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Reeditado um dos primeiros romances gay de Portugal e da Europa 

 

A INDEX ebooks tem o orgulho de anunciar a 

reedição de O Sr. Ganimedes, de Alfredo 

Gallis. Publicado em 1906, e há muito 

esgotado, este é um dos três primeiros 

romances em português, e também um dos 

primeiros da Europa, que aborda abertamente 

a homossexualidade masculina, tomando-a 

para tema central do enredo. 

Para Robert Howes:"O Senhor Ganimedes é um 

romance sensacionalista, explosivo, que 

conta a história de uma viúva rica que casa 

com um amigo de infância que cresceu para se 

transformar num caçador de fortunas. (…) No 

prefácio, o autor afirma que deseja prevenir 

as raparigas inocentes e as suas famílias 

contra os perigos do casamento com 

homossexuais mercenários, mas o enredo 

falha conspicuamente na validação da moral tradicional.” 

Joaquim Alfredo Gallis (1859—1910) foi um jornalista e romancista, muito afamado nos 

anos finais do século XIX, que escreveu cerca de três dezenas de romances, alguns com 

títulos sugestivos como Mulheres Perdidas, A Amante de Jesus ou O Marido Virgem. É 

autor dos dois volumes intitulados Um Reinado Trágico, apensos à História de Portugal, 

de Pinheiro Chagas, referentes ao reinado do rei Carlos I de Portugal. 

 

A versão em ebook custa o preço simbólico de 1,00 € e está à venda nas seguintes lojas: 

Google Play - Amazon (Portugal) - Amazon (Brasil) - Apple (Portugal) - Apple 

(Brasil) - Kobo by Fnac - Kobo Brasil - WOOK – Livraria Cultura 

A versão em papel pode ser encomendada na: Bubok - Createspace 

 

Mais informação em: www.indexebooks.com/o-sr-ganimedes 

 

INDEX ebooks é uma editora especializada em ebooks de literatura gay em 

língua portuguesa a preços baixos. 
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