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Atualização grátis para o Dicionário de Literatura Gay. 

Chegou! Já está disponível a atualização 
gratuita do Dicionário de Literatura Gay, que 
agora chegou à segunda edição, em que, para 
além dos novos verbetes correspondentes às 
letras “B”, “C” e “D”, de Bebé Mascarenhas 
de Menezes até Duende, poderá encontrar as 
seguintes novidades na letra "A": 

 A Confissão, de Bernardo Santareno, 

 A Grã-Canária, conto de Jorge de Sena, 

 Alfredo Gallis, jornalista e escritor, 

 Antinous, de Fernando Pessoa, 

 António, novela de António Botto, 

 António Nobre, poeta, bem como uma 
entrada para a história de Mário Cláudio, 
António Nobre e Alberto de Oliveira, 
em Triunfo do Amor Português, 

 Armando da Silva Carvalho, poeta, escritor 
e tradutor. 

 As Ites e o Regulamento, conto de Jorge de Sena, 

 As Últimas Horas de Carlos Castro, memórias de Carlos Montez, 

 Auto do Branco de Neve, peça de teatro de Armando da Silva Carvalho. 

 
Com esta edição, o primeiro Dicionário de Literatura Gay - Livros, Autores e 
Referências da Literatura Lésbica, Gay, Bissexual, Transgénero e Queer de 
Portugal, fica a contar com 114 verbetes. 
 
O ebook (grátis) já está disponível e pode ser descarregado nas seguintes lojas 

(clicar na imagem para fazer download): 

Portugal Brasil 
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INDEX ebooks é uma editora especializada em ebooks de literatura gay em língua 

portuguesa a preços low-cost. A publicação de novas obras de literatura gay por autores 

portugueses, brasileiros ou de outros países de expressão portuguesa é muito reduzida, 

tal como a reedição de obras esgotadas. Por outro lado, a oferta em português de 

literatura gay traduzida é quase inexistente. A INDEX ebooks está focada em facilitar a 

todos os leitores o acesso a este acervo de obras. Por isso mantemos os nossos custos 

em patamares tão baixos quanto possível. Por isso usamos conteúdos de domínio 

público ou com licenças de uso livre. Por isso editamos apenas em formato digital e 

estamos 100% online. Por isso oferecemos as nossas edições a bibliotecas para que as 

disponibilizem aos seus leitores gratuitamente. Por isso oferecemos serviços de edição 

de ebooks a novos autores de manuscritos originais de literatura gay em língua 

portuguesa. 

O nome da editora faz uma referência irónica à Lista de Livros Proibidos da Igreja 

Católica, o Index Librorum Prohibitorum, uma lista de publicações proibidas, os "livros 

perniciosos", criada em 1559 no Concílio de Trento (1545-1563), administrada pela 

Inquisição, ou Santo Ofício, que foi inicialmente utilizada como ferramenta contra o 

avanço do protestantismo e contra a corrupção dos fiéis.  


