Comunicado de Imprensa
Esta 3ª Feira, às 14h30, Tasca do Carago - Cais de Gaia

Apresentação oficial do Eros Porto 2022
Dois anos depois, o Eros Porto - Salão Erótico do Porto está finalmente de regresso. Para dar a conhecer as
principais novidades, propostas e artistas desta edição de 2022, tem lugar uma apresentação esta terçafeira, dia 31 de maio, pelas 14h30, na Tasca do Carago, no Cais de Gaia, com várias intervenções e uma

performance erótica.
Rafaela Rolhas
Rolhas, psicóloga, especialista em sexologia clínica e porta-voz do Eros Porto, a dominatrix
portuguesa Mystress Sylvia
Sylvia, atriz pela Genuine Films, e Juli Simón
Simón, diretor do evento, vão fazer uma
antevisão das principais novidades, propostas e artistas desta edição do Salão Erótico do Porto, durante
uma apresentação que decorre esta terça-feira, 31 de maio, pelas 14h30, na Tasca do Carago, no Cais de
Gaia. Haverá ainda uma performance erótica com Von Fénix.
Rafaela Rolhas é psicóloga clínica com uma dupla especialização avançada em sexologia clínica e terapia de
casal. Para além de porta-voz do Eros Porto, tem a seu cargo alguns dos workshops do evento e, em
conjunto com a loja online portuguesa erotictoc.pt, patrocinadora desta edição, estará disponível para
esclarecer questões, questionar tabus e desconstruir ideias que estejam no caminho de uma vida sexual
feliz.
Mistress Sylvia é atriz pela Genuine Films, com trabalhos na Bélgica, workshops em Itália e Espanha, e um
livro lançado em Portugal e no Brasil. Regressa este ano ao Eros Porto com shows de maior nível de
dificuldade, nas variantes medical e sadismo, passeios de charrete com pónei e agulhas e alfinetes.
Von Fénix é uma ShowGirl que apresenta números de dança aliados a artes circenses, como aéreos,
faquirismo de fogo, contorcionismo, e atuações de burlesco, pole dance e outras danças exóticas.
Recorde-se que o Eros Porto 2022 realiza-se durante quatro dias, de quinta-feira a domingo, de 2 a 5 de
junho, entre as 15h e as 02h, sendo que o último dia vai até às 22h. Os bilhetes diários têm o valor de 15
euros e o passe de quatro dias de 60 euros, podendo ser adquiridos online, antecipadamente, ou durante os
dias do evento, nas bilheteiras, na Exponor.

Apresentação oficial do Eros Porto 2022
3ª Feira, dia 31 de maio, às 14h30
Tasca do Carago Cais de Gaia - Avenida Ramos Pinto, Loja 420
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