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Das 17h00 às 19h00

quarta-feira  
Seminário INTIMATE 
Conjugalidades 
e Parentalidades 
LGBTQ
O projeto de investigação iNtiMate dedica-
se à diversidade sexual, afetiva e relacional 
em Portugal, espanha e itália. Desenvolvido 
no Centro de estudos Sociais da universidade 
de Coimbra, o iNtiMate vem ao Centro 
apresentar as conclusões gerais do primeiro 
ano de investigação, sobre relações lésbicas e 
relações poliamorosas com pessoas LGBtq, 
e apresentar os novos estudos a iniciar: 
procriação medicamente assistida; gestação 
de substituição com pessoas LGBtq; e 
políticas de atribuição de nome a uma criança. 
a sessão será comentada por teresa Pizarro 
Beleza e isabel advirta. entrada livre.

Das 19h00 às 21h00

ILG’arte 
Oficina de projetos  
artísticos e upcycling, 
dinamizada por Gio Loure
No mês de maio no iLG’arte podes aprender 
várias técnicas de restauro e recriação de 
objetos, transformando peças vulgares em 
verdadeiras obras de arte! aparece!

Das 19h00 às 20h30 

quiNta-feira 

Sessão Mapfre 
sessão de informação
a Mapfre Seguros propõe despertar as nossas 
consciências para algumas inevitabilidades da 
vida, procurando connosco construir soluções 
que nos façam sentido. Já pensaste no dia de 
amanhã? quer tenhas ou não pensado, hoje é 
o dia certo para isso. Vem saber mais.

Das 21h15 às 22h15

Open Day de 
Kizomba! 
Com o professor Paulo Santos
Hoje é um dia especial na Kizomba! as/os 
atletas do MOVe de todas as modalidades são 
convidad@s a “invadir” a pista de dança. e o 
professor Paulo vai receber ainda com mais 
gosto e animação toda a gente que queira 
experimentar um passinho deste estilo.  

às 21h30

 Sexta-feira  

MIX IT!
O Mix it é uma festa de boas-vindas para 
tod@s @s voluntári@s que querem colaborar 
connosco e uma excelente oportunidade de nos 
conhecermos! No Mix it poderás ficar a conhecer 
as nossas atividades e projetos, num ambiente 
descontraído e informal. Poderás conhecer 
outr@s voluntári@s e começar a descobrir um 
percurso de voluntariado útil para outr@s e para 
ti. Para participares, basta enviares um e-mail 
para: voluntariado@ilga-portugal.pt | assunto: 
Mix it |Numa frase, diz-nos o que te puxa para a 
iLGa Portugal. esperamos por ti!

Às 22h30

Noite de  
Karaoke!
Depois do Mix it, nada melhor que uma noite 
para afinar a voz a solo ou em dueto. Será 
que @s nov@s voluntári@s têm vocação para 
o microfone? anda descobrir e junta-te a 
eles/as!

HOJe! Gay HOur, a HaPPy HOur 
DO CeNtrO LGBt, DaS 21H00 àS 23H00!

 Às 21h30 

SáBaDO 

“Números, letras 
e símbolos: 
Curiosidades sobre 
Matemática”
por Dani Bento
Sabias que existem números perfeitos, mágicos 
e até números que são imaginários? Sabias que 
existe um número que relaciona muitas obras 
de arquitetura? queres saber como é que os 
números primos te apoiam no dia-a-dia? Hoje 
a Dani vai falar-nos de várias curiosidades 
sobre a presença dos números no quotidiano... 
mais do que possas imaginar! aparece!

das 19h30 Às 21h00 

SeGuNDa-feira 

Grupo de  
Partilha do GRIT 
tens dificuldades em relação à tua 
identidade de género? tens dúvidas sobre 
como te identificas? Participa no nosso 
grupo de partilha para pessoas trans, 
dedicado a promover o contacto, troca de 
experiências e ajuda entre pares. Não te 
sintas sozinh@, aparece. Grupo moderado 
por Dani Bento.

das 19h00 Às 21h00

quarta-feira

ILG’arte 
Oficina de projetos  
artísticos e upcycling, 
dinamizada por Gio Loure

das 21h30 Às 22h30

Curso básico de 
italiano – parte III
este curso destina-se a quem frequentou 
o do mês passado e àquel@s destemid@s 
que estejam dispost@s a vir com a lição 
estudada do básico dos básicos. É obrigatória 
a frequência nos 2 dias (11 e 25).
Para te inscreveres, envia um email até 
dia 9 para centro@ilga-portugal.pt com o 
assunto “inscrição Curso básico de italiano – 
parte iii”.

das 21h15 Às 22h15

quiNta-feira 

Outdance 
Aula de Kizomba para 
tod@s! Com o professor 
Paulo Santos
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13 a partir das 21h30

Sexta-feira  

Festa MOVE!
a festa do grupo de interesse MOVe 
pretende pôr toda a gente a mexer-se, 
mas na desportiva... Ou melhor, sem ser na 
desportiva. aqui o que interessa mesmo é 
participar na festa e no resultado final toda 
a gente ganha, mesmo sem pegar na raquete 
ou mergulhar na piscina. Há surpresas muito 
especiais, entre as quais um show inédito no 
nosso Centro: um espetáculo de Pole Dance! 
Já estamos a ver que vai haver muita gente a 
agarrar-se ao varão!

Às 22h00 

Ponto de encontro  
no Centro LGBT

Brigada do 
Preservativo – 
Bairro Alto 
uma vez por mês fazemos esta ação de prevenção, 
através da distribuição de preservativos. a tua 
participação é fundamental! envia um email para 
prevencao@ilga-portugal.pt

das 15h00 Às 19h00

SáBaDO

Curso de Retrato 
e Auto Retrato 
14 e 21 de maio
Depois do curso breve de pintura, agora a 
flavia Barbera vem ensinar-te a trabalhar 
a figura humana em duas aulas dedicadas 
ao estudo do retrato e do auto retrato. 
aprenderemos a visualizar e representar o 
rosto, encaixando a figura num contexto ideal. 
técnicas: mistas, pintura ou desenho à escala 
d@s participantes. inscreve-te enviando um 
email para centro@ilga-portugal.pt 
Custo por pessoa pelos 2 dias (para compra 
de materiais): 2€

a partir das 21h30

Talk to Me… com 
Paulo Raínho
O Paulo é uma das caras mais conhecidas do 
Centro e é um cicerone único para muit@s 
daquel@s que nos visitam. Desta vez, quem 
fala é o “bartender” e, por isso, vamos querer 
saber como chegou à iLGa e o percurso que 
fez até hoje dentro da associação até chegar 
à coordenação do bar. ele adora conversar e 
vamos adorar ouvi-lo. 

das 15h00 Às 19h00

DOMiNGO

Piquenique das 
Famílias que já 
estão aqui e das 
que vão estar
We are family! e dia 15, ainda mais. Vamos juntar 
as celebrações do Dia Mundial das famílias e do 
Dia internacional da Diversidade familiar com 
a Luta contra a Homofobia e a transfobia pela 
primeira vez oficialmente comemorada em 
Portugal no dia 17 de maio. Das 15 às 19h, 
o Jardim do Príncipe real vai encher-se com 
atividades para todos os gostos com um “mega” 
piquenique LGBt. este ano, vamos contar 
com a boa companhia e parceria de outras 
associações e ainda algumas escolas. e vamos 
ter apresentação do Coro CoLeGaS, também do 
Par’Ser – o nosso grupo de teatro, e o Grit virá 
esclarecer e informar sobre transexualidade…  
Música, convívio e comida para partilhar – vem, 
traz um petisco e junta-te que aqui fazes falta!

das 19h00 Às 21h00

quarta-feira

ILG’arte 
Oficina de projetos  
artísticos e upcycling, 
dinamizada por Gio Loure

 das 21h15 Às 22h15

quiNta-feira

Outdance 
Aula de Kizomba para 
tod@s! Com o professor 
Paulo Santos

a partir das 21h30 

Sexta-feira  
ILGA-te à Conversa

“Coming out 
em consulta”
Tertúlia moderada 
por Nelson Calado
Ser-se lésbica, gay, bissexual ou trans (LGBt) 
não pode constituir em si mesmo uma barreira 
no acesso à saúde. Contudo, os resultados 
do projeto SaÚDe eM iGuaLDaDe da iLGa 
revelaram que as pessoas LGBt deparam-se 
com várias dificuldades no acesso a cuidados 
de saúde competentes. quem deve contrariar 
o silêncio e a invisibilidade que incide sobre a 
orientação sexual e a identidade de género? 
Deve ser feito o coming out na consulta? 
Sempre? Como? Porquê?

hoJe! traNS HOur, a HaPPy HOur 
DO CeNtrO LGBt, DaS 21H00 àS 23H00!

das 15h00 Às 19h00

SáBaDO

Curso de Retrato 
e Auto Retrato 
14 e 21 de maio
Custo por pessoa pelos 2 dias (para compra 
de materiais): 2€
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a partir das 21h30 

Inauguração da exposição
“Literatura no ar” 
exposição das Oficinas 
da Escrita Criativa
as/os participantes das Oficinas de escrita 
Criativa querem partilhar connosco algum do 
trabalho que estiveram a realizar nas sessões 
de março. Pediram ajuda ao Gio Loure para 
deixar uma marca no Centro nos próximos 
dias, deixando algumas das suas palavras 
espalhadas pelo ar. São frases que ficam 
suspensas. Vem lê-las e quem sabe ouvi-las, 
sussurradas ao ouvido. 

das 19h00 Às 21h00

quarta-feira

ILG’arte 
Oficina de projetos artísticos 
e upcycling, dinamizada por 
Gio Loure

das 21h30 Às 22h30

Curso básico de 
italiano – parte III 
(dias 11 e 25)

das 21h15 Às 22h15

quiNta-feira 

Outdance 
Aula de Kizomba para 
tod@s! Com o professor 
Paulo Santos

 a partir das 21h30

Sexta-feira 
ILGA-te à Conversa 

“Integridade e 
Coming out”
Tertúlia moderada por 
Henrique Pereira
Como manter os nossos valores e integridade 
como seres humanos e como pessoas LGBt 
num mundo que, apesar de estar em mudança, 
ainda nos obriga a fazer (ou não) coming 
outs sucessivos (escola, trabalho, família, 
novos relacionamentos, etc.), colocando-nos 
numa posição de exposição à eventualidade 
de rejeição e discriminação? afinal estamos 
tod@s no mesmo barco na caminhada de nos 
tornarmos mais felizes e contamos com a tua 
partilha. Não faltes!

HOJe! LeSBiaN HOur, a HaPPy HOur 
DO CeNtrO LGBt, DaS 21H00 àS 23H00!

Às 22h00 

Ponto de encontro  
no Centro LGBT

Brigada do 
Preservativo – 
Príncipe Real 
uma vez por mês fazemos esta ação 
de prevenção, através da distribuição 
de preservativos. a tua participação 
é fundamental! envia um email para 
prevencao@ilga-portugal.pt

a partir das 21h30

SáBaDO 

Sair do Super 
Armário II 
Super heroísmo VS. 
Heteronormatividade,
por Luís Soares
Desde a última vez que o Luís esteve no 
Centro, houve novas saídas do armário 
no mundo dos super-heróis e das super-
heroínas, tornando ainda mais interessante 
uma nova conversa sobre o assunto. anda 
descobrir uma perspetiva sobre a luta 
pela visibilidade LGBt no mainstream 
dos comics, este universo em constante 
evolução. 

 das 11h Às 12h

DOMiNGO

Open day 
TennisBALLS!
No Inatel - 1º de Maio
está na hora de pegares na raquete. Com 
o open day, @s habituais tenistas vão 
querer mostrar-te como já dão umas belas 
raquetadas sem magoar ninguém. aparece 
e experimenta, ninguém vai contar os 
pontos.
 

 das 20h30 Às 21h30

SeGuNDa-feira

Grupo de  
Partilha do GRIT 
Para pessoas trans. Não precisas de 
inscrição, basta apareceres que serás 
sempre bem-vind@. Grupo moderado por 
Dani Bento.

 das 19h30 Às 21h00

terça-feira 

ILGA-te à  
Leitura! 
ainda estamos nas primeiras páginas, mas 
já não nos podemos conter para chegar 
até ao fim. O grupo de leitura quer-se livre 
e descomprometido, partilhamos leituras, 
mostramos o que andamos a ler e até 
discutimos as capas. Há quem goste de 
estimar os livros, há quem goste de dobrá-
los e sublinhá-los, mas toda a gente é muito 
bem-vinda. 
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CeNtrO fOra 
De POrtaS:

dia 7 | sábado | Às 13h 

setúbal – largo da Fonte nova

O CoLeGaS - Coro Lésbico, Gay e Simpatizante 
da iLGa Portugal, irá participar no evento Março 
Mulher 2016, promovido pela Cooperativa SeieS 
em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal

Às 18h, em lisboa

a convite da associação de amigos do Museu 
Nacional da Música, o CoLeGaS dará um concerto 
especial no Museu da Música. Os bilhetes custam 
5€, sendo que 60% revertem para o coro. 

dia 15 | sábado | das 15h00 Às 19h00

Piquenique comemorativo  
dos dias todos

No Jardim do Príncipe real, vamos encontrar-nos, 
estender as toalhas na relva e celebrar a primavera 
em tons arco-íris. a nossa família também és tu, 
traz um petisco e vem!

dia 27 | sexta-Feira

O grupo Gir@s fará mais uma caminhada, desta 
vez na Covilhã! Se queres participar, envia um 
email para caminhadas@ilga-portugal.pt para mais 
informações

dia 27 | sexta-Feira | Às 21h30

Feira do Livro de LisBoa – stand 
BLX (BiBLiotecas de LisBoa):

Leitura encenada pelo grupo Par’Ser, o nosso 
grupo de teatro que desta vez escreveu, encenou e 
irá apresentar estas leituras para o público adulto 
da feira do livro (em junho será a vez das crianças).

dia 28 | sábado | 15h00

O nosso voluntário Luís Soares irá invadir a feira 
do livro de heróis e heroínas LGBt para que se 
espalhe a diversidade já presente no mundo dos 
comics e ainda tão pouco conhecida do grande 
público.

dia 29 | domingo | 19h00

Hoje é a vez d@s CoLeGaS impressionarem o 
público da feira do livro com as suas belas vozes. 
Vem ser a claque que o nosso grupo merece!

iLGa-te NO MeSMO Dia 
à MeSMa HOra!

todas as quartas-Feiras
das 19h00 às 21h00

NO CeNtrO LGBt

iLG’arte!
upcycling, pintura decorativa, douramento, 
cerâmica e azulejaria… com Gio Loure.

dia 18 (agora uma vez por mês) 
às 11h00

DOCa DO eSPaNHOL
/ traSeiraS DO MuSeu DO OrieNte

 

BisGa-te! - BicicLetadas no tejo
Se gostas de andar de bicicleta, é só sair da cama 
no sábado de manhã e rumar ao final da av. 
infante Santo. a Kiki espera por ti para partirmos 
tod@s juntos. traz roupa confortável, capacete e 
água. e claro, a tua bicicleta! Se não tiveres, podes 
alugar ali mesmo no fun track ou escreve para 
desporto@ilga-portugal.pt que temos pelo menos 
2 para emprestar :)

sempre Às quintas-Feiras 
DaS 21H15 àS 22H15 

NO CeNtrO LGBt

outdance
auLas de KizomBa Para tod@s!
Promovidas no âmbito do MOVe, o grupo de 
desporto da iLGa Portugal.
Preçário:
ao mês:   12,00€ (3,00€ a aula) por pessoa. 
Pagamento a efetuar entre dia 1 e dia 5 de cada mês.
Por aula: 3,50€ por pessoa. Pagamento no próprio 
dia com o prof. Paulo Santos.

sempre Às quintas-Feiras  

e aos sábados 

runs n’ roses
Gostas de correr e queres companhia? Vem 
juntar-te ao grupo de corrida do Move às 5ª feiras, 
às 19h00, na estação fluvial do Cais do Sodré e 
aos sábados, às 11h00, no estádio universitário. O 
Hélio é o anfitrião e estará à tua espera. traz ténis, 
roupa confortável e água. 

sempre aos sábados 
às 16h00 

na Piscina do Casal Vistoso

vem ser um/a GoLFinh@!
O grupo golfinh@s junta quem queira aparecer 
para fazer natação livre, sem instrutor/a. encontro 
às 16h00 na estação de metro do areeiro ou 
diretamente na piscina. traz:   cartão de cidadã/o 
+ fato de banho + touca + chinelos + óculos de 
natação (facultativo) + toalha + produtos de higiene 
+ 2,30€ - senha/hora.  

sempre aos domingos 
 das 11h00 às 12h00 

tennisBaLLs 
MOVe a bombar com aulas de ténis dadas pela 
própria coordenadora do grupo, a prof. ana 
Chaparreiro! todos os domingos, das 11h às 12h, 
no inatel 1º de Maio. 
Preçário:
ao mês:   12,00€ (3,00€ a aula) por pessoa. 
Pagamento a efetuar entre dia 1 e dia 5 de cada 
mês.
Por aula: 3,50€ por pessoa. Pagamento no próprio 
dia com o profª ana Chaparreiro.
envia um email para desporto@ilga-portugal.pt se 
queres bater umas bolas.

sempre aos domingos 
às 16h30 

no Campo Polidesportivo Vale fundão, em Marvila

NOVIDaDE 

Fut4aLL 
o novo núcLeo de desPorto 
incLusivo do move 
O futebol é um jogo de equipa. Nesta terás sempre 
lugar. Se gostas de te ultrapassar, de fazer parte 
de um projeto e de jogar à bola, então o futsal é 
para ti. 
todos os domingos às 16h30 a Sandra estará à 
tua espera no campo Polidesportivo Vale fundão 
em Marvila, rua Manuel teixeira Gomes, 1900 
Lisboa
aparece e joga connosco. Para mais informações, 
envia um email para: desporto@ilga-portugal.pt

sempre aos domingos 
 das 15h00 às 19h00 

no Centro LGBt

ateLier de teatro 
O atelier de teatro é animado pela Lara antunes, 
explorando técnicas de teatro do Oprimido e 
do Sociodrama. este grupo tem como objetivo 
construir uma peça sobre as diferentes orientações 
sexuais, a partir de reflexões e experiências de 
quem nele participe. 

sempre aos domingos 
das 19h00 às 22h00 

no Centro LGBt

coLeGas
o coro mais cooL da euroPa e 
quiçá do mundo
O CoLeGaS - Coro Lésbico, Gay e Simpatizante, 
ensaia todos os domingos no Centro. tem a porta 
aberta a quem queira espreitar, aparece! 
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