Apresentação à Imprensa decorreu esta quinta-feira no Porto

Salão Erótico do Porto traz os melhores artistas premiados em 2018
Alguns dos melhores artistas premiados em 2018, mais espetáculos gratuitos e educação sexual, e um
novo palco dedicado a conteúdos lésbicos são algumas das novidades do Salão Erótico do Porto 2019.
A apresentação da 12ª edição decorreu esta quinta-feira, no Porto, entre números de BDSM e de
striptease feminino e masculino.
Alguns dos atores e atrizes vencedores em 2018 dos principais prémios europeus da indústria de filmes para
adultos vão marcar presença no Salão Erótico do Porto, cuja 12ª edição, a ter lugar de 7 a 10 de março, na Exponor,
foi apresentada ontem, em conferência de Imprensa, no Café Lusitano, no Porto. São os casos de Agatha Fox, Melhor
Atriz Espanhola e Melhor Show Hétero, Eric Manly, Melhor Ator e Ator Revelação, ou de Koldo Goran, Melhor Ator
do cinema gay. O Eros Porto 2019 conta ainda com a participação de Dunia Montenegro, porta-voz do evento, e de
Sá Leão, responsável pela apresentação da área Porno/Estúdio X.
Na apresentação, que contou com números de BDSM e de striptease feminino e masculino, estiveram presentes
Ferran Simón, diretor do Eros Porto, a Dra. Rita Barros, diretora executiva da Associação para o Planeamento da
Família (APF), Aline Castelo Branco, Educadora Sexual e sexóloga coordenadora da área de conferências
Sex(y)Talk, José Sousa, do Life Strip Club, Verónica Gouveia, da Erotlove, para além de Mystress Sylvia, dominadora
portuguesa responsável pela área BDSM, e via skype, a atriz Dunia Montenegro.
O “Direito à Educação Sexual” é o tema central da edição deste ano, que tem como Convidada de Honra a (APF),
Segundo esta associação, “falta formação específica de docentes”, mais “sensibilização dos agentes educativos e dos
pais e mães” e “avaliar a Educação Sexual nas escolas”, para além da necessidade de acabar com os “tabus e receios
por parte da comunidade educativa”.
Mais espetáculos gratuitos, com apenas uma área reservada (Porno/EstúdioX), mais educação sexual e discussão
de temas da atualidade sobre relacionamentos, sexualidade e comportamentos, e um novo palco dedicado aos
shows lésbicos são outras das novidades apresentadas pelo único evento erótico em Portugal.
No total são oito palcos com espetáculos contínuos – Boys, Pole Dance, Striptease Feminino, Gay, Lésbico, BDSM,
Tantra e Porno -, por onde vão passar mais de 50 artistas oriundos de vários países europeus e da América Latina.
Há ainda várias áreas temáticas - BDSM, HotGay, Extasia, Porno/Estúdio X, Arte Erótica -, o espaço de conferências
Sex(y)Talk, o Boulevard Erótico, com as principais tendências em artigos para a sexualidade, a área de alimentação,
com diversos food trucks, o Photocall para fotografias especiais, e múltiplas atividades para mulheres em todo o
recinto.

O que vai encontrar no do Eros Porto 2019
» Sex(y)Talk
Fernando Alvim, com a conferência “Fernando Alvim pergunta: as fake news chegaram ao sexo?”, Beatriz Gosta,
youtuber e repórter do “5 para a Meia-Noite”, com o tema “Sexo nas Redes Sociais”, e Fernando Mesquita, sexólogo
e psicólogo que integrou a equipa de especialistas do programa “Casados à Primeira Vista” (SIC), com a intervenção
“Livre-se de relações tóxicas”, são alguns dos convidados da área Sex(y)Talk, cuja programação e coordenação está

a cargo da Educadora Sexual e sexóloga Aline Castelo Branco. Entre as diversas intervenções, a não perder ainda a
conferência sobre o “Direito à Educação Sexual”, da APF, ou o debate “Sexualidade de Pessoas com Deficiência”,
com Rui Machado, da Associação Vida Independente, e Raquel Pereira, investigadora da Universidade do Porto
» HotGay
O espaço dedicado ao público LGBTI conta este ano com uma sala com shows explícitos, entre os quais sexo em
grupo e espetáculos bissexuais, castings, pole dance, massagens, desfiles de roupa íntima masculina e a exposição
fotográfica “Porno gay humorístico”.

» BDSM
Num cenário especialmente desenvolvido para o Eros Porto, a área BDSM, com os shows mais extremos do evento,
conta com espetáculos de perfuração corporal, treino de pingalim e de quadriga, injecção de infusões salinas e uso
de instrumento de tortura medieval (Pêra de Hades), mumificação, controlo de respiração com recurso a sacos na
cabeça e choques elétricos, para além de aplicação de cera quente fluorescente e de sessões de extreme spanking
com recurso a palmatória de espetos e chicotes.
» Swinger
Os casais liberais ou aqueles que procuram mais informação sobre este universo vão encontrar um autêntico clube
de swing na Exponor. O espaço conta com Zona Nudista, Quartos Escuros, Quarto BDSM, área de camas e muitos
shows e jogos para ver e participar. Destaque para o workshop “Introdução ao Mundo Liberal” e o debate “Mundo
Swinger: Queremos saber…”.
» Extasia
Uma área sobre os benefícios da visão espiritual do plano amoroso-erótico do ser humano, baseados no tantra.
Entre os vários conteúdos, realizam-se espetáculos de arte erótica com produções cénicas baseadas em breves
histórias, ensino da metodologia da arte de fazer amor de forma sublime e harmoniosa com instrutores
especializados e projeção e debates sobre filmes.
» Porno/Estúdio X
É a única área reservada, com acesso pago, de todo o Salão Erótico do Porto 2019. Um espaço único e inovador,
com bancadas, para ver todos os ângulos dos melhores shows pornográficos europeus.
» Arte Erótica
Pintura, escultura ou ilustração são apenas algumas das propostas desta área que apresenta as mais diversas
visões artísticas sobre sexualidade e erotismo.
» Boulevard Erótico
Artigos, filmes, brinquedos eróticos e sexuais, complementos e acessórios, revistas, livros, vestuário e muito mais
vão estar disponíveis no Boulevard Erótico. Ao longo dos vários expositores nacionais e internacionais é possível
conhecer as mais recentes novidades e tendências do mercado.
» Photocall
Para fazer fotografias especiais, sozinho/a, com amigos ou artistas, e mais tarde recordar.
» Food trucks
Diferentes opções de oferta gastronómica e de bebidas.
Fotos da Conferência de Imprensa: https://bit.ly/2Tc6Re7
Para informação mais detalhada consulte o Dossiê de Imprensa.
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