De 5 a 8 de março, na Exponor

Eros Porto: 12 sugestões para ver e fazer
O Salão Erótico do Porto está a chegar e traz muito para ver e fazer. São quatro dias de espetáculos,
atividades e aulas, entre muitas outras iniciativas, para explorar sozinho, em casal ou com os amigos.
Conheça 12 sugestões e prepare o seu roteiro para viver o melhor do erotismo, entre 5 e 8 de março, na
Exponor. Estes são apenas alguns exemplos do que vai encontrar nos três espaços que compõe a edição
deste ano, a Inocente (Zona Erótica), a Marota (Zona Slow Sex) e a Perversa (Zona Hard Sex).

- Na Inocente (Zona Erótica) 1) Inicie uma especialização em Sexo Tântrico.
Descubra novas formas de prazer com os princípios do Tantra. Frequente aulas sobre meditação ou
respiração orgásmica, massagem tântrica ou orgasmos femininos, entre outras, antes de se inscrever
no Workshop de Sexo Tântrico, cuja formação é facilitada com demonstrações e exercícios práticos.
2) Saiba como evitar a degradação da vida em casal
Não deixe a sua relação tornar-se tóxica. Saiba como enfrentar as situações reais para prevenir e evitar
a degradação da vida em casal com base nos ensinamentos tântricos.
3) Acabe com todas as dúvidas sobre sexo no Consultório Sexológico.
Seja quais forem as suas dúvidas, não deixe de pedir todos os esclarecimentos. Fale com os
especialistas de serviço no Consultório Sexológico e melhore os seus conhecimentos para usufruir de
uma vida sexual mais saudável e prazerosa.
4) Faça o “test-drive” antes de comprar um brinquedo sexual
Se é daqueles que gosta de experimentar antes de comprar, participe nas sessões “Toque neles e toque
em si” para conhecer as vantagens dos mais recentes artigos eróticos e sexuais. Compreenda todas as
funcionalidades com as demonstrações ao vivo do “assistente”.

- Na Marota (Zona Slow Sex) 5) Conheça bailarinas que soltam fogo e pirotecnia
Dançam burlesco, pole dance, dança oriental aerial hoop ou chair dance, ao mesmo tempo que soltam
fogo e pirotecnia. As portuguesas Pyro Ladies prometem ser uma das grandes surpresas do Eros Porto.
6) De pés, a peluches ou cócegas, surpreenda-se com fetiches inusitados
Para conhecer o mundo do BDSM e os fetiches mais surpreendentes, como atração por pés, peluches,
cócegas, rebentamento de balões, assumir o comportamento de um animal, trocar de papéis sexuais,
ser amarrado ou até envolvido em película aderente, entre muitos outros.
7) Dispa-se para a câmara
Sozinho ou em casal, explore o seu lado mais sensual, com toda a privacidade, no Estúdio de Fotografia
Erótica. Usufrua das condições ideais e da ajuda de profissionais para levar consigo uma produção
única.
8) Veja o seu artista favorito a tirar a roupa
Não perca a sua/seu ator/atriz favorito/a dos filmes para adultos (heterossexuais ou gays) a despir-se
em palco com toda a sensualidade. Os espetáculos são contínuos e trazem artistas de vários países
europeus e da América Latina.

- Na Perversa (Zona Hard Sex) 9) “Espie” o mundo dos casais liberais
Não tem necessariamente de ser swinger ou de se iniciar, basta ter curiosidade sobre este universo. Em
casal, explore a sala intimista de convívio para conversar, entre na sala de jogos para assistir ou
participar em atividades e vibre nos quartos escuros ou nos quartos com camas.
10) Assista ao vivo a um show de sexo explícito
Os melhores atores e atrizes do momento mostram tudo, ao vivo. Basta escolher os seus artistas
favoritos e usufruir do momento em espetáculos contínuos heterossexuais, bissexuais ou gays.
11) Vá ao cinema sem sair do Eros Porto
Aproveite as sessões contínuas, para conhecer o trabalho dos artistas do Eros Porto, através das
melhores cenas das produções cinematográficas europeias para adultos de todos os géneros.
12) Entregue-se nas mãos dos massagistas eróticos
Se a visita já vai longa e ainda tem tanto para ver e fazer, relaxe nas mãos dos massagistas eróticos e
ganhe alento para as próximas atividades.
Recorde-se que, este ano, o Eros Porto traz um conceito renovado, com a introdução de novidades em
conteúdos, espetáculos, disposição e até decoração dos espaços. Há três grandes áreas - INOCENTE
(Erótica), MAROTA (Slow Sex), PERVERSA (Hard Sex) - cada uma com uma programação própria, que inclui
espetáculos, áreas temáticas, atividades e os melhores artistas nacionais e internacionais.
O acesso à zona Perversa é reservado e implica um custo adicional de 4€, pagos à entrada. No entanto, a
permanência no seu interior não tem qualquer limite de tempo, para que possa desfrutar de todos os
espetáculos e atividades. Lembre-se apenas que, depois de sair, já não é possível reentrar no espaço.
Silvia Rubi, atriz pornográfica, que luta para melhorar a educação sexual, mudar o cinema adulto e avançar
nos direitos dos trabalhadores do sexo, é a convidada especial deste ano.
O Salão Erótico do Porto realiza-se durante quatro dias, de quinta-feira a domingo, de 5 a 8 de março, entre
as 15h e as 02h, com exceção do último dia em que encerra às 22h. As entradas têm o valor de 15€ para
bilhete individual e de 60€ para free pass de 4 dias, podendo ser adquiridas, previamente, através da
Ticketline, ou, nos dias do evento, nas bilheteiras na Exponor.
Para conhecer toda a oferta deste ano e fazer o seu próprio roteiro, consulte toda a programação em
erosporto.com.

Download de fotografias do Eros Porto: https://bit.ly/3bq2Lof
Comunicados anteriores: erosporto.com/imprensa
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