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Este mês falamos de…                                                Amor  
Serviços: 

Atendimento presencial  e à distância  

Catálogo online 

Biblioteca Madalena Barbosa 

Biblioteca Digital 

Publicações CIG 

Arquivo Digital 

Monografias - reservados  

Namoro à moda antiga:     
o amor na Gândara  
 
Autor: Gabriel Frada 
 
Publicação: Lisboa, Colibri | 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Consulta local) 

Amor e Sexo no Tempo do 
Salazar  
 
Autor: Isabel Freire; José Luís Pio  
 
Publicação: Lisboa, A Esfera dos Livros 
2010 
 
Retrato de uma sociedade dos anos 50 
onde as diferenças entre as mulheres e 
homens eram acentuadas, partindo do  
relato de histórias secretas de 12 homens 
e mulheres. 
 
 

(consulta local ) 

Arte de conquistar as           
mulheres: estudo minucioso do 
caracter, génios, inclinações das          
mulheres, seguido de um método claro 
para se começar a conversação e conse-
guir de qualquer dama, solteira, casada 
ou viúva, um amor ardente e a satisfação 
de todos os nossos desejos e caprichos  
 

Publicação: Lisboa, Livraria e Typografia 
de F. Silva [s.d] 
 

Data:  séc. XIX 
 

(Para publicação em PDF, no catálogo clique 
em mais documentos) 

As regras do namoro à        
antiga: aproximações            
socioculturais 
 
Autor:  Thales de Azevedo 
 

Publicação: São Paulo, Ática, | 1986 
 
 

 

 

 

(Consulta local) 

Artes de amar da burguesia 
A imagem da mulher e os rituais 
de galantaria nos meios          
burgueses do séc. XIX em           
Portugal 
 
Autor: José Machado Pais 
 
Publicação:  Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa | 1986 

 
 

(Consulta Local) 

Os namôros 
 
Autor: Molho de Faria 

 
Publicação: Braga, Escola Tipográfica das 
Oficinas de S. José | 1942 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Consulta local - Reservados) 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 
 

Centro de Informação e Documentação de Lisboa: cid@cig.gov.pt                        Centro de Informação e Documentação do Porto: cdoc.cignorte@cig.gov.pt 

Horário: dias úteis | 10h00 - 17h00 
 

No caso de não ter interesse em receber esta publicação e para quaisquer pedidos relacionados envie uma mensagem para: cid@cig.gov.pt  

Campanha de prevenção e combate à violência no namoro  

Monografias - consulta local  

Campanha #NamorarNãoÉSerDon@ 

O Governo e o Movimento #NãoÉNormal lançaram a            
campanha #NamorarNãoÉSerDon@ no dia 14 de fevereiro, 
Dia de São Valentim. Pretende educar e  capacitar jovens 
para melhor identificarem e rejeitarem comportamentos de    
violência em relações de namoro, incluindo violência física, 
sexual, psicológica, e nas redes sociais. 

Conheça a campanha em: https://www.cig.gov.pt/acoes-no-
terreno/campanhas/campanha-namorarnaoeserdon/ e/ou 
clique na imagem. 
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