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Abstract 

 

This article evokes the journey to Egypt of the great 19th century Portuguese writer Eça de 

Queirós (1845-1900), where he has been in late 1869 to participate in the celebrations to 

inaugurate the Suez Canal. The sources of inspiration for the redaction of the young writer’s 

travel notes are analysed in this work: Théophile Gautier, Maxime du Camp, Gerard de Nerval, 

Edmond About, among other personalities, but also the Bible. Moreover, the article approaches 

the description he makes of the Egyptian capital and its surroundings, where monuments of the 

Pharaonic times are abundant, like the pyramids of Giza. Eça’s impression of Egypt is one of a 

great tomb: that is the strong image he left us on his travel memories, where one can observe a 

clear sympathy towards Pharaonic times, in contrast to the times and places of Islamic Egypt, 

where he travelled. The article enumerates the works of Eça de Queirós where Egypt is present, 

especially A Relíquia (”The Relic”), novel where Egypt and the Holy Land are the background 

for the adventures of Teodorico Raposo.  

 

Keywords: Travel Literature; Egypt; Alexandria; Cairo; pharaonic monuments. 

 

Resumo 

 

Este artigo pretende evocar a passagem do grande escritor oitocentista português Eça de 

Queirós (1845-1900) pelo Egipto, onde esteve em finais de 1869 para participar nas festas de 

inauguração do canal de Suez. São analisadas as fontes de inspiração de Eça para a redacção das 

suas notas de viagem, destacando-se aqui os nomes de Théophile Gautier, Maxime du Camp, 

Gerard de Nerval e Edmond About, entre outros. Também a Bíblia serviu de inspiração para o 

jovem escritor. Segue-se o percurso de Eça na jornada de comboio entre Alexandria e o Cairo, 

merecendo relevo a descrição que faz da capital egípcia e dos seus arredores, onde avultam os 

monumentos do Egipto faraónico, a começar pelas pirâmides de Guiza. Na sequência das suas 

visitas Eça vê o Egipto como um imenso túmulo, sendo esta a imagem forte que nos deixou nas 

suas recordações de viagem, onde se detecta uma clara simpatia para com os tempos faraónicos, 

ao contrário do Egipto islâmico que ele percorreu. O artigo enumera as obras de Eça de Queirós 

onde o Egipto está presente, com um especial destaque para A Relíquia, com o Egipto e a Terra 

Santa a servirem de palco para as aventuras de Teodorico Raposo. 
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