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Este mês falamos da...
celebração do Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia, que está ancorado
na retirada da homossexualidade da “Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde”, da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 17 de
maio de 1990, oficialmente declarado em 1992.
Embora o combate às discriminações com base na orientação sexual e identidade de género
constituísse já uma área estratégica para a CIG em planos anteriores, a Estratégia Nacional
para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030, propõe, como pilar autónomo, um
inovador “Plano de Combate à Discriminação em razão da orientação sexual, identidade e
expressão do género e características sexuais”.
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Monografias | Reservados
Listen, we need to talk
How to change attitudes about
LGBT rights

Evolução da pederastia e do
lesbismo na Europa:
contribuição para o estudo da
inversão sexual 1885-1961

Autor: Brian F. Harrison; Melissa R.
Michelson |2017

Autor: Asdrúbal António de Aguiar
Publicação: Instituto de Medicina Legal de
Lisboa | 1926

(consulta local)

(consulta local - Reservados)

Aimée et Jaguar
Une histoire d’ amour. Berlin,
1943

Filhas de Safo: Uma história da
Homossexualidade Feminina em
Portugal (séc. XIII - XX)
Autor: Paulo Drumond Braga |2010

Autor: Erica Fischer
trad. Jean-Claude Capèle | 1994
(consulta local)

Procura traçar o percurso histórico da
homossexualidade feminina em Portugal
recorrendo a textos literários, a
documentação produzida pelo Tribunal da
Inquisição, passando pela legislação civil.
(consulta local)

Entre mulheres: depoimentos
homoafetivos
Autor: Edith Modesto | 2009

Gender nonconformity, race, and
sexuality
Charting the Connections
Editor: Toni Lester
University of Wisconsin Press |2002

(Consulta local - CID Porto)

(consulta local)

Recortes de Imprensa | Analíticos
Gays lembram direitos

Um estudo exploratório sobre a
violência conjugal lésbica

Jornal Correio da Manhã
Data: 29-06-2001

Autor: Ana Cristina Santos
Revista Crítica de Ciências Socias
Setembro 2012

(consulta local)

(consulta local)

Campanhas
Campanha Trans e Intersexo #DireitoASer
A CIG relançou a campanha #DireitoASer no dia 17 de maio, data em que se
assinala o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Pretende
dar voz a pessoas trans e a pessoas intersexo, convidando toda a sociedade a
vê-las, a escutá-las, a conhecer um pouco das suas histórias. Encorajar diversos
públicos a saber mais, a questionar, a compreender. Foi baseada em
testemunhos reais de três pessoas trans e de uma pessoa intersexo que, com
vidas e experiências diferentes, têm em comum algo de muito importante: a luta
pelo reconhecimento dos seus direitos.
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