
 
 

Quinta-feira, 28 de fevereiro, às 15h, no Café Lusitano, Porto 
 

Apresentação oficial do Eros Porto 2019 
 

As principais novidades e os conteúdos do XII Eros Porto – Salão Erótico do Porto, que se realiza 

de 7 a 10 de março, na Exponor, vão ser apresentados no próximo dia 28 de fevereiro, pelas 15h, 

no Café Lusitano, no Porto. Na ocasião será possível assistir ainda a alguns shows 

demonstrativos da edição deste ano.  
 

A uma semana da abertura do Salão Erótico do Porto, o evento dá a conhecer os principais destaques 

desta 12ª edição, que se realiza de 7 a 10 de março, na Exponor. Durante a apresentação, na quinta-

feira, 28 de fevereiro, pelas 15h, no Café Lusitano, no Porto, vão poder ser vistos alguns shows 

demonstrativos. 
   

Na apresentação participam Ferran Simón, diretor do Eros Porto, a Dra. Rita Barros, diretora 

executiva da Associação para o Planeamento da Família (APF), convidada de honra e organização 

homenageada nesta edição, e Aline Castelo Branco, responsável pela área de conferências Sex(y)Talk.  
 

Há ainda intervenções de José Sousa, do Life Strip Club, sobre a situação do setor em Portugal, 

Verónica Gouveia, da Erotlove, relativamente ao setor das sex shops e tendências de mercado, e de 

Mystress Sylvia, dominadora portuguesa e responsável pela área BDSM.  

 

Também durante o evento será realizada uma ligação Skype com a atriz Dunia Montenegro, porta-

voz da edição deste ano.  
 

Alinhamento da apresentação 

- Show de boas-vindas e entrega de dossiê de Imprensa 

- Abertura da apresentação com show inicial 

- Ligação Skype com Dunia Montenegro, porta-voz do Eros Porto 2019 

- Intervenções 

- Show final  

- Espaço de entrevistas e fotografias 

 
 

Apresentação oficial do XII Eros Porto 
Quinta-feira, 28 de fevereiro, 15h 

Café Lusitano - Rua de José Falcão, nº 137 (Porto) 
 

 
Queira, por favor, confirmar a sua presença para: 
Gabinete de Imprensa  
Jorge Sousa – jorgesousa@teller.com.pt | Tm. 917 59 62 02 

mailto:jorgesousa@teller.com.pt

