
 
28 de fevereiro, pelas 15h, no Café Lusitano, Porto  

 

Eros Porto apresenta 11ª edição com shows ao vivo 
 

Os artistas, as novidades e os principais conteúdos do Eros Porto 2018, assim como os resultados do 

Inquérito sobre o Comportamento Sexual dos Portugueses vão ser conhecidos durante uma 

apresentação erótica e sensual, a decorrer no dia 28 de fevereiro, pelas 15h, no Café Lusitano, no Porto.  

 

A pouco mais de uma semana da abertura, o Salão Erótico do Porto dá a conhecer os principais destaques desta 11ª 

edição, que se realiza de 8 a 11 de março, na Exponor. A apresentação, na quarta-feira, 28 de fevereiro, pelas 15h, 

inclui três shows demonstrativos daquilo que os visitantes vão poder ver e experimentar este ano.  

 

O evento conta com a participação de Juli Simón, diretor do Eros Porto, de Erica Fontes, atriz, produtora e porta-voz 

do evento, e da Dra. Sara Forte, psicóloga e representante do Centro Gis, convidado de honra desta edição.  

 

Há ainda intervenções de José Sousa, sobre as atividades do Life Strip Club, de Verónica Gouveia, da Erotlove, sobre 

a situação das sex shops e os produtos mais comprados em Portugal, da Educadora Sexual Aline Castelo Branco, que 

apresenta as conclusões do Inquérito sobre o Comportamento Sexual dos Portugueses, de CarlaKinky, sobre os 

conteúdos da área Swinger, e do conhecido Sá Leão, Ministro do Sexo. Antes do encerramento está agendada uma 

ligação skype com Fostter Riviera, ator português de filmes gay e que é também porta-voz do Eros Porto 2018.  

 

A apresentação conta com o seguinte alinhamento:  

 

 - Show de boas-vindas e distribuição de documentação 

 - Show de abertura 

 - Intervenções 

 - Ligação Skype com Fostter Riviera 

 - Show de encerramento 

 - Espaço para entrevistas individuais  

 

 

 

Confirme p.f. a sua presença através dos contactos:         

Gabinete de Imprensa e Comunicação do Eros Porto 
 

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

  

mailto:jorgesousa@speedcom.pt

