Salão Erótico do Porto, de 9 a 11 de março, na Exponor

Eros Porto vai ter espetáculos de BDSM
com choques elétricos e “espancamento” extremo
Controlo de respiração com sacos e choques elétricos, suspensão por ganchos, modificações
corporais, com perfuração de costas e aumento de volume de certas áreas, mumificação,
aplicação de cera quente ou “espancamento” extremo, com recurso a vários instrumentos, são
alguns dos espetáculos que vão poder ser vistos na área BDSM do Salão Erótico do Porto.
Porto, 15 de fevereiro de 2019: Não é para todos mas há cada vez mais adeptos em Portugal do
BDSM, sigla para Bondage, Dominação, Submissão e Sadomasoquismo, que designa um conjunto de
práticas que implicam a restrição de movimentos, o submeter, ordenar e obedecer ou a inflição
e receção de dor e sofrimento.
São práticas que, à primeira vista, podem parecer agressivas para alguns mas que, para outros, são uma
verdadeira fonte de prazer. O certo é que ninguém fica indiferente à área BDSM do Salão Erótico do
Porto, tornando-a numa das mais concorridas de todo o certame. Num cenário único, desenvolvido
especialmente para esta edição pela dominadora portuguesa Mystress Sylvia, combinam-se
diversos elementos decorativos - com destaque para um trono, diferentes peças de mobiliário
condizentes ou uma quadriga, espécie de carro ou carroça, normalmente puxada por quatro cavalos -,
com diferentes jogos e toda a beleza deste universo.
Entre os espetáculos que vão poder ser vistos entre os dias 7 e 10 de março, na Exponor, estão os de
controlo de respiração com recurso a sacos que são colocados na cabeça e a choques elétricos, para
além das já habituais sessões de suspensão por ganchos, aplicados em determinadas zonas corporais.
Estão também programados números de modificação corporal, como o “corset de piercing” ou
piercing de espartilho, técnica que consiste na perfuração das costas em sequência, onde são inseridos
piercings, e as infusões salinas que, ao serem injetadas no corpo, provocam um aumento de volume e a
transformação das áreas de aplicação.
A área BDSM recebe ainda, entre muitos outros shows, os de mumificação - em que o corpo é
inteiramente embrulhado em película aderente e encerrado num saco, realizando-se a respiração por
tubos nasais ou bocais -, de aplicação de cera quente em submissa e de “espancamentos” extremos,
com utilização de palmatórias de espetos e de chicotes.
Para além da área BDSM, o Eros Porto – Salão Erótico do Porto 2019 conta com outros 6 espaços
temáticos – Lésbica, HotGay, Swinger, Extasia, Arte Erótica e Estúdio X (Porno), esta última a única área
privada do evento, para além do espaço de conferências Sex(y)Talk e o Boulevard Erótico, com as mais

recentes tendências em artigos para a sexualidade. Estão disponíveis 8 palcos com espetáculos
contínuos para todos os gostos, onde atuam mais de 50 artistas, oriundos de pelo menos 7 países,
Portugal, Espanha, Brasil, Roménia, Itália, França e Alemanha.

Dicas e conselhos da dominadora portuguesa Mystress Sylvia
3 Dicas para quem quer
iniciar-se no BDSM

4 Conselhos para ser uma
dominadora

4 Conselhos para ser um
escravo

1. Use o bom senso
Aprenda a distinguir abuso de
BDSM. Tudo é consensual no
BDSM, pelo que se lhe soar algo
errado, não o faça. Não se atire
de cabeça, pesquise e leia.

1. Ser confiante, mas não de
forma desmedida
Lembre-se que todos somos
humanos e cometemos erros.

1. Humildade e gostar de
servir
São caraterísticas essenciais para
quem quer ser um escravo.

2. Frequente eventos
Esta é talvez a melhor forma de
estar seguro/a e aprender com
outras pessoas com os mesmos
gostos.
3. Não se aventure em
encontros sozinho/a
Muito menos se maniete ou
espere por quem não conhece.
Um sinal de alerta é a pessoa não
saber dar referências de outras
que possam atestar a sua boa
índole.

2. Conseguir gerar admiração nos
outros
Afinal, entregar-se-ia a quem não
admira?
3. Ter espaço adequado e
acessórios
Sobretudo se quer ser uma
profissional, é necessário um espaço
adequado, acessórios e mobiliário.
4. Saber efetivamente o que faz
Tenha atenção porque o BDSM, ao
contrário do sexo, requer muitos
conhecimentos
anatómicos
e
envolve riscos.

2. Confiar
A confiança é muito importante
no BDSM para que se tire o
máximo partido de todas as
práticas.
3. Não dizer que é escravo,
quando é submisso
São
coisas
completamente
diferentes.
4. Estar disponível para o que
é preciso
Servir é fazer o que a
dominadora quer e precisa.

Consulte também os nossos comunicados anteriores em:
www.erosporto.com/imprensa
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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

