
 
 

HotGay conta com sexo em grupo, castings e desfiles de roupa íntima 
 

 Eros Porto vai ter sala de shows explícitos gays e bissexuais  
 

Uma sala com shows explícitos, castings, sexo em grupo, espetáculos bissexuais, pole dance, 

exposição de arte e desfile de roupa íntima são algumas das atividades da área HotGay do Eros 

Porto 2019. Para além de Koldo Goran, distinguido no ano passado como melhor ator gay, estão 

confirmados artistas como Kevin Lauren, Santi Konnor e Viktor Rom, entre outros.    
 

Porto, 08 de fevereiro de 2019: O Eros Porto – Salão Erótico do Porto 2019 volta a contar com uma 

área inteiramente dedicada ao público LGBTI que, para além de um palco com diversos números 

eróticos e espetáculos de pole dance, terá uma sala com shows especiais. Neste espaço, que não 

requer bilhete extra, realizam-se espetáculos explícitos gays e bissexuais durante todo o certame, a 

decorrer entre 7 e 10 de março, na Exponor.  
 

A animação da HotGay está a cargo de artistas conhecidos da indústria pornográfica, com destaque 

para Koldo Goran que, depois de ter sido considerado revelação do porno gay em 2015, venceu no 

ano passado a categoria de Melhor Ator dos Be Gay Porn (BGP) Awards. Do elenco fazem ainda parte 

Viktor Rom, vencedor de diversos prémios em 2018 – Best Daddy nos Prowler Awards, Best 

Celebrity no Hustlaball de Berlim e Best Porn Star Internacional -, o estreante Kevin Lauren e o 

colombiano Santi Konnor, entre outros.   
 

Para além dos bukkakes – modalidade de sexo em grupo - com o ator Kevin Lauren, a HotGay conta, 

no sábado, dia 9 de março, com um desfile de roupa íntima e de acessórios para um estilo sensual e 

muito provocante, ideais para uma festa ou realizar fantasias. Trata-se de uma linha de vestuário 

internacional orientada para uma sexualidade livre, sem inibições ou preconceitos, que combina cores 

fetichistas básicas com materiais como o couro, a borracha e as transparências.  
 

Este ano voltam também os castings para todos os portugueses que queiram enveredar por uma 

carreira internacional no porno gay. Os castings diários consistem numa entrevista pessoal e num teste 

com um dos atores presentes, sendo que os selecionados recebem propostas para trabalhar em futuros 

salões eróticos e em produtoras da indústria pornográfica internacional.  
 

Destaque ainda para a exposição sobre o tema “Porno gay humorístico”, com fotografias de 

desenhos da autoria do fotógrafo Carlos Resa, também responsável pela HotGay 2019, e do artista 

Daniel Viso.  
 



 
Recorde-se que o Eros Porto – Salão Erótico do Porto conta este ano com uma única área privada, 

dedicada ao Porno, sendo os restantes espetáculos totalmente gratuitos. Vão estar disponíveis 7 áreas 

temáticas - Lésbica, BDSM, HotGay, Swinger, Extasia, Arte Erótica, Estúdio X (Porno) e Boulevard 

Erótico, para além de 8 palcos com espetáculos contínuos para todos os gostos. A animação habitual 

está a cargo de mais de 50 artistas, oriundos de 7 países: Portugal, Espanha, Brasil, Roménia, Itália, 

França e Alemanha.  
 

Cartaz e fotos dos artistas da HotGay:  
https://bit.ly/2SwRuvO  

 
Consulte também os nossos comunicados anteriores em: 

www.erosporto.com/imprensa  
 
 
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 
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