 - Retrato, segunda edição “Prosas Barbaras”  



n.º 55 - Com os filhos, Maria e José Maria  
n.º 56 - A célebre Estatueta 
n.º 57 - Escultura de Joaquim Correia 
n.º 58 - Escultura de Teixeira Lopes (parte) em Lisboa  
n.º 59 - No jardim de Neuilly 
n.º 60 - Grupo “Os Cinco” - Palácio de Cristal 1884  
n.º 61 - Os Vencidos da Vida. 

Na cor castanha vermelha 
n.º 62 - Eça 
n.º 63- Monumento na Praça do Almada 

Em Julho, na cor cinzento escuro 
n.º 64 - Eça (faz parte do convite para o Banquete de Palmarés da In-
teiromax /Eça de Queiroz 2000. 

- Os Correios de Portugal editaram uma série de 6 postais comemorativos do 
Centenário da Morte de Eça de Queiroz que reproduzem outras tantas obras de 
arte, realizadas por artistas actuais. 

“Os Maias” - Maria Eduarda em Sintra - Bartolomeu dos Santos. Téc-
nica mista sobre papel, 2000. Col. CTT (fig. 24) 
“A Relíquia” - João Abel Manta. Óleo sobre tela, 2000. Col. CTT (fig. 
25) 
“O Mandarim” - Júlio Pomar. Guache, 1995. Col. Manuel de Brito 
(fig. 26) 
“Luz Queirosiana” - Júlio Resende. Aguarela e marcador sobre papel, 
2000. Col. CTT (fig. 27) 
“O Suave Milagre” - Luís Filipe de Abreu. Guache sobre cartão, 2000. 
Col. CTT (fig. 28) 
“O Crime do Padre Amaro” - Paula Rego. Papel sobre papel sobre alu-
minium, 1997. Col particular (fig. 29) 

Esta colecção é distribuída dentro de um estojo igualmente em cartolina. 
- Para assinalar o Centenário da Morte de Eça de Queiroz, a Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim, em 2000, emitiu uma série de 12 postais, que representam 
12 pinturas de Marly Mota que nasceu em 1926, viveu numa cidade pernambu-
cana da Zona da Mata, chamada Bom Jardim. Vive no Recife, no Brasil e deno-
minou esta série “Cenas Ecianas” (em tinta acrílica sobre a tela). 

n.º 1 - O Ramalhete  
n.º 2 - O Jardim do Ramalhete  
n.º 3 -  No Ramalhete  
n.º 4 -  O Solar de Tormes  
n.º 5 - Janela de Tormes  
n.º 6 - O jantarinho de suas “Incelências”  
n.º 7 - “Champs-Elysées”  
n.º 8 - Na sala com Tia Vicência  
n.º 9 - O Sonho do Zé Fernandes  



 

fig 24 e 25 



 

fig 26 e 27 



n.º 10 - A Flor de Malva  
n.º 11 - O Jantar do Abade de 
Cortegaça  
n.º 12 - Na casa da S. Joaneira 

Estes postais são fornecidos dentro de 
uma carteira de cartão. 
 
Gravuras 
No ano de 1972 foram feitas edições 
especiais pela “Livros do Brasil”, que 
levavam umas gravuras de 17 x 24 cm 
impressas em papel couché aveludado, 
de 125 grs, impressas em offset. Delas 
se destacam as gravuras referentes a 
Joana (fig. 30), Maria Eduarda (fig. 
31), Conselheiro Acácio (fig. 32), Jor-
ge (fig. 33), e Primo Basílio e Viscon-
de Reynaldo (fig. 34) todas elas de au-
toria de Bernardo Marques. 
No ano de 1995 e para assinalar os 
150 Anos do nascimento de Eça de 
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Queiroz o Circulo Católico d’Operários de Vila do Conde edita uma gravura 
com o retrato de Eça, uma pintura de Inês publicada no “Diário Ilustrado” de 22 
de Outubro de 1874. 
 
Estatuária 
Na estatuária Eça de Queiroz está representado em vários locais, com várias es-
tátuas a ele dedicadas, que vão desde as presentes em Lisboa, (fig. 35), passan-
do por Póvoa de Varzim, mesmo no Brasil, Rio de Janeiro e mais recentemente 
em Vila Nova de Gaia - Canelas, no Solar dos Condes de Resende. 
Mas o que atrai os coleccionadores, já que estes são ciosos de terem o material 
em suas casas, são as reproduções de bustos ou das próprias estátuas em ponto 

reduzido. 
Assim podemos 
apreciar (fig. 36) 
uma busto com 
cerca de 60 cm de 
alto, em barro cozi-
do pintado, dos 
anos 20 (?), ou ou-
tro (fig. 37) este 
em gesso natural, 
com cerca de 25 
cm e mandado fa-
zer pela Câmara 
Municipal de Vila 
Nova de Gaia. 
Mais recentemente, 
e já depois de reali-
zada a exposição 
iconográfica que 
teve lugar na Bi-
blioteca Municipal 
da Maia, recebe-
mos um pequeno 
busto com cerca de 
35 cm, que foi dis-
tribuída a todos os 
conferencistas que 
participaram na 
Congresso de Eça, 
realizado pela Câ-
mara Municipal de 
Gaia. fig 35 - Reprodução de postal 1 



Assim podemos afirmar que este género de coleccionismo está bem representa-
do. 
 
Medalhística 
O mesmo acontece relativamente à medalhística, onde existem vários exempla-
res de medalhas alusivos a Eça ou à sua obra. 
- Medalha mandada cunhar pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, para 
assinalar os 150 anos do Nascimento de Eça de Queirós, com escultura de Vic-
tor Manuel, cunhagem Ignatius, módulo de 80 mm em bronze e com uma tira-
gem limitada a 800 exemplares. No anverso a silhueta do escritor poveiro, re-
matada com a sua assinatura no canto inferior direito; à volta do emblema a le-
genda “Câmara Municipal da Póvoa de Varzim - 1995 Escola Secundária Eça 
de Queirós”. No reverso, o campo é cortado a meio por uma faixa vertical onde 
se destaca a legenda “Comemoração dos 150 anos do Nascimento”. Dos lados 
direito e esquerdo trechos de duas cartas manuscritas do escritor poveiro, data-
das de 1888 a da esquerda e 1893 a da direita (fig. 38). 
- O “Grupo 6”, editou em 1995, uma medalha comemorativa dos 150 anos do 
Nascimento de Eça, com uma tiragem de 250 exemplares, no anverso apresenta 
a Casa onde nasceu Eça e no reverso uma listagem de algumas obras do Escri-
tor (fig. 39) 
- O mesmo Grupo edita uma placa em bronze, comemorativa, de 70 x 87 mm, 
para ser distribuída pelos participantes da Exposição Filatélica que se realizou 
de 18 a 25 de Novembro de 1995 (fig. 40). 
- Em 1995 o Círculo de Leitores associa-se às comemorações dos 150 anos do 
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fig 38—anverso & reverso 

fig 39—anverso & reverso 
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fig 41—anverso & reverso 

fig 41—anverso & reverso 

fig. 40 
reverso 



nascimento e manda cunhar uma meda-
lha de autoria de Cabral Antunes, que 
apresenta no anverso a figura de Eça e 
no reverso e tendo como fundo a casa 
onde nasceu Eça a frase “Só um livro é 
capaz de fazer a eternidade de um 
Povo”. (fig. 41) 
- O “Grupo 6” editou em 2000, uma me-
dalha comemorativa do 1º Centenário da 
Morte de Eça de Queiroz, com uma tira-
gem de 250 exemplares, no anverso 
apresenta o Escritor e no reverso os títu-
los de todas as suas obras. Autor Calafa-
te e impressão na Gravarte. (fig. 42) 
- A Associação Poveira de Coleccionis-
mo editou uma placa em bronze, dese-
nhada por Amaral e cunhada por Medo-
nof com uma tiragem de 150 exempla-

res, 109 x 72 mm, apresentando no anverso uma parte da estátua do Eça de Lis-
boa e no verso, “Centenário da Morte do Ilustre Escritor Poveiro José Maria 
Eça de Queirós. 1900/2000 Póvoa de Varzim”  (fig. 43) 
 
Notafilia 
Na notafilia, Eça está representado numa nota de 10 escudos, chapa 3 - ouro 
com as dimensões de 149 x 87 mm, com a mancha da gravura de 139 x 76 mm. 
A tiragem foi de 10.000.000 e datada de 13 de Janeiro de 1925. 

fig 43 -  anverso 

fig 44 frente 



A primeira emissão saiu em 13 de Outubro de 1927 e a última a 4 de Março de 
1932, tendo sido retirada da circulação a 31 de Dezembro de 1933 (fig. 44) 
 
Numismática 
Por Decreto-Lei n.º 203/2000 de 1 de Setembro é mandada cunhar uma moeda 
de 500$00 de diâmetro 30 mm; peso l4 grs; toque 500/1000 da autoria de Paulo 
Guilherme d’Eça Leal. 
No reverso da medalha surge-nos uma esfinge do homenageado identificada 
pela legenda evocativa “Eça de Queiroz 1900-2000”. 
No anverso, circulando o escudo nacional, surge-nos a legenda “Centenário da 
morte de Eça de Queiroz”, “500 escudos” e “República Portuguesa”. Esta moe-
da comemorativa foi impressa na Casa da Moeda em “Proof”, prata e ouro (fig. 
45) 
 
Calendários 
- Várias são as entidades que têm emitido calendários (calendários de bolso). 
Destaca-se um calendário emitido em 1988 pelo Banco Português do Atlântico 

fig 44 verso 

fig 44 



e que representa Eça de Queiroz numa estatueta de bronze de Francisco da Sil-
va Gouveia, Paris 1900 (fig. 46) 
- Outro emitido pelo “Grupo 6” da Póvoa de Varzim no ano 1995 comemorati-
vo da Exposição Nacional de Filatelia dedicada aos 150 anos do Nascimento do 
Escritor Poveiro, realizada de 18 a 25 de Novembro de 1995, no Casino da Pó-

voa de Varzim (fig. 47) 
 
Cromos 
No ano de 1910 (?), o “Diário de Notícias” realizou o Concurso de Varões Ilus-
tres, cujo nº 44 representava o Escritor (fig. 48) 
 
Pequenos Cartazes e Catálogos 
- Para assinalar o 150º Aniversário do Nascimento do Escritor, o Círculo Cató-
lico d’Operários de Vila do Conde, realiza a 25 de Novembro de 1995 um 
“Passeio Sentimental Queiroziano” integrado nas comemorações do 150º Ani-
versário do Nascimento, e imprime um pequeno desdobrável. 
- Em Dezembro de 1995 a Agenda Cultural da C. M. da Póvoa de Varzim é de-
dicada a Eça de Queiroz. 
- A Sociedade Martins Sarmento, Guimarães, em 1995, edita um pequeno catá-
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logo referente “Exposição-inventário bibliográfica de Eça de Queiroz”. 
- Em Paços de Ferreira, na Biblioteca Municipal Prof. Vieira Dirás, integrado 
nas Comemorações dos 150 anos de Eça de Queiroz, realiza-se a “Exposição: 
Eça de Queiroz na Filatelia” e “Apresentação do livro «A Coimbra de Eça de 
Queiroz» de Carlos Santarém Andrade”, sendo editado um pequeno catálogo. 
- O Círculo Católico d’Operários de Vila do Conde edita um programa em 27 
de Maio de 2000 dedicado ao Centenário da Morte de Eça de Queiroz. 
- A Fundação Eça de Queiroz edita um desdobrável dedicado à Fundação. 
- No Silo-Espaço Cultural - NorteShopping de 12 de Setembro a 12 de Outubro 
de 2000, realiza-se e “Exposição Eça de Queirós - Marcos biográficos e literá-
rios” 
- No Museu Nacional da Imprensa, no Porto, realiza-se uma exposição/
impressão de textos jornalísticos, “Eça, jornalista crítico”. 
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(Retirado com adaptações de 
Eça de Queirós e os Valores de Fim de Século, 

2001, Câmara Municipal da Maia) 
 
 
 


