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INDEX ebooks edita coletânea de poesia homoerótica. 

A INDEX ebooks tem o gosto de anunciar 

que já está à venda (download gratuito 

do ebook) o livro de Paulo Azevedo 

Chaves e Raimundo de Moraes, Poemas 

Homoeróticos Escolhidos, uma 

coletânea de poesia que reúne poesia dos 

autores e oito traduções de grandes 

poetas como Cassiano Nunes, António 

Botto, Walt Whitman, Abu Nuwas, 

Federico Garcia-Lorca, Luís Cernuda, 

Jean Genet, Constantino Cavafy ou Paul 

Verlaine. Explica Paulo Azevedo Chaves 

acerca dos seus inéditos nesta coletânea: 

"O que muitos certamente enxergarão 

como vulgaridade, indecência, 

obscenidade, para mim nada mais é do 

que a busca de uma linguagem visceral 

em consonância com o que pretendo 

exprimir (…) para mim, embora nem 

sempre beleza seja verdade, Verdade 

(com V maiúsculo) é sempre beleza." 

Paulo Azevedo Chaves e Raimundo de Moraes, são dois poetas 

pernambucanos, com diversos livros de poesia publicados, tanto 

individualmente como em coletâneas, cuja obra tem sido distinguida com vários 

prémios. Mais informação no site da editora aqui.  

O ebook (grátis) pode ser descarregado nas seguintes lojas (clicar na imagem): 

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.  


