
 

O Eros Porto 2018 em síntese 
 

Mais… 

Espaço. Agora em 2 pavilhões completos da Exponor. 

Shows. Mais de 1200 espetáculos e atividades para todos os gostos. 

Artistas. Mais de 140 artistas nacionais e internacionais, entre atrizes, strippers, pole dancers, drag 

queens e transformistas. 
Expositores. Com todas as novidades em produtos e serviços para adultos. 

 

14 Palcos. Com shows contínuos para todos os gostos.   

 

ÁREAS temáticas… 

Plateau X. Sozinho ou em grupo, conheça os seus artistas favoritos. Assista, fotografe ou filme, de forma 

exclusiva e bem próxima, todos os ângulos de shows pornográficos e eróticos.  
 

Porno Educativo. Participe em aulas interativas e melhore os seus conhecimentos sobre sexo com as 

dicas de atrizes e atores.  
 

Swinger. Explore o universo dos casais liberais. Aventure-se no quarto escuro, aproveite a área de camas 

e o espaço XXX, onde vale tudo, desde bukkakes, glory holes, orgias, gangbangs. 
 

Fostter My Ass. Para o público LGBT e não só. Assista a expetáculos eróticos, pornográficos e de fetiche, 

bukakkes, gravações de um filme e participe castings e wokshops.  
 

BDSM. Acompanhe os tradicionais jogos entre dominadoras e escravos, numa área onde imperam as 

roupas de couro, os chicotes e as jaulas e se revelam os mais incríveis fetiches. 
 

Estúdio X. Saiba como se fazem os filmes pornográficos. Assista à gravação ao vivo de cenas 

heterossexuais, gays e lésbicas.    
 

Erotismo Tântrico. Aprenda tudo sobre a prática milenar do sexo tântrico, através de shows eróticos e 

extáticos e de conferências.  
 

Aulas Eros Porto. Aumente o conhecimento sobre sexualidade, através de atividades mais explícitas, 

com demonstrações ao vivo, ou de conferências e palestras. Conheça ainda as últimas novidades editoriais.  
 

Arte. Aprecie o trabalho de artistas conceituados, em áreas como escultura, fotografia, desenho, pintura e 

vídeo.  
 

Tattos e Piercings. Aconselhe-se e escolha a sua tatuagem ou piercing favoritos. 
 

Massagens Eróticas. Simplesmente para relaxar ou aprender a fazer nos workshops programados.   
 

Photocall. Recorde a visita ao Eros Porto com uma fotografia diferente e divertida ou acompanhe as 

sessões de fotografia erótica. 
 



 

E ainda…  
Atividades para as Mulheres. Mais artistas masculinos e espetáculos de striptease, atuações de 

burlesco, desfiles de roupa íntima erótica e sensual, conferências, palestras a acontecer em todo o recinto. 
 

Boulevard Erótico. Descubra os mais recentes produtos e serviços do mercado de entretenimento 

adulto e escolha uma prenda para aquele amigo ou amiga especial ou até mesmo para si.  
 

Restauração. Os melhores foodtrucks e cocktails para aconchegar o estômago e relaxar com uma bebida, 

antes de continuar a visita.   
 

Informações úteis 
Eros Porto – Salão Erótico do Porto 2018 
Datas: De 8 a 11 de março de 2018 
Local: Exponor  
Horários: Quinta, sexta e sábado, das 15h às 02h | Domingo, das 15h às 22h 
Preços: Individual 15 € | Casais 26 € | Reformados, desempregados, portadores de deficiência e jovens com 
18 anos 13 € | Passe 4 Dias 45 € 
Site: www.erosporto.com 
Redes Sociais: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube  
Acreditações de Imprensa: www.erosporto.com/imprensa  
 

http://www.erosporto.com/
https://www.facebook.com/pg/Salao.ErosPorto/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/salaoerosporto
https://www.instagram.com/salaoeroticodoporto/
https://www.youtube.com/channel/UCO-t3rnuQFvmS8MftENUKwA
http://www.erosporto.com/imprensa

