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Como os antigos egípcios
entendiam a sexualidade?
De que forma era encarada a

homossexualidade na Grécia

Antiga? Qual a relação entre
sexo e poder no Império
Romano? Eis algumas das

questões a que o número
54 da VISÃO História,
que nesta semana chega
às bancas, responde.
Dedicado ao amor e à

sexualidade ao longo dos

tempos, esta edição conta
com uma mão-cheia de
convidados. A escritora
Patrícia Reis, ela que é uma
apaixonada por História
das Religiões, "relê" a Bíblia.
A professora da Universidade
de Évora Fátima Barros explica
o que era considerado norma
e transgressão na Idade Média.
O médico especialista em
doenças infeciosas J. A. David
de Morais recorda porque a sífilis, doença provavelmente trazida
da América por Colombo, foi considerada le mal dv siècle. Joana Pinheiro
de Almeida, coautora do livro As Amantes dos Reis de Portugal, conta-nos
os segredos de alcova dos nossos monarcas. O sociólogo José Machado Pais,

investigador do Instituto de Ciências Sociais, explica como se namorava
em Portugal no século XIX. O psiquiatra José Pacheco escreve sobre o

aparecimento da sexologia e António Mega Ferreira escolhe as cinco mais
bonitas histórias de amor da literatura.
Mas há mais para ler e descobrir: Alfredo Gallis, o mestre da literatura erótica

portuguesa do final do século XIX, que foi autor de best-sellers no Brasil;
a extraordinária história de amor entre uma senhora da sociedade lisboeta,
em meados do século XX, e o seu motorista; como um escândalo sexual afetou
o Estado Novo, e a chegada a Portugal da revolução sexual dos anos 60.
Se não encontrar esta revista nas bancas, pode encomendá-la através
da Loja online da TIN (loja.trustinnews.pt) ou do telefone 21 870 50 50.

Um número que conta com textos
de António Mega Ferreira e de Patrícia
Reis, entre outros convidados


