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Em 1872, Eça de Queiroz é nomeado Cônsul em Havana por 
um novo governo português de carácter mais liberal e parte 
com o objetivo de enfrentar as autoridades locais em defesa 
dos trabalhadores chineses que são atraídos para plantações 
de cana de açúcar, mas acabam explorados e escravizados.
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O Filme

“O Nosso Cônsul em Havana” é uma ficção que se inspira 
livremente no período em que Eça de Queiroz foi Cônsul de 
Portugal nas Antilhas espanholas. Seguimos a história de Lô, uma 
menina chinesa que embarca clandestinamente para Cuba e 
que é ajudada por um marinheiro de bom coração, Castellano, 
que a entrega às freiras do Convento de Santa Clara.

Para ajudarem Lô a escapar das garras do grande escravocrata 
da Ilha, Don Zulueta, vão convergir pessoas de bem e 
defensoras da liberdade: o jornalista e livre-pensador Vicente 
Torradellas; D. Antónia Morales, proprietária de terras; a 
Madre Filomena; o próprio Eça de Queiroz e o seu amigo 
Juan, um rapazito engraxador cheio de manhas e artimanhas 
necessárias à sobrevivência numa cidade como Havana.

Durante o tempo em que aí está, Eça não deixa por 
mãos alheias  os seus méritos de sedutor e vive um amor 
escaldante com Mollie, filha do General americano Robert 
Bidwell (que viremos a descobrir ser traficante de armas), 
uma jovem moderna e apaixonada que se sente tão à 
vontade à mesa do póquer como no jogo da sedução.





Os Desafios Geopolíticos

Em 16 de Março de 1872, José Maria Eça de Queiroz 
iniciava a sua carreira diplomática, tendo sido nomeado 
Cônsul de 1ª Classe nas Antilhas Espanholas, hoje Cuba. 
Segundo José Calvet de Magalhães, diplomata, historiador, 
tradutor e ensaísta português, as palavras explicitadas no 
decreto da sua nomeação tinham subjacente uma “reparação 
intencional da injustiça” de que Eça havia sido alvo por lhe 
ter sido vedado o acesso àquele cargo nos primeiros anos.

Naquela época, a política de Portugal vivia avanços sociais 
que fundamentaram a escolha de Eça para o cargo – a 
abolição da escravatura em 1869, a queda do Governo 
que proibira as Conferências Democráticas do Casino, 
no qual Eça esteve presente durante a 4ª conferência em 
1871, e a futura fundação do Partido Socialista Português, 
com o nome de Partido Operário Socialista em 1875. 

A sua actividade em Havana seria, contudo, breve e marcada 
por uma série de controvérsias. Desde o começo que a sua 
nomeação para aquele não fora bem recebida, sobretudo 
pelos fazendeiros de Cuba que utilizavam mão-de-obra escrava 
chinesa, vinda do porto português de Macau, fenómeno ao qual 
o Cônsul português se viria a opor veementemente. Após três 
longos meses de espera em Cádis, Eça de Queiroz chegaria a 
Havana a 20 de Dezembro daquele ano. Durante a sua estadia 
na colónia espanhola, podemos identificar duas conjunturas 
com as quais teve de lidar. A primeira, a já referida situação de 
esclavagismo a que estavam submetidos os imigrantes chineses 
e cujo estatuto de protecção estava ao abrigo do Consulado 
de Portugal. Esta situação exigiu a intervenção diplomática de 
Eça de Queiroz, cujas intenções viriam a tornar-se controversas 

para alguns dos seus biógrafos: se por um lado, o consideram 
um acérrimo defensor dos direitos dos chineses, por outro 
há quem denote alguma ambiguidade nas suas posições e 
convicções relacionada com os benefícios e emolumentos que 
a situação poderia propiciar para o Consulado de Portugal.  

Porém, ao contrário dos restantes países, que se colocaram 
à margem do problema (caso da Inglaterra, que se limitou a 
impedir a saída dos chineses pelo porto de Hong-Kong), o 
governo português, honra lhe seja prestada, reconheceu os 
chineses como cidadãos de pleno direito, em igualdade com 
os restantes emigrantes, provenientes de outras paragens.

A verdade é que, segundo José Calvet de Magalhães, da sua 
intervenção resultou precisamente a regularização da situação 
de alguns chineses. Por outro lado, ao chegar a Havana, Eça 
deparou-se com o impasse da “Guerra dos Dez anos” na tentativa 
de autonomização da ocupação espanhola em Havana, fenómeno 
que se abstêm constantemente de referir na sua correspondência. 





O Escritor

Além da carreira diplomática, Eça de Queiroz é considerado 
um dos mais importantes escritores portugueses da história. 
Grandes romances como “Os Maias” e “O Crime do Padre 
Amaro” marcaram o seu trabalho e integram suas 26 obras 
publicadas – 11 publicadas em vida e 15 póstumas:

• O Mistério da Estrada de Sintra (1870)

• O Crime do Padre Amaro (1875)

• A Tragédia da Rua das Flores (1877-78)

• O Primo Basílio (1878)

• O Mandarim (1880)

• A Relíquia (1887)

• Os Maias (1888)

• Uma Campanha Alegre (1890-91)

• Correspondência de 

Fradique Mendes (1900)

• Dicionário de milagres (1900)

• A Ilustre Casa de Ramires (1900)

• A Cidade e as Serras (1901, póstumo)

• Contos (1902, póstumo)

• Prosas Bárbaras (1903, póstumo)

• Cartas de Inglaterra (1905, póstumo)

• Ecos de Paris (1905, póstumo)

• Cartas familiares e bilhetes 

de Paris (1907, póstumo)

• Notas contemporâneas (1909, póstumo)

• Últimas páginas (1912, póstumo)

• A Capital (1925, póstumo)

• O Conde de Abranhos (1925, póstumo)

• Alves & Companhia (1925, póstumo)

• Correspondência (1925, póstumo)

• O Egito (1926, póstumo)

• Cartas inéditas de Fradique 

Mendes (1929, póstumo)

• Eça de Queirós entre os seus - 

Cartas íntimas (1949, póstumo).

 

Eça notabilizou-se pela originalidade e riqueza do seu estilo e 
linguagem, o realismo descritivo; e pela crítica social constantes 
nos seus romances. O termo "acaciano" para definir alguém 
com um discurso vazio, enfeitado, pomposo, mas sem conteúdo, 
presente na Língua portuguesa; é uma alusão ao personagem 
Conselheiro Acácio, do romance “O Primo Basílio”.



A Vida de Eça de Queiroz

1845
José Maria Eça de Queiroz nasceu 
numa casa da Praça do Almada 
na Póvoa de Varzim no Largo de 
São Sebastião, hoje chamado 
de Largo Eça de Queiroz. 

1861
José Maria de Eça de Queiroz 
matriculou-se na faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra. Foi 
determinante a vontade do seu 
pai, também aí formado, Juiz da 
Relação e do Supremo Tribunal 
de Lisboa, Presidente do Tribunal 
do Comércio, Par do Reino e do 
Concelho de Sua Majestade.

No ambiente boémio de Coimbra 
onde os jovens se reuniam para trocar 
ideias e discutir a renovação da vida 
política e cultural portuguesa, Eça 
travou amizade com o carismático 
Antero de Quental que incentivava 
os jovens futuros doutores a difundir 
as novas correntes ideológicas e 
literárias europeias: o Positivismo, 
o Socialismo e o Realismo.

Foi em Coimbra que passou a 
escrever os primeiros Folhetins 
Dominicais para o jornal “Gazeta 
de Portugal” e a aprofundar o 
gosto pelo jornalismo crítico.

1866
Eça termina o curso de direito. 
Mais tarde funda o periódico “O 
Distrito de Évora” criando uma 
atividade jornalística moderna.

1869
A sua curiosidade por conhecer o mundo 
e os outros levam-no à Palestina e ao 
Egipto, onde assiste à inauguração do 
Canal do Suez, em Novembro de 1869.

1870
O pai pressionara, entretanto,  
Eça a entrar para a Administração 
Pública e a assumir o cargo de 
Administrador do Concelho de 
Leiria, algo que não evitou que ele 
participasse nas “Conferências do 
Casino” e colaborasse com o seu 
amigo Ramalho Ortigão nas “Farpas”, 
famosas pela crítica mordaz à 
sociedade. Leiria acabou por ter um 
grande impacto na vida de Eça, pois 
foi aí que escreveu um dos seus mais 
populares e controversos romances - “O 
Crime do Padre Amaro”, uma crítica 
à hipocrisia e à influência crítica da 
igreja na sociedade portuguesa.

É em Leiria que Eça ganha a 
capacidade de conjugar a ideia 
da literatura realista com uma visão 
humanizadora da sociedade.

1871
Mais tarde participa nas célebres 
“Conferências do Casino 
Lisbonense”, ficando encarregue 
de dar a 4ª conferência, intitulada 
“A literatura nova ou o realismo 
como expressão de arte”.

Eça, tendo Proudhon como inspirador, 
destacou a necessidade de operar 
uma revolução na literatura, 
semelhante à que estava a ter 
lugar na Europa também na vida 
social, na ciência e na política.

As autoridades viriam a ilegalizar 
as “Conferências”, para 
grande escândalo dos meios 
intelectuais. Aí eram veiculadas 
ideias como a Democracia, o 
Socialismo e a República, tidas 
por ameaça ao regime.

No mesmo ano caiu o Governo que 
proibira as “Conferências do Casino”. 

1873
Mais tarde, também por 
influência paterna, Eça ingressa 
na carreira diplomática.

O novo Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, João Andrade Corvo, 
nomeia Eça de Queiroz Cônsul em 
Havana, à época colónia espanhola 
e onde ainda vigorava a escravatura, 

mas onde já fermentava o espírito 
independentista dos cubanos, 
sob a forma de conspirações e 
pronunciamentos, que culminaram 
na renúncia da Espanha à ilha, 
em Dezembro de 1898.

A celeridade e eficácia com que 
tratou de alguns assuntos fez com 
que despreocupadamente, ainda em 
Março de 1873, o Cônsul português 
pedisse dispensa para se ausentar de 
Havana, alegando a sua saúde se 
poderia agravar nos meses quentes 
de Verão. A licença que pediu visava 
o período compreendido entre 30 
de Maio a 5 de Novembro daquele 
ano. Neste interregno o Cônsul terá 
viajado para os Estados Unidos 
da América e Canadá, jornada 
que, segundo alguns autores, não 
representou um afastamento dos 
negócios, mas antes serviu para dar 
continuidade a alguns dos assuntos 
pendentes aos quais se aliaram o 
seu “projecto turístico” pessoal.

O Cônsul regressou novamente a 
Cuba ainda em Novembro daquele 
ano, onde inspirado pela jornada 
que fizera terá dado continuidade 
a algumas das suas obras mais 
conhecidas, e terá ainda projectado 
outras que não terá chegado a 
publicar como “Uma conspiração 
em Havana”. Influenciado por um 



lado e influente por outro, o escritor 
terá, segundo alguns autores, 
inspirado a chamada geração 
literária da “Cuba Contemporânea”.

1874
Em 1874, Eça de Queiroz terá 
“recorrido aos seus conhecimentos” 
e terá pedido nova dispensa para 
se retirar de Havana, regressando 
a Lisboa ainda em Junho daquele 
ano. Contudo a sua actividade 
diplomática não cessara, pois seria 
novamente nomeado no final do 
daquele ano para ocupar o lugar 
de Cônsul em Newcastle para onde 
partiu ainda a 14 de Novembro.

1886
Virá a casar em 1886 com 
Emília de Castro Pamplona, 
de quem terá quatro filhos.

1888
Paris, cidade que sempre o fascinou, 
será o seu último posto consular.

1900
Morre em 1900 na sua casa de 
Neully-sur-Seine, nos arredores 
da capital francesa.

Deixou-nos nove romances, vários 
contos e inúmeros artigos de jornais, 
tendo sido agraciado com a Legião 
de Honra Francesa, aquele que é 
considerado um dos mais brilhantes 
e internacionais escritores da 
literatura portuguesa e, para nosso 
maior orgulho, um precursor da 
Defesa dos Direitos Humanos.
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