
 
 

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

Eros Porto com quartos escuros e zona nudista  
para fantasias em casal 

 
Para quem quer explorar o mundo dos casais liberais, a área Swinger do Salão Erótico do Porto 

vai contar com quartos escuros, quarto BDSM, zona nudista e diversas camas. Neste espaço, que 

reproduz todo o ambiente de um verdadeiro clube de swing, podem ser livremente praticadas 

todas as fantasias.  
 

Porto, 19 de fevereiro de 2019: Poder desenvolver e praticar, de comum acordo, todas as fantasias 

sexuais é a finalidade do swing. Esta forma de viver a sexualidade, mais do que a simples troca de 

parceiros, pode envolver práticas tão suaves ou fortes, de acordo com os desejos do casal: apenas 

carícias, jogos, trios homem-mulher-homem ou mulher-homem-mulher, sexo em grupo, cuckolds 

- termo que significa o homem que encoraja a mulher a ter intimidade com outros – e até BDSM.  
 

Para curiosos ou praticantes, o Salão Erótico do Porto 2019 vai contar com um autêntico clube de 

swing, este ano organizado pela revista espanhola especializada “Gente Libre”, com quartos escuros, 

zona nudista, quarto BDSM e diversas camas, onde podem ser tornadas reais todas as fantasias mais 

íntimas dos casais portugueses.  

 

Neste espaço, onde se realizam os shows muito especiais “Joga Connosco”, vai estar disponível 

informação sobre o ambiente swinger, tais como redes sociais e clubes para conhecer outros casais, 

para além de jogos, aulas, workshops e debates, entre os quais “Introdução ao Mundo Liberal” e 

“Mundo Swinger: Queremos saber…”.  

 

Como iniciar-se no swing 
 

Até há bem pouco tempo este era um mundo bastante reservado, algo escondido e de difícil acesso. 

Hoje, com a Internet, já não é assim. Para além dos clubes existentes um pouco por todo o país, estão 

disponíveis sites, diversas páginas em redes sociais e aplicações móveis exclusivas, onde é possível 

conhecer outros casais swingers.  
 

Mais do que uma prática, o swing é um estilo de vida. É uma forma de entender a relação em casal 

para além dos sentimentos, compreendendo o sexo como um jogo e algo muito prazeroso. Mas, antes de 

iniciar-se no universo dos casais liberais, há que respeitar o/ companheiro/a, conversar sobre o 

assunto e saber esperar o momento adequado a ambos.  
 

 



 
 

4 Caraterísticas necessárias para iniciar-se no mundo swinger: 

1. Ser liberal por natureza 
Os casais que pretendam explorar este universo devem ser pessoas de mentalidade aberta. 

 

2. Existir confiança mútua 
Deve existir muita confiança e cumplicidade entre o casal. É importante o diálogo e o falar 
abertamente.  

 

3. Ser um casal estável 
O casal vai disfrutar mais se tiver numa relação estável e consolidada.  

 

4. Respeitar o outro 
Mais do que tudo, é indispensável respeitar o outro quanto aquilo que gosta ou não gosta.   

 
 

Para além da área Swinger, o Eros Porto – Salão Erótico do Porto 2019 conta com outros 6 espaços 

temáticos – Lésbica, HotGay, BDSM, 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.  
 

 

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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