
 
Jesse Charif é uma das estrelas da área LGBTI do Salão Erótico do Porto 

Eros Porto recebe ator árabe 
de filme gay sobre refugiados 

 

Jesse Charif, protagonista do filme gay “Refugee’s Welcome”, é uma das três estrelas internacionais 

convidadas pelo Eros Porto 2018. A área dedicada à comunidade LGBTI, onde decorrem gravações de 

filmes ao vivo, castings, workshops com dicas para quem quer ser ator e todo o tipo de espetáculos, 

conta ainda com os três atores portugueses a trabalhar atualmente no cinema gay internacional.   

  

O tema é atual, polémico e não deixa ninguém indiferente. “Refugee’s Welcome” é o primeiro filme gay para adultos 

a abordar as dificuldades dos refugiados na Europa. Jesse Charif, ator libanês, é o protagonista desta curta-

metragem da produtora Erika Lust, que dá vida a Moonif, um jovem sírio que, depois de abandonar um campo de 

refugiados, vagueia pelas ruas de Berlim, confrontando-se com perigos e desejos interiores.  

 

O sucesso da película, lançada em 2017, foi tal que catapultou para a ribalta o jovem Charif, que vem a Portugal para 

mostrar os dotes do homem árabe na Fostter my Ass, a área LGBTI – sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e 

Intersexo - do XI Eros Porto, a ter lugar entre 8 e 11 de março, na Exponor. Nascido em Beirute, o ator é Mestre em 

Géneros Sexuais e Etnicidade pela Universidade de Utrecht, na Holanda, onde vive atualmente.    

 

Além de receber a presença deste novo talento internacional, a Fostter my Ass vai englobar diferentes atividades 

que, segundo Fostter Riviera, o mais conhecido ator gay português, responsável por esta área e também um dos 

porta-vozes do evento, prometem surpreender os visitantes. “Temos um espaço que desperta, todos os anos, muita 

curiosidade, já que para muitos não é frequente poderem assistir ao vivo a shows homossexuais, bissexuais ou 

lésbicos. Por isso, não nos reservamos à comunidade LGBTI, somos antes um espaço que pretende ser para todos”, 

explica o artista.   

 

Três atores nacionais, todos do norte 
 

São três e todos do norte do país. Dedicam-se ao cinema gay e ao entretenimento para adultos. Fostter Riviera, do 

Porto, é o mais galardoado de todos, sendo a última distinção o prémio de Melhor Ator Internacional na edição 2017 

dos Prémios Ninfa, entregues anualmente em Barcelona. Lukas Jesus, de Aveiro, cuja carreira teve início no Eros 

Porto 2016, e o estreante Pedro Ribeiro, de Rio Tinto, são os outros atores portugueses que se juntam a Jesse Charif 

e aos espanhóis Stiff Vargas e Zeus Vargas.    

 

O elenco da área Fostter my Ass fica completo com mais dois portugueses. A dupla de bailarinos Miguel Brito e Ivo 

Lagoa, do Porto, volta ao Salão Erótico, depois do enorme sucesso do ano passado, para voltar a animar o público 

com coreografias sensuais, num total de 40 shows ao longo dos quatro dias. “Trazemos um maior número de artistas 



 
nacionais este ano, um facto que, estou certo, vai agradar bastante aos portugueses. Agora, é não ficar em casa e vir 

fazer a festa connosco à Exponor”, sublinha Fostter Riviera.   

 

“Quero ser Ator Porno” 

Desde o início que o Eros Porto tem promovido castings com o objetivo de descobrir novos talentos e incentivar a 

indústria local. Em todas as edições surgem muitos candidatos que, em larga maioria, desconhecem o que é 

necessário para ser um ator de filmes pornográficos. “Não é uma atividade para qualquer um, é necessária muita 

aptidão e depois aprender as técnicas”, diz Riviera. Por isso, o ator, que já fez 289 filmes, prepara-se para ensinar 

tudo no workshop “Quero ser Ator Porno”. 

 

Na área LGBTI decorrem ainda castings, gravação de filmes, espetáculos eróticos, pornográficos, de fetiche, de drag 

queens, para além de bukakes, fisting e dupla penetração.  

 

Espaço especializado em questões LGBTI 

Ainda no recinto do Salão Erótico do Porto vai existir, pela primeira vez, um espaço dedicado às questões LGBTI, com 

técnicos especializados do Centro Gis - Centro de Respostas às Populações LGBTI, para prestar todas as informações 

e apoio.  

 

Também a Associação para o Planeamento da Família (APF) marca presença, nesta edição, com um Gabinete de 

Atendimento Individualizado para esclarecimento de dúvidas e promoção de comportamentos saudáveis, no âmbito 

da Saúde Sexual e Reprodutiva, prevenção de gravidezes não desejadas e de doenças sexualmente transmissíveis.   

 

 

Para mais informações contacte:           

Gabinete de Imprensa e Comunicação do Eros Porto 
 

Jorge Sousa | jorgesousa@speedcom.pt | Tm. 917 59 62 02 

 
 

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  
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