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Um novo conceito
Todos temos três vidas.
A Inocente, a Marota e a Perversa
Destacar a importância dos estímulos e da afirmação da pessoa
para o despertar dos desejos é uma das caraterísticas deste novo
conceito que coloca um maior enfoque no erotismo e na
sensualidade. Pretende-se inovar, espelhar as mais recentes
tendências e responder às novas exigências do público.
Inocente, Marota e Perversa são os três "rostos" desta mudança.
Porque, afinal, todos temos três vidas.

Convidada Especial
Silvia Rubi
Atriz e Ativista

Inocente

Porta-voz
Aline Castelo Branco
Sexóloga

Marota

Perversa

Zona Erótica

Zona Slow Sex

Zona Hard Sex

Tudo para que a sexualidade
seja uma experiência
enriquecedora e prazerosa.

Viva o sexo devagarinho, de
forma intensa, duradoura e
inesquecível.

O sexo visto de forma natural,
tal como é, na prática e sem
qualquer “bolinha”.

Tantra

Pyro Ladies

Swinger

Extasia

BDSM
e Fetiches

LGBTI

Consultório
Sexológico

Estúdio de
Fotografia

Sexshop
Interativa

Palco Shibari
e BDSM

Lojas

Palco
Striptease

Gastronomia

Palco
Pole Dance

Horários

Preços

De 5 a 8 de março,
5ª a 6ª das 15h às 02h,
Domingo das 15h às 22h

Bilhete Individual 15€
Free pass 4 Dias 60€
Extra Zona Perversa 4€

Cinema
Erótico
Palco
Porno
Palco
LGBTI
Photocall Hard
e Massagem

Ligações

Gabinete de Imprensa
Jorge Sousa jorgesousa@teller.com.pt T. 917 59 62 02
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CONVIDADA ESPECIAL
Silvia Rubi

Atriz

Melhor educação sexual
Mudanças no cinema porno
Mais direitos
É uma das atrizes pornográficas mais importantes e
internacionais do país vizinho e luta por várias
causas, como melhor educação sexual, mudanças
no cinema adulto e mais direitos para os
trabalhadores do sexo. A atriz, que há uma década
trabalha em diferentes mercados internacionais, vê
na pornografia educativa uma forma de combater a
iliteracia sexual.
É necessário que exista um porno educativo, ao alcance de todas as pessoas que queiram
saber mais, e sempre acompanhado de uma educação sexoafetiva de qualidade, tanto nas
escolas, como através dos sistemas de saúde.
Penso que já estamos muito saturados de ver o mesmo padrão de atitude machista. Há
uma maioria clara de cenas em que o personagem masculino é triunfador, agressivo e
verbalmente humilhador da mulher.

Silvia Rubi vai estar nos quatro dias do Eros Porto em diversos palcos das zonas
MAROTA e PERVERSA, com shows eróticos e pornográficos.

PORTA-VOZ

Aline Castelo Branco

Sexóloga

Aline Castelo Branco é sexóloga, especialista em
Inteligência
Emocional
para
relacionamentos
e
hipnoterapeuta.
Autora do Livro" Eu Confesso, Revelação de uma Amante"
e criadora do método "Como dar Prazer à Mulher" e do
"Mulher Imparável".
Tem quase 1 milhão de subscritos no seu canal no
Youtube. Apresenta o programa de Sexualidade "Pela
Fechadura", no Canal Q.
Participou como especialista em três edições do programa
"Love On Top", onde comandou a rubrica de terapia de
casal. Fez diversas participações na CMTV, no Consultório
Sentimental, e na TVI, no programa da manhã.
É responsável pelo Women's Inspiration Portugal, o maior
evento de motivação, sexualidade e autoestima do país.
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INOCENTE

Zona Erótica
É a partir da Inocência que partimos à descoberta da nossa
sexualidade e no Eros Porto 2020 tudo começa por aí. Na
INOCENTE, a Zona Erótica, a imaginação é a origem de todos os
prazeres. Despertam-se os desejos, sentem-se as primeiras
sensações e revelam-se as fantasias mais íntimas. Aqui encontra
tudo o que é necessário para que a sexualidade seja uma
experiência enriquecedora e prazerosa.

TANTRA
No espaço Tantra by Bloom Barcelona encontra os princípios e valores do Tantra, que incluem o amor, o
afeto e o acolhimento, para ajudar as pessoas a ligarem-se a si próprias, de forma profunda e plena.
Pretende-se contribuir para o desenvolvimento pessoal, de forma holística, o que passa por aspetos
físicos, mentais, emocionais e espirituais, para uma vida mais feliz e consciente. Aqui encontra um
Estúdio de Massagem e um Espaço de Experiências Tântricas, onde decorrem diversas atividades.

Biotantra

Respiração
Orgásmica

Ecstatic Dance

Para aprender tudo sobre a
combinação dos princípios e
propostas do tantra com os
elementos e experiências da
Biodança, que consiste em
induzir experiências integrativas
através da música, do canto, do
movimento e de situações de
encontro em grupo.

Trabalha 2 partes fundamentais
das práticas tântricas: a própria
respiração, que é o principal
"combustível" da energia; e o
movimento, em que se estimula
a região pélvica, onde está
localizada a fonte da energia
vital.

5ª 16h, 6ª 17h30,
Sáb. 16h30, Dom. 15h

5ª 16h30,
Sáb. 18h

Workshop Sexo
Tântrico

Workshop
Massagem Tântrica

Exploração do
Prazer Feminino

Para aprender os princípios
fundamentais do tantra, de
forma mais detalhada, vivencial
e participativa. Engloba
demonstrações e exercícios das
práticas do ritual de sexo
tântrico. Apenas para casais.

A massagem tântrica trabalha o
desenvolvimento da energia
sexual, através do contacto
corporal e a partir de uma
perspectiva amorosa e
compreensiva para dissolução
do ego e quebra de tabus.
Apenas para casais.

Aborda-se os diferentes tipos de
orgasmo, com o objetivo de
promover o conhecimento, a
experimentação e o
empoderamento feminino. Inclui
uma dinâmica orgásmica com
dança e exercícios tântricos. Só
para mulheres.

5ª 20h, 6ª 22h,
Sáb. 19h30, Dom. 19h

5ª 22h, 6ª 20h,
Sáb. 21h30, Dom. 16h

5ª e 6ª 00h,
Sáb. 23h30, Dom. 18h

Meditação Orgásmica
A Meditação Orgásmica é uma prática em casal que visa trabalhar a
ligação, a intimidade, o amor e gerar estados alterados de consciência
naqueles que a praticam. Com esta prática, homens e mulheres têm a
oportunidade de vivenciar o chamado orgasmo oceânico e a
movimentação de energia entre os seus corpos. É um processo que
ressignifica a relação do casal com o prazer. Apenas para casais.

Um espaço que convida todos a
expressarem-se livremente,
através da dança e da música.
Abandona-se a comunicação
verbal para explorar todo o
potencial comunicativo do
corpo, permitindo outras formas
de interação e comunicação
mais lúdicas e espontâneas

5ª e 6ª 19h,

Mais sobre
Bloom Barcelona
Consulte...

5ª 20h, 6ª 22h,
Sáb. 19h30, Dom. 19h
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INOCENTE

Zona Erótica

EXTASIA

Espaço do grupo artístico Extasia, um projeto único na Europa que tem como objetivo transmitir uma
filosofia de vida baseada no amor, a partir de uma metodologia inspirada na ciência e filosofia tântricas,
e com recurso à arte iniciática. O grupo é formado por artistas, psicólogos, sociólogos, jornalistas,
sexólogos e praticantes de diferentes disciplinas espirituais, inspirados pelo mesmo ideal: viver com
absoluta intensidade a Beleza, o Bem Divino e a Verdade, e ir mais além das superfícies enganosas do
quotidiano, diretamente até ao coração da vida. Acreditam na Revolução Erótica como início de um
processo de elevação da humanidade. A Extasia traz ao Eros Porto números artísticos e palestras.

Espetáculos
artísticos

Encontros com
os artistas

Palestras
Interativas

São 10 obras cénicas eróticas
tântricas, das quais 6 totalmente
inéditas, com elementos
coreográficos, teatrais e
multimédia. Há ainda 5
performances diárias que
celebram a sensualidade e a
beleza, através de histórias
simbólicas que incluem dança e
movimento cénico.

A partir da memória descritiva
da simbologia esóterica,
apresentada no início de cada
representação artística, há no
final um diálogo dos artistas
com o público sobre as suas
vivências. Fala-se ainda sobre a
prática tântrica diária dos
artistas para cumprir as
aspirações espirituais e artísticas.

Abordagem aos principais
tópicos sobre os atuais
fenómenos sociais ligados à
sexualidade, ao erotismo, ao
amor, à relação do casal e à arte
contemporânea. Fala-se ainda
de possíveis soluções para os
problemas graves que se
colocam hoje à humanidade.

ESPETÁCULOS
Ananga Ranga - A arte ancestral
do Eros Eufórico
5ª 17h, 6ª 17h15

DEBATES
O Amor Sagrado e a Sublimação
Erótica na visão tântrica
5ª 17h30
As limitações evidentes da
sexualidade quando comparada
com o potencial enorme do
Erotismo Puro
5ª 22h
Como o Erotismo nos abre
naturalmente à Espiritualidade
6ª 16h30
As crises no casal como
oportunidade para reacender a
chama e a intensidade da
relação amorosa
6ª 19h15
Os mistérios Tântricos do
Orgasmo
6ª 23h30
Erotismo, Amor e Meditação: a
escadaria sublime para o céu
Sáb. 16h30
Casal de hoje: Passar do vazio da
zona de conforto à plenitude da
intimidade erótica
Sáb. 19h30
Continência Erótica Amorosa,
uma autodisciplina eufórica e
rapidamente transformadora
Sáb. 23h45
Erotismo Puro: uma chave
importante para conseguir a
continência amorosa
Sáb. 01h10

Sublimação e Transfiguração no
acto amoroso: o melhor que
podes oferecer à tua relação de
casal
Dom. 16h15

O Eros Puro que brota no Jardim
da Abundância
5ª 18h15, 6ª 18h30, Sáb. 00h30,
Dom. 15h30
Pigmaleão - Arte e Amor, a
simbiose da Beleza
5ª 20h15, 6ª 17H15
A celebração do Amor Puro - o
florescer da Alma
5ª 21h30, Sáb. 20h15
Eros e Psique – Os Heróis Místicos
do Amo
5ª 23h, Sáb. 16h
O Eros revelado pelos deuses
benevolentes
5ª 00h30, 6ª 23h, Dom. 20h15
Odisseia da Luz
6ª 16h, Sáb. 21h30, Dom. 17h30
O Jogo Cósmico do Amor
6ª 20h30, Dom. 18h45
A Rainha das Neves Eternas
6ª 21h45, Sáb. 19h
A Bela dos três mundos e as
oitavas do Amor Eterno
6ª 00h15, Sáb. 22h45

Para além do casal: a relação que
se baseia em amor mútuo,
continência erótica amorosa e
transfiguração
Dom. 18h
O que é verdadeiramente a
energia erótica? Uma revelação
essencial revolucionário
Dom. 19h15
AULAS EDUCATIVAS
O Casal feliz do novo milénio e o
seu segredo: A Continência
Erótica Amorosa
5ª 18h

As diferenças claras e
assombrosas entre EROS e sexo
6ª. 18h
Tantra - a chave para evitar a
degradação para uma relação de
casal tóxica e alcançar o Amor
Consciente e Feliz
Sáb.. 18h
A Continência Erótica Amorosa A base da nova Revolução
Erótica
Dom. 16h45
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Zona Erótica

PALESTRAS
Os benefícios de gerir de forma
consciente e progressiva a
energia erótica
5ª 20h45
Relação de casal feliz: dos
desejos egoístas ao altruísmo e
Amor
5ª 23h30
Segredos eróticos simples mas
eficazes para casais felizes
6ª 17h45
Segredos dos livros sagrados do
erotismo Tântrico.
Sáb. 17h45

O grande segredo tântrico de
amar continuamente: viver
sempre no Início
Sáb. 20h45
ENCONTROS COM O PÚBLICO
Encontros com artistas
5ª. 19h
Encontros com atores:
Continência Erótica Amorosa –
vivências e experiências
5ª. 19h

Encontro de actores com o
público: o papel da mulher no
caminho secreto tântrico do
Amor
6ª. 22h15
Conversa entre Artistas e Publico:
A Beleza é o diálogo silencioso
entre a Alma e o Coração
6ª. 01h10
Conversa entre Artistas e Publico:
A Beleza é o diálogo silencioso
entre a Alma e o Coração
6ª. 01h10
Encontro entre Artistas e Público:
Eros, Amor e Espiritualidade
Sáb. 01h10
E AINDA...
Saber o que é essencial para ti, já
é poder - abre com entusiasmo e
coragem as páginas douradas do
Livro Secreto do Amor
5ª. 16h45

Conselhos valiosos do caminho
tântrico. Tem coragem de
enfrentar e vencer as
dificuldades da vida, e vive a tua
vida com entusiasmo, alegria e
gratidão
5ª. 18h

Iniciação especial em alguns
Segredos Amorosos que são
Essenciais
5ª. 19h30, 6ª 19h45, Sáb. 18h15,
Dom. 16h45

A transfiguração transforma os
sonhos mais profundos da alma
na mais preciosa realidade
Sáb. 15h45

O Eros Puro, o impulso para
conquistar a imortalidade: da
mente ao coração.
5ª. 20h

Abre-te à chamada do Eros – vai
dar-te o ensinamento mais
valioso para uma vida amorosa
preenchida e feliz
Sáb. 17h

O mistério ancestral da iniciação
na arte de amar
5ª. 21h15

O poder do fascínio benéfico do
Eros Puro
Sáb. 18h45

Descobre o mapa enigmático da
viagem da paixão à compaixão,
através do Eros Puro e do Amor
Sublime
5ª. 22h45

Amar sem possuir, oferecer sem
esperar – a atitude chave para
viver continuamente da forma
mais pura e divina o amor
Sáb. 20h

Os Ensinamentos Sagrados dos
nossos antepassados sobre o
amor
5ª. 00h15

Convida a Beleza e a Harmonia à
tua vida
Sáb. 22h30

Encontra tu também o equilíbrio
interior que necessitas para atrair
o grande amor que a tua alma
merece
6ª. 15h45, Sáb. 21h15
Descobrir o mais profundo do
teu ser através da arte de Amar
6ª. 17h
Quando o milagre do amor
ilumina o teu ser, o teu coração
celebrará com gratidão todos os
presentes divinos da Vida
6ª. 18h15
Caminha na via ascendente do
amor do jogo de polaridade da
Manifestação à beatitude da
Transcendência
6ª. 20h15
Partilhar experiências amorosas
extraordinárias: As funções
benéficas do Orgasmo múltiplo
sem descarga
6ª. 21h
Revelação de alguns dos
múltiplos mistérios da energia
erótica pura
6ª. 21h30
Continência amorosa, erótica – a
alquimia do amor
6ª. 22h45

Quando a vida é uma celebração
com gratidão, a abundância e a
felicidade vêm por acrescento
Sáb. 00h15
A iniciação autêntica no Puro
Eros – fonte de harmonia na
nossa vida
Dom. 15h15
As asas do Eros - o veículo mais
rápido rumo ao centro místico
do teu ser
Dom. 17h15
O homem e a mulher, actores
conscientes no palco da vida
Dom. 18h30
O eco eterno do Amor
Dom. 19h45
Ritual Tântrico: Adoração da
Divindade na mulher, quando
este aspecto já está desperto em
certa medida em algumas
mulheres
Dom. 20h45
TEMAS CENTRAIS
Potencial erótico
Evitar relações tóxicas
Eliminar os medos através do
Erotismo Puro
Diferença entre sobreviver e viver
em pleno
O casal consciente

A Arte tântrica - o caminho curto
e assombroso da Beleza Pura
6ª. 00h
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Consultório
Sexológico APF
Um espaço da responsabilidade
da Associação para o
Planeamento da Família (APF),
destinado ao esclarecimento
gratuito de todas as dúvidas
sobre sexualidade, com
diferentes especialistas. A APF
tem como missão ajudar as
pessoas a fazerem escolhas
livres e conscientes na sua vida
sexual e reprodutiva e promover
a parentalidade positiva.

Consultório
Pura Tentação Segredos Rosa
Para além da mostra, venda e
acompanhamento
personalizado sobre artigos
eróticos - com as últimas
novidades - assim como
agendamento de festas, a Pura
Tentação - Segredos Rosa
disponibiliza no seu espaço um
consultório para
aconselhamento direcionado a
casais.

Lojas diversas
As últimas tendências em
artigos e jogos eróticos, produtos
para a saúde sexual, filmes,
vestuário e calçado sexy,
literatura, cosméticos e muito
mais nas melhores lojas do
mercado. Em cada espaço há
ainda aconselhamento para
ajudar a selecionar os artigos
mais indicados para cada
situação e atividades
informativas e de lazer.

Sex Shop
Interativa Erotlove

Outras palestras e aulas na
Escola Nacional do Tantra

Para além das mais recentes
novidades em artigos e produtos
eróticos, a Erotlove disponibiliza
a área Sex Shop Interativa. Aqui
há tupper sex interativo e
demonstrações ao vivo, por um
artista erótico, de como os
brinquedos eróticos podem ser
utilizados.

Também a Escola Nacional do Tantra disponibiliza na INOCENTE um
conjunto de palestras e atividades.

Sessões
Experimentando Brinquedos
Eróticos
Toque Neles e Toque em Si
5ª, 6ª, Sáb. 18h30
Experimentando Brinquedos
Eróticos
Toque Neles e Toque em Si
Com demonstrações ao vivo
5ª, 6ª 20h45, 22h30, Sáb. 20h,
22h30,
Dom. 17h45, 18h45 e 20h

Massagem Tântrica
5ª, 6ª, Sáb., Dom. 15h/19h
Palestra Tantra - Energia Sexual
5ª 21h
Palestra Tantra - Tantra para Casais
5ª 22h30, Sáb. 20h
Tantra Dance - Contacto e Carícia
6ª, Sáb. 21h
Naked Journey
6ª 22h
Ilha da Fantasia
6ª 23h30
Meditação Orgásmica
Sáb., Dom. 18h
Naked Journey - Workshop
6ª 22h
Ilha da Fantasia - Parque das Diversões
6ª 23h30
Demonstração de Massagem Tântrica
Dom. 16h

Gastronomia

Arte Erótica

Tal como acontece em todas as
edições, o Eros Porto - Salão
Erótico do Porto disponibiliza
uma área com diferentes opções
de alimentação para todos os
gostos e tipos de dieta. Para
além da gastronomia, há ainda
outros espaços que oferecem
aperitivos e bebidas para uma
pausa refrescante.

A arte erótica nas suas mais diversas vertentes é já uma presença habitual
no Salão Erótico do Porto.
Nesta edição, destaque para a exposição e presença de Marco Cirulli,
artista gráfico e ilustrador italiano que se foca sobretudo na ilustração da
sexualidade.
Também a não perder a exposição fotográfica "Mirum" do espanhol
José António Suvires Colorado. São imagens que se situam numa linha
ténue entre o convencional e o proibido, apresentadas num cenário em
que o espetador é livre de decidir olhar ou não.

PÁG. 07

MAROTA

Zona Slow Sex
Deixamos a INOCENTE, onde todos os desejos se libertaram,
para viver uma outra "vida", É a vez de nos deixarmos conduzir
pela MAROTA, onde a sexualidade acontece sem quaisquer
pressas. Aqui não nos subjugamos ao tempo... porque o sexo
deve ser vivido de forma plena, prazerosa e... devagarinho, a
cada instante, numa experiência que se pretende intensa,
duradoura e inesquecível.

PYRO LADIES LIBERTAM FOGO
Fénix, Goldie e Ly Mystic são as quatro Pyro Ladies que prometem "incendiar" o
Eros Porto 2020. É a primeira vez que o Salão Erótico do Porto apresenta
números que envolvem dança, sensualidade, fogo e pirotecnia. Este grupo de
bailarinas portuguesas especializadas em números de dança e artes circenses
temáticos, que recorrem a fogo e pirotecnia, trazem burlesco, pole dance,
dança oriental aerial hoop e chair dance. Para assistir ao longo dos quatro
dias no Palco Pole Dance.

BDSM E MUITOS FETICHES
Porque o BDSM - sigla de Bondage, Dominação, Submissão e Masoquismo não implica apenas as práticas orientadas para a inflição de dor no outro,
Lady Sylvia, dominadora portuguesa, traz-nos este ano um cenário que nos
transporta para um universo mais suave. Entre as práticas em destaque estão
o crossdressing – uma inversão de papéis entre mulher e homem -, e o pet
play – em que alguém assume o comportamento de um animal específico e
esquece as regras humanas. Conheça ainda os looners, os que têm fetiche
pelo rebentamento de balões, os furries, os que gostam de vestir-se de
animais de peluche, ou até quem adora cócegas, ser privado de movimentos
ou mumificado em plástico aderente.

Espaço para casais

Couro funde-se a madeira

Viva o BDSM com a sua cara-metade.
O KinkyRedRoom traz-nos um espaço
especialmente pensado para os casais
desfrutarem da intimidade e de um ambiente
totalmente BDSM.

A Bdsm4Utopia, loja orientada para o BDSM,
mostra-nos como o couro se funde com a madeira,
numa grande exposição de chicotes, varas,
palmatórias, móveis, etc. É ainda possível saber
como utilizar os brinquedos.

DOMINADORA GHALIA TRAZ ESTÚDIO
Domina Ghalia é uma dominadora espanhola que conta o seu
próprio estúdio de BDSM profissional. Veterana nas artes e
práticas do BDSM, continua todos os dias a descobrir cada vez
mais o quanto gosta do mundo do couro e das correntes.
Pretende normalizar a visão do BDSM na sociedade e, ao
mesmo tempo, conhecer pessoas interessantes.

Estúdio BDSM Rincón de Libertad
O estúdio BDSM da Domina Ghalia chama-se Rincón de
Libertad e é um ponto de encontro para todos os interessados
em BDSM. Um espaço seguro, onde é possível participar em
atividades e festas relacionadas com este universo.
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MAROTA

Zona Slow Sex
Tampling, a prática de pisar

Shibari, a arte de amarrar

A excitação e a sexualidade não se explicam e
têm aspetos individuais. Conheça as
práticas de trampling, que consiste na ação de
caminhar em cima de alguém, por diversas vezes,
com o objetivo de gerar um efeito de pressão.

Não basta dar nós... amarrar o outro também é
uma arte. Saiba mais sobre o Shibari, uma prática
de origem japonesa, erótica e sensual, mas
também artística e terapêutica, que consiste na
utilização de cordas para prender o parceiro.

SESSÕES GRATUITAS DE FOTOGRAFIA
Um completo Estúdio de Fotografia profissional que oferece sessões
totalmente gratuitas. Sozinho ou em casal, é possível aproveitar para tirar
aquelas fotografias especiais que sempre quis mas nunca ousou fazer. O
Estúdio de Fotografia erótica do Eros Porto disponibiliza as condições ideais
de luz, profissionais especializados e toda a privacidade.
Um espaço da responsabilidade da revista erotic.cat, publicação online
gratuita de divulgação erótica. O fotógrafo de serviço é Ekaitz, diretor da
erotic.cat. e bacharel em comunicação audiovisual com especialização em
fotografia.

Atividades para interagir

Massagem tântrica

A MAROTA disponibiliza um conjunto vasto de
atividades em que o público pode participar,
desde shows nos palcos com os artistas, a sessões
fotográficas, práticas de shibari, de BDSM e até de
Sexo Tântrico.

A massagem tântrica estende-se também à
MAROTA. Um mar de carícias numa experiência
sensorial de puro êxtase para viver
individualmente ou em casal. Necessária
marcação prévia em Bloom Barcelona.

Palcos Eróticos
A revolução erótica do Eros Porto 2020 chega também aos Palcos Eróticos da zona MAROTA. Aqui
assegura-se elevada qualidade nos conteúdos, diversidade nas representações e maior inclusão. Conheça
abaixo algumas das atividades agendadas para os palcos eróticos, que incluem as atuações da Pyro
Ladies, BDSM, Trampling e Fetichismos, Shibari, striptease ou pole dance.

PALCO SHIBARI e BDSM
e alguns artistas em destaque
BDSM: Jogo c/ Submisso e Submissa
(Com Ríe)
5ª, 6ª, Sáb. 17h, Dom. 17h30
Photocall Fetiche
5ª, 6ª, Sáb. 18h30, Dom. 16h45
Shibari com Jordi Lucena e Ríe
5ª, 6ª, Sáb. 20h, Dom. 20h30
Trampling e Fetichismo
5ª, 6ª, Sáb. 21h, Dom. 18h15

Ríe
BDSM/Shibari

Jordi Lucena
BDSM/Shibari

BDSM: Jogo c/ Submissos e Controlo de
Orgasmo
5ª, 6ª, Sáb. 22h, Dom. 19h45
BDSM: Jogo com Sumisso Fetiche Couro
5ª, 6ª, Sáb. 23h45, Dom. 15h45
BDSM com Jordi Lucena
5ª, 6ª, Sáb. 00h30

Mystress Trinity
BDSM

Escravo Titanz
BDSM
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PALCO STRIPTEASE e alguns artistas em destaque
5ª Feira

6ª Feira

15:15h Mary Rider
15:45h Yah Gil
16:15h Ayesa X
16:45h Agatha Fox
17:15h Giselle Montes
17:45h Mia Marin
18:15h Kesha Ortega
18:45h Silvia Rubi
19:05h Damaris
19:35h Ayesa X
20:00h Liz Rainbow
20:20h Lana Bunny
20:40h Hijo de Gea
21:00h Jesus Sanchez
21:20h Kesha Ortega
21:40h Janeth Rubio
22:00h Silvia Rubi
22:20h Pamela Sanchez
22:40h Lana Bunny
23:00h Agatha Fox
23:20h Mary Rider
23:40h Liz Rainbow
0:00h Hijo de Gea
0:20h Damaris
0:40h Mia Marin
01:00h Yah Gil
01:20h Janeth Rubio
01:40h Giselle Montes

15:15h Mary Rider
15:45h Yah Gil
16:15h Ayesa X
16:45h Agatha Fox
17:15h Giselle Montes S
17:45h Mia Marin
18:15h Kesha Ortega
18:45h Silvia Rubi
19:05h Damaris
19:35h Ayesa X
20:00h Liz Rainbow
20:20h Lana Bunny
20:40h Hijo de Gea
21:00h Jesus Sanchez
21:20h Kesha Ortega
21:40h Janeth Rubio
22:00h Silvia Rubi
22:20h Pamela Sanchez
22:40h Lana Bunny
23:00h Agatha Fox
23:20h Mary Rider
23:40h Liz Rainbow
0:00h Hijo de Gea
0:20h Damaris
0:40h Mia Marin
01:00h Yah Gil
01:20h Janeth Rubio
01:40h Giselle Montes

Mary Rider
(ITA)
Atriz, performer

Yah Gil
(ESP)
Ator gay

Ayesa X
(ESP)
Atriz

Sábado
15:15h Mary Rider
15:45h Yah Gil
16:15h Ayesa X
16:45h Agatha Fox
17:15h Giselle Montes
17:45h Mia Marin
18:15h Kesha Ortega
18:45h Silvia Rubi
19:05h Damaris
19:35h Ayesa X
20:00h Liz Rainbow
20:20h Lana Bunny
20:40h Hijo de Gea
21:00h Jesus Sanchez
21:20h Kesha Ortega
21:40h Janeth Rubio
22:00h Silvia Rubi
22:20h Pamela Sanchez
22:40h Lana Bunny
23:00h Agatha Fox
23:20h Mary Rider
23:40h Liz Rainbow
0:00h Hijo de Gea
0:20h Damaris
0:40h Mia Marin
01:00h Yah Gil
01:20h Janeth Rubio
01:40h Giselle Montes

Silvia Rubi
(ESP)
Atriz
Convidada Especial

Hijo de Gea
(ESP)
Ator

Lana-Bunny´
(ESP)
Atriz

Domingo

Agatha Fox
(ESP)
Atriz, BDSM

Giselle Montes
(MÉX)
Atriz, Modelo

15:15h Mary Rider
15:40h Yah Jil
16:00h Ayesa X
16:20h Agatha Fox
16:40h Giselle Montes
17:00h Mia Marin
17:20h Janeth Rubio
17:40h Hijo de Gea
18:00h Jesus Sanchez
18:20h Liz Rainbow
18:40h Kesha Ortega
19:00h Silvia Rubi
19:20h Janeth Rubio
19:40h Liz Rainbow
20:00h Kesha Ortega
20:20h Lana Bunny

Janeth Rubio
(ESP)
Atriz e modelo

Damaris (ESP)
Atriz
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PALCO POLE DANCE e alguns artistas em destaque
6ª Feira

5ª Feira
15:30h Kevin Lauren Pole Dance
16:15h Alma del Rey Pole Dance
17:00h Pamela Sanchez Striptease
17:45h Jesus Sanchez Jogo Erótico
18:30h Shibari Jordi Lucena y Rie
Kevin Lauren
19:15h Zeus Ray Pole Dance
(ESP)
19:45h Alma del Rey Pole Dance
Ator gay
20:15h Viktor Rom Striptease
20:30h Pyro Ladies
20:45h Santi Noguer Striptease
21:00h Striptease Mask
21:15h Mary Rider Striptease
21:25h Striptease Mask
Alma del Rey
21:45h Pyro Ladies
(ESP)
22:00h Shibari Jordi Lucena y Rie
Atriz
22:25h Striptease Mask
22:35h Miguel Brito Pole Dance Show
22:45h Striptease Mask
23:00h Striptease Mask
23:15h Santi Noguera Striptease
23:30h Striptease Mask
23:45h Viktor Rom Striptease
Viktor Rom
0:00h Pyro Ladies
(SUI)
Ator gay
0:15h Zeus Ray Pole Dance
0:35h Miguel Brito Pole Dance Show
0:45h Passagem de Moda Erótica Nando Barcelona
1:00h Kevin Lauren Pole Dance
1:20h Miguel Brito Pole Dance Show
1:35h Pyro Ladies:

Sábado
15:30h Kevin Lauren Pole Dance
16:15h Alma del Rey Pole Dance
17:00h Pamela Sanchez Striptease
17:45h Jesus Sanchez Jogo Erótico
18:30h Shibari Jordi Lucena y Rie
19:15h Zeus Ray Pole Dance
19:30h Pole Dance Yasmina de Haro
19:45h Alma del Rey Pole Dance
Pamela Sanchez
(ESP)
20:00h Eva Morales Striptease
Atriz
20:15h Viktor Rom Striptease

15:30h Kevin Lauren Pole Dance
16:15h Alma del Rey Pole Dance
17:00h Pamela Sanchez Striptease
17:45h Jesus Sanchez Jogo Erótico
18:00h Passagem de Moda Masculina Addicted
(viktor, Kevin, Yah Jil, Santi Noguer, Zeus Ray)
18:30h Shibari Jordi Lucena y Rie
19:15h Zeus Ray Pole Dance
19:30h Pole Dance Yasmina de Haro
19:45h Alma del Rey Pole Dance
20:15h Viktor Rom Striptease
20:30h Pyro Ladies
Yasmina de Haro
20:45h Santi Noguer Striptease
(ESP)
21:00h Striptease Mask
Pole Dancer
21:25h Striptease Mask
21:45h Pyro Ladies
22:00h Shibari Jordi Lucena y Rie
22:25h Striptease Mask
22:35h Miguel Brito Pole Dance Show
22:45h Striptease Mask
23:00h Striptease Mask
23:15h Santi Noguera Striptease
23:30h Striptease Mask
Santi Noguera
23:45h Viktor Rom Striptease
(ESP)
Ator gay
0:00h Pyro Ladies
0:15h Zeus Ray Pole Dance
0:35h Miguel Brito Pole Dance Show
0:45h Passagem de Moda Erótica Nando Barcelona
1:00h Kevin Lauren Pole Dance
1:20h Miguel Brito Pole Dance Show
1:35h Pyro Ladies

20:30h Pyro Ladies
20:45h Santi Noguera Striptease
21:00h Passagem de Moda Erótica Apasionada
21:20h Striptease Mask
21:35h Striptease Mask
21:45h Pyro Ladies:
Domingo

22:00h Shibari Jordi Lucena y Rie
22:25h Striptease Mask
22:35h Miguel Brito Pole Dance Show
22:45h Striptease Mask
23:00h Striptease Mask
23:15h Santi Noguer Striptease
Eva Morales
23:30h Striptease Mask
(ESP)
23:45h Viktor Rom Striptease
Atriz
0:00h Pyro Ladies
0:15h Zeus Ray Pole Dance
0:35h Miguel Brito Pole Dance Show
0:45h Passagem de Moda Erótica Nando Barcelona
1:00h Kevin Lauren Pole Dance
1:20h Miguel Brito Pole Dance Show
1:35h Pyro Ladies

15:30h Kevin Lauren Pole Dance
16:00h Alma del Rey Pole Dance
16:15h Pyro Ladies
16:30h Shibari Jordi Lucena y Rie
17:30h Pyro Ladies
18:00h Kevin Lauren Pole Dance
18:15h Miguel Brito Pole Dance Show
18:30h Yasmina de Haro Pole Dance
18:45h Pyro Ladies
19:00h Shibari Jordi Lucena y Rie
19:30h Miguel Brito Pole Dance Show

19:45h Pamela Sanchez Striptease
19:55h Zeus Ray Pole Dance
20:05h Striptease Mask
20:15h Pyro Ladies
20:30h Viktor Rom Striptease
20:45h Striptease Mask
21:00h Alma del Rey Pole Dance
21:15h Miguel Brito Pole Dance Show
21:25h Striptease Mask
21:45h Striptease Mask

Miguel Brito
(PORT)
Pole Dancer

Zeus Ray
(ESP)
Ator, Stripper
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Porque o sexo é parte da nossa vida e deve ser encarado de
forma natural, a “PERVERSA” mostra tudo, tal como é, na
prática e sem qualquer “bolinha”. É como se todos os
personagens de um filme para adultos saltassem do ecrã e se
mostrassem bem à frente dos nossos olhos. Aquí há lugar para
todos, sem exceção, com a apresentação de espetáculos
heterossexuais, bissexuais, lésbicos e gays.

SWINGER E CASAIS LIBERAIS
Não tem necessariamente ser ser swinger para conhecer este espaço
dedicado aos casais liberais. Sem qualquer compromisso, pode,
juntamente com a sua cara-metade, visitar este espaço único do Eros
Porto, conhecer casais liberais que já praticam o swing, conversar e
esclarecer dúvidas. nem que seja para alargar o seu conhecimento geral.
Além da sala intimista para convívio e informação, há uma sala principal
com espetáculos e jogos, e outras mais atrevidas...

Brinque com Eles

Divisões para os mais atrevidos
Para os mais atrevidos, ou para quem já pratica,
estão disponíveis quartos escuros, para todas as
fantasias, e algumas divisões com camas para
desfrutar como quiser.

É possível participar em várias atividades como...
"Conversa Swinger":
5ª 20h, 6ª 18h, 20h, Sáb. 18h, 20h
"Brinque com Eles"
5ª, 6ª, Sáb. 17h, 19h, 21h, 00h, Dom. 17h, 19h

TRIOS BISSEXUAIS NA LGBTI
Independentemente da orientação sexual de cada um, na área LGBTI
impera o respeito e a vontade de compreender a diferença. Destaque
para a presença do pole dancer portuense Miguel Brito e de quatro atores
com larga trajetória na indústria de filmes para adultos, nomeadamente
Viktor Rom, Kevin Lauren, Yah Jil e Santi Noguera. Todos os atores
participam em espetáculos explícitos, eróticos e de pole dance e há shows
bissexuais protagonizados pelos os atores Santi Noguera, Yah Jil e Agatha
Fox. Consulte a programação do Palco LGBTI na página 14.

Juntar-se a artistas em palco

Castings e quarto escuro

É possível juntar-se aos protagonistas no palco e
assistir a momentos divertidos de interação entre
público e artistas. Também serão apresentadas as
mais recentes tendências em lingerie masculina
ao ritmo de danças sensuais.

Para participar ou ver às provas que
os artistas de serviço vão colocar em palco aos
candidatos a atores de cinema para adultos. Parta
à aventura através da exploração do quarto
escuro da LGBTI.

VÁ AO CINEMA NO EROS PORTO
Sozinho, em casal ou com amigos parta à descoberta das cenas mais
escaldantes, protagonizadas pelos seus artistas favoritos. Este ano, pode ir
ao cinema dentro do próprio Salão Erótico do Porto.
O Cinema XXX, um espaço intimista, com capacidade para 30 pessoas,
leva à tela cenas das melhores produções nacionais e internacionais com
os artistas do evento. Por aqui há sessões contínuas com cenas de todos
os géneros de filmes.
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PALCO PORNO e alguns artistas em destaque.
Os melhores shows explicítos solos e em casal
5ª Feira

6ª Feira

16:00h Zeus Ray & Damaris
16:45h Kesha Ortega & Kevin
White
17:30h Lana Bunny & Hijo de Gea
18:15h Liz Rainbow Bigtoys Selfsex
19:00h Mia Marin & Alex Marin
19:45h Kesha Ortega & Kevin White
20:15h Agatha Fox & Tommy
Cabrio
20:45h Giselle Montes & Eric Manly
21:15h Zeus Ray & Damaris
21:45h Lana Bunny & Hijo de Gea
22:15h Agatha Fox & Tommy
Cabrio
22:45h Liz Rainbow & Jordi Lucena
23:15h Pamela Sanchez & Jesus
Sanchez
23:45h Mia Marin & Alex Marin
00:15h Giselle Montes & Eric Manly
00:45h Pamela Sanchez & Jesus
Sanchez
01:15h Mary Rider & Capitano Erik

16:00h Zeus Ray & Damaris
16:45h Kesha Ortega & Kevin
White
17:30h Lana Bunny & Hijo de Gea
18:15hLiz Rainbow Bigtoys - Selfsex
19:00h Mia Marin & Alex Marin
19:45h Kesha Ortega & Kevin
White
20:15h Agatha Fox & Tommy
Cabrio
20:45h Giselle Montes & Eric Manly
21:15h Zeus Ray & Damaris
21:45h Lana Bunny & Hijo de Gea s
22:15h Agatha Fox & Tommy
Cabrio
22:45h Liz Rainbow & Jordi Lucena
23:15h Pamela Sanchez & Jesus
Sanchez
23:45h Mia Marin & Alex Marin
00:15h Giselle Montes & Eric Manly
00:45h Pamela Sanchez & Jesus
Sanchez
01:15h Mary Rider & Capitano Erik

Kesha Ortega
(VEN)
Kevin White
(ESP)
Atores

Sábado

Domingo

16:00h Zeus Ray & Damaris
16:45h Kesha Ortega & Kevin White
17:30h Lana Bunny & Hijo de Gea
18:15hLiz Rainbow Bigtoys - Selfsex
19:00h Mia Marin & Alex Marin
19:45h Kesha Ortega & Kevin White
20:15h Agatha Fox & Tommy
Cabrio
20:45h Giselle Montes & Eric Manly
21:15h Zeus Ray & Damaris
21:45h Lana Bunny & Hijo de Gea
22:15h Agatha Fox & Tommy
Pamela Sanchez
Cabrio
Jesús Sanchez
(ESP)
22:45h Liz Rainbow & Jordi Lucena
Atores
23:15h Pamela Sanchez & Jesus
Sanchez
23:45h Mia Marin & Alex Marin
00:15h Giselle Montes & Eric Manly
00:45h Pamela Sanchez & Jesus
Sanchez
01:15h Mary Rider & Capitano Erik

16:00h Zeus Ray & Damaris
16:45h Kesha Ortega & Kevin
White
17:30h Lana Bunny & Hijo de Gea
18:15hLiz Rainbow Bigtoys - Selfsex
19:00h Mia Marin & Alex Marin
19:45h Kesha Ortega & Kevin
White
20:15h Agatha Fox & Tommy
Cabrio
20:45h Giselle Montes & Eric Manly
21:15h Zeus Ray & Damaris
21:45h Lana Bunny & Hijo de Gea
22:15h Agatha Fox & Tommy
Cabrio
22:45h Liz Rainbow & Jordi Lucena
23:15h Pamela Sanchez & Jesus
Sanchez
23:45h Mia Marin & Alex Marin
00:15h Giselle Montes & Eric Manly
00:45h Pamela Sanchez & Jesus
Sanchez
01:15h Mary Rider & Capitano Erik

Mia Marin
Alex Marin
(ESP)
Atores

Liz Rainbow
(ESP)
Atriz

Mary Rider
Capitano Erik
(ITA)
Atores

PHOTOCALL HARD

MASSAGEM

Um espaço dedicado à fotografia
mais quente. Deixe a vergonha de
lado e pouse para a câmara com os
seus artistas favoritos sem roupa.

Entregue-se
nas
mãos
do
massagista de serviço e relaxe
enquanto espera pelo próximo
espetáculo.
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PALCO LGBTI e alguns artistas em destaque

Os melhores shows bissexuais, lésbicos e gays
5ª Feira

6ª Feira

16:15h Janeth Rubio & Mia Marin show
lésbico
17:00h Viktor Rom Show Gay, Selfsex
17:45h Damaris & Silvia Rubi show lésbico
18:15h Demostração de Massagem Erótica
(Félix & Tommy Cabrio)
18:30h Santi Noguera, Yah Jil & Agatha Fox
show trio bissexual
19:00h Silvia Rubi show SelfSex
19:30h Demostração Massage Erótica
(Félix & Tommy Cabrio)
20:00h Kevin Lauren & Yah Jil show Gay
20:30h Silvia Rubi & Janeth Rubio show
lésbico
21:00h Ayesa X & Alma del Rey show lésbico
21:30h Kevin Lauren Show Gay, Selfsex
22:00h Santi Noguer Show Gay, Selfsex
22:30h Yah Jil Show Gay, Selfsex
23:00h Ayesa X & Alma del Rey show
lésbico
23:25h Demostração de Massagem Erótica
(Félix & Rie)
00:00h Agatha Fox & Lana Bunny show
lésbico
00:25h Kesha Ortega show Bigtoys - Selfsex
00:45h Demostração Massagem Erótica
(Félix & Tommy Cabrio)
01:00h Santi Noguera & Viktor Rom show
Gay
01:30h Ayesa X & Alma del Rey show lésbico

16:15h Janeth Rubio & Mia Marin show
lésbico
17:00h Viktor Rom Show Gay, Selfsex
17:45h Damaris & Silvia Rubi show lésbico
18:15h Demostração Massagem Erótica
(Félix & Tommy Cabrio)
18:30h Santi Noguera, Yah Jil & Agatha Fox
show trio bissexual
19:00h Silvia Rubi show SelfSex
19:30h Demostração Masagem Erótica
(Félix & Tommy Cabrio)
20:00h Kevin Lauren & Yah Jil show Gay
20:30h Silvia Rubi & Janeth Rubio show
lésbico
21:00h Ayesa X & Alma del Rey show
lésbico
21:30h Kevin Lauren Show Gay Selfsex
22:00h Santi Noguera Show Gay Selfsex
22:30h Yah Jil Show Gay Selfsex
23:00h Ayesa X & Alma del Rey show
lésbico
23:25h Demostração Massagem Erótica
(Félix & Rie)
00:00h Agatha Fox & Lana Bunny show
lésbico
00:25h Kesha Ortega show Bigtoys - Selfsex
00:45h Demostração Massagem Erótica
(Félix & Tommy Cabrio)
01:00h Santi Noguera & Viktor Rom show
Gay
01:30h Ayesa X & Alma del Rey show
lésbico

Sábado

Santi Noguera
Agatha Fox
Yah Gil
(ESP)
em shows
trios

16:15h Janeth Rubio & Mia Marin show lésbico
Domingo
17:00h Viktor Rom Show Gay, Selfsex
15:30h Janeth Rubio & Giselle Montes show
17:45h Damaris & Silvia Rubi show lésbico
lésbico
18:15h Demostração Massagem Erótica (Félix &
16:00h Santi Noguer & Viktor Rom show
Tommy Cabrio)
18:30h Santi Noguera, Yah Jil & Agatha Fox
Janeth Rubio Gay
16:30h Kevin Lauren Show Gay, Selfsex
Mia Marin
show trio bissexual
17:00h Ayesa X & Alma del Rey show
(ESP)
19:00h Silvia Rubi show, SelfSex
em
shows
lésbico
19:30h Demostração Massagem Erótica (Félix &
lésbicos
17:30h Yah Jil Show Gay, Selfsex
Tommy Cabrio)
18:00h Silvia Rubi & Janeth Rubio show
20:00h Kevin Lauren & Yah Jil show Gay
lésbico
20:30h Silvia Rubi & Janeth Rubio show lésbico
18:30h Santi Noguer, Yah Jil & Agatha Fox
21:00h Ayesa X & Alma del Rey show lésbico
show trio bissexual
21:30h Kevin Lauren Show Gay, Selfsex
19:00h Ayesa X & Alma del Rey show
22:00h Santi Noguer Show Gay, Selfsex
lésbico
22:30h Yah Jil Show Gay, Selfsex
Kevin Lauren 19:30h Kevin Lauren & Yah Jil show Gay
23:00h Ayesa X & Alma del Rey show lésbico
(ESP)
20:00h Santi Noguer Show Gay, Selfsex
23:25h Demostración Masaje (Félix & Rie)
em shows
20:30h Silvia Rubi & Jesus Sanchez Show
00:00h Agatha Fox & Lana Bunny show
solos e
21:00h Agatha Fox & Lana Bunny show
lésbico
com Yah Gil
lésbico
00:25h Kesha Ortega show Bigtoys - Selfsex
21:30h
Viktor Rom Show Gay, Selfsexh
00:45h Demostração Massagem Erótica (Félix &
16:15/18:30
Demonstração massagem (Félix
Tommy Cabrio)
&
Tommy)
- na lateral do cenário
01:00h Santi Noguera & Viktor Rom show Gay
01:30h Ayesa X & Alma del Rey show lésbico
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Salão Erótico do Porto renova conceito e vira Inocente, Maroto e Perverso
24 de janeiro de 2020
Inocente, Marota ou Perversa. Estas são as três novas “caras” do Eros Porto - Salão Erótico do
Porto que traz, de 5 a 8 de março, à Exponor, uma profunda renovação do conceito, com a
introdução de novidades em termos de conteúdos, espetáculos, disposição e decoração dos
espaços.
Destacar a importância dos estímulos e da afirmação da pessoa para o despertar dos desejos é uma das
caraterísticas deste novo conceito que coloca um maior enfoque no erotismo e na sensualidade. A
mudança prende-se com a preocupação do Eros Porto em trazer inovação, espelhar as mais recentes
tendências e responder às novas exigências do público.
No centro das mudanças trazidas pelo Salão Erótico do Porto nesta edição de 2020, entre 5 e 8 de março, na
Exponor, está a divisão da programação em três grandes zonas dedicadas ao erotismo, ao slow sex e ao hard
sex. Cada uma com uma programação própria, que inclui espetáculos, áreas temáticas, atividades e muita
interatividade.
Primeiro, entra na INOCENTE, a zona erótica, onde a imaginação é a origem de todos os prazeres. Aqui, os
desejos, as sensações e as fantasias são vistas como uma forma de enriquecimento da sexualidade. Neste
espaço é possível participar em muitos jogos eróticos, aprender mais em palestras e aulas, tirar todas as dúvidas
no Consultório Sexológico, conhecer o melhor da arte erótica e descobrir as maravilhas do tantra. Há ainda as
últimas novidades em brinquedos e artigos para a sexualidade nas mais diversas lojas eróticas e uma ampla
oferta gastronómica.
Depois, descobre a MAROTA, a zona slow sex, onde a sexualidade acontece sem pressas. Destaca-se a
importância de não deixar que a falta de tempo atire a sexualidade para segundo plano e demonstra-se como
o sexo deve ser vivido devagarinho, a cada instante, numa experiência duradoura e inesquecível. Da oferta
desta zona destacam-se o Palco Erótico com uma nova geração de espetáculos, o Palco BDSM com as práticas
de dominação e submissão, as áreas de Fetiche, Sexo Tântrico, Shibari e Fotografia Erótica, assim como diversas
atividades para todos.
E, finalmente, liberta-se na PERVERSA, a zona hard sex, onde os limites são impostos apenas por quem
pratica. Porque o Eros Porto é também um evento sobre sexo, aqui o sexo é apresentado ao vivo, quase sem
limites, sempre inclusivo e para todos os géneros. Assim, há shows de sexo ao vivo protagonizados por
profissionais do cinema para adultos no Palco Porno e espetáculos gay, lésbico e bissexual, assim como
castings, desfiles e concursos no Palco LGBTI. Na Perversa há ainda um Cinema XXX com a projeção de filmes
portugueses, uma área Swinger, um espaço de Massagem Erótica, um Quarto Escuro e um Photo Call Hard.
E, como não podia deixar de ser, não faltam os melhores protagonistas. O Eros Porto volta a dar destaque a
artistas nacionais e internacionais, com destaque para os melhores atores e atrizes do momento.
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.
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Eros Porto “Inocente” traz novas formas de viver o amor
05 de fevereiro de 2020
Liberte-se de papéis de género, de tabus, de preconceitos e até de relações tóxicas. A
Inocente, a área Erótica do Eros Porto, que se realiza de 5 a 8 de março, na Exponor, traz
novas formas de viver o amor, a intimidade e a ligação com o outro. Aprenda, por exemplo,
respiração orgásmica, biotantra ou sexo tântrico, saiba como evitar a degradação das
relações e esclareça todas as dúvidas sobre intimidade.
Provavelmente quando ouve falar de tantra e de sexo tântrico imagina um casal de apaixonados num lento
jogo amoroso que se estende por um longo período de tempo. Não é que a ideia esteja completamente errada,
mas o tantra é muito mais do que isto e os seus ensinamentos e práticas podem ser bastante úteis para
melhorar, evitar a degradação das relações e até para ultrapassar certas disfunções sexuais.
Vai poder saber sobre tudo isto e muito mais na INOCENTE, a área erótica do Eros Porto – Salão Erótico do
Porto, que regressa à Exponor entre os dias 5 e 8 de março. Esta é justamente a primeira área que vai encontrar
ao entrar no maior evento erótico nacional, porque o conhecimento e o respeito por si mesmo e por quem
partilha a vida consigo é o melhor ponto de partida para a felicidade do seu relacionamento. E, aqui, nesta
ideia, está afinal muito do que define o tantra.
Para atingir o êxtase não é forçosamente necessário que exista um estímulo sexual ou erótico. Por isso, o
Espaço Experiências Tântricas do projeto Bloom Barcelona ensina a técnica fundamental da Respiração
Orgásmica que, tal como o nome indica, trabalha a respiração e o movimento, dentro da Meditação
Orgásmica, para proporcionar uma autêntica revolução na forma de viver o prazer máximo. Neste espaço, há
ainda Biotantra, que combina os ensinamentos do tantra com os elementos da Biodança, ou seja música,
canto, movimento e situações de encontro em grupo.
Para quem quer aprofundar-se na prática do Sexo Tântrico vão estar disponíveis, também naquele espaço,
workshops completos sobre a matéria. Aqui, a primeira coisa a fazer é libertar-se dos papéis de género ou de
tabus e concentrar-se no amor, na intimidade e na ligação com o outro. Depois, entregue-se aos princípios,
de forma vivencial e participativa, através de demonstrações e exercícios.

Espetáculos eróticos inéditos
A INOCENTE contempla ainda o espaço Extasia, nome que designa um grupo artístico formado por artistas,
psicólogos, sociólogos, jornalistas, sexólogos e praticantes de diferentes disciplinas espirituais. Este projeto
único na Europa, que se dedica a transmitir toda uma filosofia de vida baseada no amor com base na ciência e
na filosofia tântrica, traz dez espetáculos artísticos, seis dos quais totalmente inéditos e em estreia no Eros Porto
2020. São obras cénicas eróticas tântricas com elementos coreográficos teatrais e multimédia.
O grupo Extasia promete também uma verdadeira surpresa, nunca vista em outros eventos, em cinco
performances diárias, que celebram a sensualidade e a beleza. São histórias simbólicas que representam o
caminho em direção ao amor autêntico e que incluem dança e movimento cénico. E, no final, há encontros
com os artistas, para saber mais e partilhar experiências.
Aproveite ainda, na Extasia, para saber quais os conselhos tântricos para evitar a degradação da relação do
casal e cair numa relação tóxica, e, no Espaço Experiências Tântricas, para conhecer o contributo dos benefícios
das práticas tântricas na melhoria das disfunções sexuais. Ao envolver meditações e respirações, que reduzem
o stress e a ansiedade, estas ajudam no desbloqueio físico e na dissolução de traumas.
Antes de avançar para a MAROTA ou para a PERVERSA, as outras áreas do Eros Porto 2020, a INOCENTE
permite-lhe esclarecer todas as dúvidas sobre sexualidade no Consultório Sexológico, aprender mais no
espaço de aulas e palestras, admirar o melhor da arte erótica e participar em diferentes jogos eróticos. Há
ainda as últimas novidades em brinquedos eróticos e artigos para a sexualidade nas diversas lojas e uma
oferta gastronómica para todos os gostos.
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Atriz pornográfica Convidada Especial do Eros Porto luta por melhor
educação sexual
11 de fevereiro de 2020
Atriz pornográfica, profissional do sexo e ativista. Silvia Rubi, a Convidada Especial do Eros
Porto 2020 luta por três grandes causas: melhorar a educação sexual, mudar o cinema adulto
e avançar nos direitos dos trabalhadores do sexo.
É uma das atrizes pornográficas mais importantes e internacionais do país vizinho e luta por várias causas,
como melhor educação sexual, mudanças no cinema adulto e mais direitos para os trabalhadores do
sexo. Silvia Rubi, que vai estar no Porto como Convidada Especial do Salão Erótico, que se realiza de 5 a 8 de
março, na Exponor, vê na pornografia educativa uma forma de combater a iliteracia sexual.
“É necessário que exista um porno educativo, ao alcance de todas as pessoas que queiram saber mais, e
sempre acompanhado de uma educação sexoafetiva de qualidade, tanto nas escolas, como através dos
sistemas de saúde”, explica a atriz que há uma década trabalha no cinema adulto em diferentes mercados
internacionais e que é conhecida pelas suas posições críticas em diversas questões relacionadas com a área.
Contudo, Silvia Rubi não defende que todo o cinema adulto seja educativo, já que, como refere, este
“representa fantasias sexuais” e alterá-lo significaria “a perda de muita da sua magia” e “um corte na
criatividade”.
Para a Convidada Especial do Eros Porto 2020, apesar de existir um “claro problema de educação nos mais
jovens” neste domínio, “a deficiência vem das gerações anteriores que ainda menos tiveram essa educação, não
souberam como a encontrar ou simplesmente não a consideraram necessária”. É aqui que o porno educativo
pode desempenhar um papel decisivo, já que faltam ferramentas para responder ao atual interesse e procura
de conhecimento.

Mudar o cinema e avançar nos direitos
A atitude machista das cenas dos filmes e a redução de custos de produção e de qualidade fazem parte de
uma realidade que Silvia Rubi gostaria de ver alterada, quando defende um cinema adulto mais ético e
feminista. Em termos de conteúdos, “penso que já estamos muito saturados de ver o mesmo padrão de atitude
machista. Há uma maioria clara de cenas em que o personagem masculino é triunfador, agressivo e
verbalmente humilhador da mulher”, adverte.
Silvia é ainda muita crítica da reinvenção do mercado feita pelas grandes empresas para disponibilizar
conteúdos gratuitos, através das plataformas online – os chamados “tubes” -, o que acabou por levar à redução
de custos de produção e de qualidade, ao repetir-se vezes sem conta o mesmo tipo de cena. “Tal situação
prejudicou as pequenas empresas que, ao terem de criar uma enorme quantidade de material para se
destacarem dos grandes concorrentes, resultam em produções bastante precárias, com salários irrisórios, fuga
ao fisco e até falta de proteção de saúde”, lamenta a atriz.
Começou primeiro por trabalhar em publicidade e em videoclips e chegou ao cinema adulto por uma vontade
de experimentar. Ao longo da carreira, Silvia confessa que viveu algumas situações complicadas, quase todas
ligadas ao estigma gerado por ser mulher e atriz de filmes para adultos. “Em termos sociais é complicado
porque, muitas vezes, não nos levam a sério e sexualizam-nos constantemente. Também o facto do trabalho
sexual não estar regulamentado leva a situações de abusos de poder por parte das empresas”, conclui.

Novas promessas e artistas premiados
Atrizes, atores, strippers e performers de várias artes eróticas e filosofias sexuais estão entre os muitos
protagonistas da edição deste ano do Salão Erótico do Porto. Vêm dos principais centros europeus que lideram
estas áreas, como Espanha ou países do leste, da América Latina, com especial destaque este ano para o
México, e, como não podia deixar de ser, também de Portugal.
Há artistas que representam novas promessas no mercado do entretenimento adulto, mas também outros já
consagrados, conhecidos do grande público e galardoados com os principais prémios da área. Entre estes há
quem partilhe o palco com a irmã gémea, caso das venezuelanas Sheila e Kesha Ortega, trabalhe em casal,
como os atores Jesús e Pamela Sanchez, ou até quem divida o tempo entre a representação no cinema gay e a
medicina estética, como o ator Santi Noguera, com consultório próprio em Espanha.
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Eros Porto: “Marota” mostra danças sensuais com fogo e pirotecnia
18 de fevereiro de 2020
Danças sensuais e artes circenses, com fogo e pirotecnia, por um grupo de bailarinas
portuguesas, prometem surpreender na “Marota” do Eros Porto. A zona de slow sex traz
ainda muitos fetiches, desde o gosto de ser pisado, de trocar de papel com o sexo oposto ou
de assumir comportamentos animais, até à excitação com rebentamento de balões, animais
de peluche ou cócegas.
Dança, sensualidade, fogo e pirotecnia. Pela primeira vez, o Eros Porto, que se realiza, este ano, de 5 a 8 de
março, na Exponor, junta estes quatro elementos em espetáculos únicos de cor e luz. As protagonistas
chamam-se Pyro Ladies, são portuguesas e prometem ser uma das grandes surpresas da MAROTA, a zona de
slow sex do Salão Erótico do Porto.
Fénix, Goldie e Ly Mystic compõem este grupo de bailarinas especializadas em números de dança e artes
circenses temáticos, com fogo e pirotecnia, que incluem burlesco, pole dance, dança oriental, aerial hoop e
chair dance. As apresentações das Pyro Ladies realizam-se, ao longo dos quatro dias do evento, nos palcos
eróticos, onde decorrem também outros espetáculos de striptease, pole dance e fetiches diversos, assim como
mostras de lingerie erótica.
Na MAROTA há ainda tudo sobre os mais diversos gostos. Podem até parecer estranhos para quem contacta
pela primeira vez com o mundo do Bondage, Dominação, Submissão e Masoquismo (BDSM) mas a excitação e
a sexualidade não se explicam e têm aspetos individuais. Conheça as práticas de trampling – que consiste
na ação de caminhar em cima de alguém, por diversas vezes, com o objetivo de gerar um efeito de pressão -,
de crossdressing – uma inversão de papéis entre mulher e homem -, ou de pet play – em que alguém assume o
comportamento de um animal específico e esquece as regras humanas.
E há ainda muito mais… Vão estar os looners, os que têm fetiche pelo rebentamento de balões, os furries, os que
gostam de vestir-se de animais de peluche, ou até quem adora cócegas, ser privado de movimentos ou
mumificado em plástico aderente. Destaque ainda para o shibari, uma prática ou arte de origem japonesa,
erótica e sensual, mas também artística e terapêutica, que consiste na utilização de cordas para amarrar o
parceiro.

No palco… com os artistas
Tal como em todo o Salão Erótico do Porto, a zona slow sex contempla muitas atividades em que o público
pode, não só assistir, como participar e interagir. São exemplos alguns dos shows dos palcos eróticos, em que
elementos do público são convidados a interagir de forma humorística e provocativa com os artistas, e as
sessões de massagem tântrica, que podem ser realizadas individualmente ou em casal.
Ainda sozinho ou com a cara-metade, é possível aproveitar para fazer aquela fotografia especial, de forma
totalmente gratuita. O estúdio de fotografia erótica do Eros Porto disponibiliza as condições ideais de luz,
profissionais especializados e toda a privacidade. Trata-se de uma
oportunidade única para uma recordação inesquecível.
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Eros Porto: “Perversa” mostra sexo de todos os géneros sem “bolinha”
20 de fevereiro de 2020
A “Perversa” do Eros Porto mostra-lhe o sexo como nunca viu, ao vivo, de todos os géneros,
em cenas temáticas e com um, dois ou mais intervenientes. Aqui, onde não existe “bolinha”,
é transportado para uma outra dimensão, em que cenas escaldantes e protagonistas deixam
de pertencer ao ecrã para se transformarem nas mais reais fantasias.
Porque o sexo é parte da nossa vida e deve ser encarado de forma natural, a “PERVERSA” do Eros Porto mostralhe tudo, tal como é, na prática e sem qualquer “bolinha”, entre os dias 5 e 8 de março, na Exponor. É como se
todos os personagens de um filme para adultos saltassem do ecrã e se mostrassem ali, bem à frente dos seus
olhos.
Depois, é só andar entre cenas e escolher aquelas que mais gosta ou, simplesmente, que lhe despertam maior
curiosidade. Porque a inclusão e a diversidade são caraterísticas do Salão Erótico do Porto, na zona dedicada ao
hard sex, há mesmo lugar para todos, sem exceção, com a apresentação de espetáculos heterossexuais,
bissexuais, lésbicos e gays.
Sozinho, em casal ou com amigos parta à descoberta das cenas mais escaldantes, protagonizadas pelos seus
artistas favoritos. Provenientes de vários países, da Europa à América Latina, os protagonistas do Eros Porto
mostram-se em palco, ao longo dos quatro dias, em espetáculos temáticos contínuos. E, se gosta de chegar
perto e é daquelas pessoas que não se deixa vencer pela timidez, pode aceitar um dos desafios para ir a palco
ou tirar uma fotografia especial com os artistas que já conhece dos filmes, no espaço de photocall.
Este ano, pode até ir ao cinema dentro do próprio Salão Erótico do Porto. O Cinema XXX, um espaço intimista,
com capacidade para 30 pessoas, leva à tela cenas das melhores produções nacionais e internacionais com os
artistas do evento. Por aqui há sessões contínuas de todos os géneros de filmes.

Fantasias em casal
Tem curiosidade sobre o universo dos casais liberais? Então saiba que o espaço Swinger da “PERVERSA” do Eros
Porto não é exclusivo para quem já se iniciou nesta prática. Sem qualquer compromisso, pode, juntamente
com a sua cara-metade, visitar este espaço, conhecer casais praticantes, conversar e esclarecer dúvidas, nem
que seja para alargar o seu conhecimento geral.
Além da sala intimista para convívio e informação, há uma sala principal com espetáculos e jogos, em que
pode participar ou simplesmente assistir a atividades como “Conversa Swinger” e “Brinque com Eles”. Para os
mais atrevidos, ou para quem já pratica, está disponível um quarto escuro e algumas divisões com camas para
desfrutar de todas as fantasias.

Shows com trios bissexuais
É um das áreas temáticas do Eros Porto que mais desperta e atrai a curiosidade dos visitantes.
Independentemente da orientação sexual de cada um, na área LGBTI impera o respeito e a vontade de
compreender a diferença. Para além dos shows gays e lésbicos, destaque nesta edição para as apresentações
de trios bissexuais, envolvendo dois atores e uma atriz.
Destaque para a presença do pole dancer portuense Miguel Brito e de quatro atores com larga trajetória na
indústria de filmes para adultos, nomeadamente Viktor Rom, Kevin Lauren, Yah Jil e Santi Noguera que, além
de ator, é também, a título de curiosidade, médico de estética. Todos os atores participam em espetáculos
explícitos, eróticos e de pole dance e os shows bissexuais têm como protagonistas os atores Santi Noguera, Yah
Jil e Agatha Fox.
Pode ainda inspirar-se nas mais recentes novidades em lingerie masculina, apresentadas ao ritmo de danças
sensuais, assistir a momentos divertidos de interação entre o público e artistas ou participar num casting para
novos talentos do cinema gay. Mesmo que não queira participar, não vai certamente ficar indiferente às provas
que os artistas de serviço vão colocar aos candidatos.
O acesso a esta nova zona do Eros Porto 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.

PÁG. 19

Eros Porto: 12 sugestões para ver e fazer

COMUNICADOS
de Imprensa

26 de fevereiro de 2020
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.
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