Escola do Sexo inaugura novas disciplinas com a participação do público

Eros Porto com aulas interativas
de utilização de brinquedos sexuais
Utilização de brinquedos sexuais e massagem erótica em grupo, com participação ativa do público, são
novas disciplinas da Escola do Sexo do Eros Porto – Salão Erótico do Porto, que se realiza de 8 a 11 de
março, na Exponor. Há ainda aulas de masturbação, massagem erótica anal e de relações sexuais entre
casais e trios com professores especializados em Porno Educativo, dirigidos por sexólogos e psicólogos.
Para quem não sabe como usar ou desconhece todas as possibilidades dos diferentes brinquedos sexuais, a Escola
do Sexo do Eros Porto tem este ano uma nova disciplina para ensinar e demonstrar tudo. Professores especializados
em Porno Educativo vão explicar, de forma explícita, como usar, quais as sensações e como se pode ter mais prazer
com estes artigos. As aulas são interativas e o público também vai poder experimentar os brinquedos.
O Porno Educativo, que tem a cargo a Escola do Sexo do Salão Erótico do Porto, é o primeiro projeto a nível mundial
que ensina Educação Sexual de forma explícita, com o objetivo de romper barreiras e derrubar tabus. Fundado em
Valência, Espanha, este projeto recomendado pelas associações de Psicologia do país vizinho e pela Sociedade
Europeia de Psicologia, pretende revolucionar e lançar os novos pilares do ensino da Educação Sexual para adultos.
Com uma equipa composta por professores especializados e também sexólogos e psicólogos, que dirigem todos os
conteúdos das aulas para assegurar que estes são apresentados de forma profissional e didática, o Porno Educativo
promove formação a nível internacional, de forma física ou online, abordando temas tão diversos como a
sexualidade das pessoas tetraplégicas, os problemas sexuais ou até como colocar um tampão.
Para além da utilização de brinquedos sexuais, são introduzidas nesta edição novas matérias como a Massagem
Erótica em Grupo, na qual podem chegar a participar uma dezena de pessoas, ou a Massagem Erótica Anal, que
promete surpreender e normalizar esta prática ainda pouco comum. Todas as disciplinas de massagem, que incluem
ainda a Massagem Erótica Genital, Masculina e Feminina, são dirigidas por um coach de Tantra Sexual.
Na Escola do Sexo vão ser ainda lecionadas aulas sobre posições sexuais, para aprofundar os conhecimentos sobre o
Kamasutra, relações sexuais entre casais e trios, fetiches, fantasias sexuais, felação, cunilíngua, coito, squirt ou
problemas sexuais, como a ejaculação precoce e o vaginismo.
Tal como acontece todos os anos, o Eros Porto volta a destacar as mais recentes tendências e novidades das áreas
do erotismo, da sexualidade e do entretenimento para adultos. Nesta 11ª edição, que se celebra de 8 a 11 de março,
o evento traz mais de 1200 espetáculos e atividades para todos os gostos e um número superior a 140 artistas

nacionais e internacionais. Swinger, Plateau X, Porno Educativo/Escola do Sexo, LGBTI, BDSM, Estúdio X, Erotismo
Tântrico e Arte são algumas das áreas temáticas do Salão Erótico do Porto que conta ainda com conferências e
espaços dedicados a tatuagens, piercings, massagens eróticas e fotografia.

Para mais informações contacte:
Gabinete de Imprensa e Comunicação do Eros Porto
Jorge Sousa | jorgesousa@speedcom.pt | Tm. 917 59 62 02

Comunicados anteriores
29.01.2018: Eros Porto 2018 com mais conteúdos, agora em dois pavilhões da Exponor
29.01.2018: Eros Porto em Síntese
05.02.2018: Eros Porto recebe ator árabe de filme gay sobre refugiados
08.02.2018: Eros Porto lança inquérito para compreender o comportamento sexual dos portugueses

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

