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Os episódios da crónica de 

costumes n’ Os Maias 

Outras Expressões, 11.º ano 

 

Jantar em casa dos Gouvarinho 
 

A 

 
. Regresso de Ega de Celorico e instalação no Ramalhete. 

. Tentativa de reaproximação da Condessa de Gouvarinho 

relativamente a Carlos. 

 

a. 

 

Personagens individuais: 
 

. Carlos 

. Ega 

. Conde de Gouvarinho 

. Condessa de Gouvarinho 

. D. Maria da Cunha 

. Baronesa de Alvim 

. Esposa do Dr. Sousa Neto 

. Teles da Gama 

. Steinbroken  

 

 

 

 

b. 

 



Os episódios da crónica de 

costumes n’ Os Maias 

Outras Expressões, 11.º ano 

 

Narrador ausente. Comentário e reflexão. c. 

 
. Discurso direto            . Discurso indireto 

. Discurso indireto livre 

 

 

d. 

 

Tipos sociais 

 

 

b. 

 
Sousa Neto: 

a incompetência e a 

ignorância da  

administração pública  

Conde de Gouvarinho: 

a incompetência e a 

ignorância da classe política 

 

. Relação com o título: preponderância da figura de Carlos na 

sociedade lisboeta e as peripécias das suas paixões. 

. Relação com o subtítulo: crítica à incompetência dos governantes 

da nação, nas áreas da administração e da política. 

 

e. 

 



Os episódios da crónica de 

costumes n’ Os Maias 

Outras Expressões, 11.º ano 

 

Episódios nas redações dos jornais  

A Corneta do Diabo e A Tarde 

 

 

B 

 

. Pedido de revelação do passado de Maria Eduarda no jornal  

A Corneta do Diabo, feito por Dâmaso e Eusebiozinho. 

. Publicação no jornal A Tarde de uma carta de desculpas 

de Dâmaso, a pedido de Ega. 

 

a. 

 

Personagens individuais: 
 

. Carlos 

. Ega 

. Gonçalo 

. Melchior 

. “cavalheiros de província” 

 

 

 

b. 

 



Os episódios da crónica de 

costumes n’ Os Maias 

 

Narrador ausente. Comentário e reflexão. c. 
 

. Discurso direto                    . Discurso indireto 

. Discurso indireto livre 

 

d. 
 

Tipos sociais 

 

 

b. 
 

Palma Cavalão e Neves: 

a corrupção da classe jornalística e a 

 cumplicidade com a classe política 

. Relação com o título: preponderância da figura de Carlos na 

sociedade lisboeta e apresentação das peripécias das suas paixões. 

. Relação com o subtítulo: crítica à incompetência e à corrupção 

no jornalismo. 

 

e. 
 

 

Outras Expressões, 11.º ano 



Os episódios da crónica de 

costumes n’ Os Maias 

Outras Expressões, 11.º ano 

 

Sarau no Teatro da Trindade 
 

 

C 

 

. Ida ao sarau no Teatro da Trindade que propicia o encontro de 

Ega com Guimarães, tio de Dâmaso, que lhe revelará a relação 

de parentesco entre Carlos e Maria Eduarda. 

 

a. 

 

Personagens individuais: 

. Carlos 

. Ega 

. Teles da Gama 

. Sousa Neto 

. Gonçalo 

. Conselheiro 

 

 

 

 

b. 

 
. D. José Sequeira 

. Conde de Gouvarinho 

. Steinbroken 

. Alencar 

. Baronesa de Alvim 

. Joaninha Vilar 

. Cruges 

. D. Maria da Cunha 

. Marquesa de Soutal 

. Teresa Darque 

. Taveira 

. Eusebiozinho 



Os episódios da crónica de 

costumes n’ Os Maias 

 

Narrador ausente. Comentário e reflexão. c. 

 
. Discurso direto                    . Discurso indireto 

. Discurso indireto livre 

 

d. 

 

Tipos sociais 
 

 

b. 

 
“os homens, a gente do Grémio, da Casa 

Havanesa, das Secretarias […], rapazes 

do Jockey Club, os dois Vargas, o 

Mendonça, o Pinheiro”: 

o sentimentalismo, o convencionalismo e o 

espírito acrítico da sociedade portuguesa 

. Relação com o título: preparação do desenlace trágico das 

vivências de Carlos da Maia em Lisboa. 

. Relação com o subtítulo: crítica ao convencionalismo 

sentimentalista da sociedade portuguesa. 

 

e. 

 

Rufino:  

a oratória oca 

(“sport de 

eloquência”) 
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costumes n’ Os Maias 

Outras Expressões, 11.º ano 

 

O passeio final de Carlos e Ega 
 

D 

 

. Regresso de Carlos a Lisboa, dez anos depois da relação com 

Maria Eduarda e da morte de Afonso. 

 

a. 

 

Personagens individuais: 
 

. Carlos 

. Ega 

. Alencar 

. Cruges 

. Eusebiozinho 

. Vilaça 

 

 

 

 

 

b. 

 



Os episódios da crónica de 

costumes n’ Os Maias 

Outras Expressões, 11.º ano 

 

Narrador ausente. Comentário e reflexão. c. 

 
. Discurso direto                    . Discurso indireto 

. Discurso indireto livre 

 

d. 

 

Tipos sociais 

 

 

b. 

 
Carlos: 

a ociosidade e o diletantismo. 

Ega: a demagogia  

e a ociosidade 

. Relação com o título: apresentação do percurso de Carlos desde a 

relação com a irmã. 

. Relação com o subtítulo: crítica ao Romantismo vigente na sociedade 

portuguesa da segunda metade do século XIX. 

 

e. 

 

Protótipos da influência do meio  

romântico sobre o ser humano 


