XII Eros Porto, de 7 a 10 de março de 2019, na Exponor

Salão Erótico do Porto 2019 com todos os espetáculos
gratuitos e mais Educação Sexual
Todos os espetáculos no interior do recinto do XII Eros Porto – Salão Erótico do Porto, que se
realiza de 7 a 10 de março de 2019, vão estar acessíveis ao público de forma totalmente gratuita,
existindo apenas uma única área privada. O evento reforça ainda o espaço da Educação Sexual e
a diversidade de conteúdos para todos os públicos, com a nova área temática Lésbica.
Porto, 29 de janeiro de 2019: Está já em preparação o XII Eros Porto – Salão Erótico do Porto que,
este ano, se realiza de 7 a 10 de março de 2019, no Pavilhão 2 da Exponor. Uma das novidades desta
edição é abertura ao público, de forma gratuita, de todos os espetáculos que até aqui se realizavam
em áreas privadas e que requeriam pagamento extra ao bilhete do evento. Assim, este ano, haverá
apenas, em todo o recinto do evento, uma única área reservada.
A Educação Sexual é outra das apostas do Salão Erótico do Porto 2019, com um reforço do espaço e de
novos conteúdos da Sex(y)Talk, a área dedicada a conferências, palestras, debates e workshops. Neste
espaço, que nos últimos anos tem conhecido uma crescente adesão do público em busca de informação
e de novos conhecimentos, vão estar não só especialistas em diferentes temáticas, como também
comunicadores e influenciadores bem conhecidos.
O direito à Educação Sexual é aliás o tema central da edição deste ano. Tal como em 2018, com a
temática da transexualidade, em que foi homenageado o Centro Gis da Associação Plano i, o Eros Porto
volta a ter como Convidada de Honra e a dar destaque a uma organização portuguesa, a ser
anunciada em breve, relacionada com a promoção do direito de todos a mais e melhor informação sobre
sexualidade.
Nova área temática “Lésbica”
Assumindo sempre um compromisso com todos os públicos, independentemente de sexo ou género, o
Eros Porto inaugura este ano a nova área temática Lésbica, com tudo sobre sexo no feminino. A
diversidade continua a marcar o evento, que apresenta outras 7 áreas temáticas: BDSM, sobre tudo o
que se relaciona com Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo; HotGay,
relacionada com o universo do erotismo gay; Swinger, para os casais liberais; Extasia, sobre tantra e
como aliar a sexualidade à espiritualidade para atingir um maior equilíbrio nas relações; Arte Erótica,
com diferentes visões artísticas sobre sexualidade e erotismo; Estúdio X, onde se pode conhecer os

bastidores das gravações dos filmes para adultos; e Boulevard Erótico, que apresentará as principais
novidades e tendências em artigos relacionados com o sexo e o erotismo.
Paralelamente às áreas temáticas vão estar disponíveis 8 palcos com espetáculos contínuos: Boys, com
os shows dos melhores artistas masculinos; Pole Dance, com coreografias que aliam a dança e a
ginástica; Striptease Feminino, com a arte de tirar a roupa no feminino; e Porno – a única área privada
-, com os shows mais explícitos; para além dos palcos Gay, Lésbico, BDSM e Tantra. No total, estão já
confirmados mais de 50 artistas oriundos de 7 países, nomeadamente Portugal, Espanha, Brasil,
Roménia, Itália, França e Alemanha.
O Eros Porto conta também com um espaço de restauração, onde são apresentadas diferentes ofertas
gastronómicas e de cocktails, e uma zona de Photocall para os visitantes tirarem fotografias atrevidas
com os artistas, companheiros/as ou amigos.
Para mais informações, contacte por favor:
Gabinete de Imprensa
Jorge Sousa – jorgesousa@teller.com.pt | Tm. 917 59 62 02

Informações úteis
XII Eros Porto – Salão Erótico do Porto 2019
Datas: De 7 a 10 de março de 2019
Local: Pavilhão 2 - 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
Download de Cartaz Oficial: Versão Jpeg | Versão pdf

