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NOVO PROJETO INOVADOR! 

O Barão de Lavos, de Abel Botelho  

A INDEX ebooks orgulha-se de lançar um projeto inovador 

no panorama da edição nacional, aberto à participação de 

todos os leitores, que irá destacar a importância do primeiro 

romance português sobre a homossexualidade, "O Barão de 

Lavos", de Abel Botelho. Este projeto inovador é composto 

por: 

1) um blogue, “Publicando O Barão de Lavos”, onde ao 

longo dos próximos meses será publicado o texto de “O 

Barão de Lavos" à medida que for sendo fixado, bem como 

as notas e os comentários de edição, que ficarão abertos à 

discussão por todos os leitores, 

2) um ebook, a publicar no final, que ficará linkado às notas 

e aos comentários do blogue, para uma leitura online 

interativa e multimédia da obra, permitindo que o leitor 

aceda facilmente a comentários de enquadramento 

histórico, social e geográfico, à interpretação de expressões 

e termos usados, a fotos da época e vídeos auxiliares, bem como à sua discussão pelos 

leitores do blogue.  

Os "co-autores" do blogue receberão um exemplar do ebook GRÁTIS!  Os comentários e 

sugestões dos leitores do blogue serão um contributo enriquecedor para o “produto” final, 

permitindo confrontar opiniões e interpretações diversas em relação às apresentadas e 

debater as opções tomadas, pelo que serão mencionados na edição final e receberão um 

exemplar do ebook gratuitamente. 

Link para participar obaraodelavos.blogspot.pt 

Link para mais informação sobre o projeto www.indexebooks.com/o-baratildeo-de-lavos 
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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 o acesso a este acervo de obras. 

Por isso mantemos os nossos custos em patamares tão baixos quanto possíveis, somos 100% 

online, usamos conteúdos de domínio público ou com licenças de uso livre e editamos ebooks 

e mini-ebooks (preço objetivo de 0,99€). Para além disso, oferecemos as nossas edições a 

bibliotecas para que as disponibilizem aos seus leitores gratuitamente e apoiamos a edição de 

autores 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. O Index Librorvm Prohibitorvm ("Lista dos Livros Proibidos") 

foi uma lista de publicações proibidas pela Igreja Católica, de "livros perniciosos", 

inicialmente uma ferramenta contra o avanço do protestantismo. Foi criado em 1559, no 

Concílio de Trento (1545-1563) e ficou sob administração da Inquisição ou Santo Ofício. Esta 

lista continha os livros ou obras que se opunham à doutrina da Igreja Católica para prevenir a 

corrupção dos fiéis. O Índice foi atualizado regularmente pelo Santo Ofício ou pelo Papa até à 

trigésima-segunda edição, em 1948, que ainda continha 4.000 títulos censurados por várias 

razões: heresia, deficiência moral, sexualidade explícita, incorrecção política, etc. Em 

determinados períodos da história, obras de cientistas, filósofos, enciclopedistas ou 

pensadores famosos como Galileu, Copérnico, Maquiavel, Erasmo de Roterdão, Espinosa, 

Locke, Berkeley, Diderot, Pascal, Hobbes, Descartes, Rousseau, Montesquieu, Hume ou Kant 

pertenceram a esta lista, sendo que alguns foram entretanto removidos. 


