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1100-231 LISBOA

ILGA-te
aos jogos 
tradicionais!
Se tens o gosto pela boa jogatana e não perdes 
nem a feijões, hoje é a tua noite. 

CENTRO ENCERRADO DE 15 A 18 DE OUTUBRO
ESTAMOS NO ENCONTRO EUROPEU DE FAMÍLIAS :)

QUINTA-FEIRA1 21h15 - 22h15 21h15 - 22h15

Outdance 
Aula de Kizomba 
para tod@s!
Agora, sempre às QUINTAS-FEIRAS à hora 
do costume, vem aprender a dançar Kizomba 
com o professor Paulo Santos. Quem já 
experimentou diz que é tão relaxante como 
divertido. Vem sozinh@ ou traz quem 
quiseres, sem preocupações de género que a 
nossa Kizomba é livre e inclusiva.

QUINTA-FEIRA8
Outdance 
Aula de Kizomba 
para tod@s!

SÁBADO3 a partir das 21h30

ILGA-te aos Filmes!

“O Sal da Terra”
Hoje não é dia de cinema e este não é um 
filme L,G,B ou T. Mas é véspera de eleições 
legislativas e tempo de refletir sobre o mundo 
que temos e aquele que queremos. Este filme 
sublime de Wim Wenders e Juliano Ribeiro 
Salgado acompanha a vida do fotógrafo 
Sebastião Salgado, através do seu olhar tão 
belo quanto sofrido e transformador.
Legendado em português. Entrada livre e 
gratuita e com pipocas incluídas.

SEXTA-FEIRA2 19h00 - 23h00

Workshop
de Auto 
Maquilhagem!
A Angélica Meira é maquilhadora 
profissional e vem ao Centro LGBT 
ensinar-nos o necessário para nos sentirmos 
autónom@s e segur@s quando nos 
maquilhamos. Não basta ter uma base ou 
uma sombra para saber usá-los, fazê-lo com 
arte e sabedoria é o objetivo deste workshop. 
Inscreve-te, enviando um email para 
voluntariado@ilga-portugal.pt . O workshop 
tem o custo de 3,50€ e deves trazer os 
produtos que tenhas e também um espelho.

SEXTA-FEIRA9 21h00 - 22h30

Hoje! Gay hour:  a happy hour 
do Centro LGBT, das 21h00 às 23h00!

Hoje!  Lesbian hour:  a happy hour 
do Centro LGBT, das 21h00 às 23h00!
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SÁBADO10 a partir das 22h00

ILGA-te à música!
Concerto
de Adrianna 
Niewolanska
Através do soul, da pop e de canções
de musicais, Adrianna convida-te para
seu próprio mundo de felicidade, tristeza
e muitas outras emoções, com canções mais 
ou menos populares de origem inglesa
(mas não só!). Hoje no Centro LGBT…
e qualquer dia destes na MTV.
Vem comprovar e delicia-te.

Outdance 
Aula de Kizomba 
para tod@s!

QUARTA-FEIRA21 das 19h30 às 21h30

ILGA-te à leitura!
 “Ara”
de Ana Luísa Amaral
Hoje vamos conversar a partir de “Ara”,
a estreia de Ana Luísa Amaral na prosa.
Ana Luísa Amaral é professora na Faculdade 
de Letras do Porto e investigadora nas áreas 
de Poéticas Comparadas, Estudos Feministas 
e Teoria Queer. A prosa romanesca acolhe 
neste livro a voz poética da autora, numa 
narrativa idílica de histórias de amor, 
memórias de adolescência e do despertar 
para a sexualidade. 

QUINTA-FEIRA22 das 21h15 às 22h15

às 10h00

SEXTA-FEIRA23 a partir das 21h30 TERÇA-FEIRA27 às 21h30

SÁBADO24

24

15-18
IV ENCONTRO 
EUROPEU
DE FAMÍLIAS 
ARCO-ÍRIS
De 15 a 18 de outubro mudamo-nos para 
Oeiras. O 4º Encontro Europeu de Famílias 
Arco-Íris este ano é em Portugal e reunirá 
famílias de muitos países num evento único 
(+ informação em lisboa2015.nelfa.org).
O programa é variado e com desafios para 
todas as idades e nacionalidades.
Se tens interesse em dar uma mãozinha
e ser voluntári@ no Encontro, envia um 
email para voluntariado@ilga-portugal.pt

SÁBADO

a partir das 21h30

Noite de 
karaoke!
Fazes cara-ó-quê? As nossas noites de 
karaoke estão a tornar-se um verdadeiro 
fenómeno de talentos. Há quem fique de cara 
à banda com tantas vozes poderosas. Põe a 
tua melhor cara e aparece!

Ciclo de leituras 
eléctricas 

“A Noite
da Dona Luciana,
a partir de Copi”
pelo Teatro do Eléctrico
Num teatro acontece um ensaio tardio, onde 
estão presentes o autor, a atriz e o maquinista. 
O ensaio é interrompido por uma velha 
striper, que se envolve num confronto com a 
Companhia, lançando o espetador numa 
espiral entre a verdade e o delírio, a paixão e o 
humor negro. 
Copi, ativista do movimento de libertação 
LGBT, transportou para as suas obras um 
olhar inquieto, desconcertante, comovente e 
simultaneamente carnavalesco e festivo 
sobre as relações humanas. 
1 vez por mês e até dezembro, ILGA-te ao 
teatro!

DIA MUNICIPAL 
PARA A 
IGUALDADE
A ILGA Portugal associou-se à Autarquia de 
Lisboa e a várias outras organizações para, 
juntas, assinalarem este dia, num 
compromisso coletivo de trabalho pela 
igualdade.

DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE

Gir@s pela 
Igualdade
O Grupo Gir@s associa-se à “Caminhada pela 
Igualdade”, juntando-se assim aos esforços 
para tornar visível o muito que ainda há por 
fazer. Esperamos por ti às 10h00 na Praça do 
Município, na Baixa de Lisboa.
Este Gir@ precisa de ti, vem daí!

ILGA-te à tertúlia!
“A Intersexualidade”, 
tertúlia moderada por 
Dani Bento
No dia 26 de outubro celebra-se o “Dia 
Internacional da Visibilidade Intersexual”- O 
que quer isto dizer? O género sempre foi 
associado à biologia de uma pessoa, porém a 
natureza não é simples. Quando esta não 
define claramente o sexo, chamamos 
intersexo. Como definimos então o género? 
Participa!

Hoje!  Trans hour:  a happy hour 
do Centro LGBT, das 21h00 às 23h00!
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21h15 - 22h15

QUINTA-FEIRA29
Outdance 
Aula de Kizomba 
para tod@s!

SEXTA-FEIRA30 a partir das 21h30

SÁBADO31 a partir das 22h00

Sempre às QUINTAS-FEIRAS
das 21h15 às 22h15

OUTDANCE - AULAS DE KIZOMBA 
PARA TOD@S!
Promovida 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 aos SÁBADOS
às 16h00

VEM SER UM/A GOLFINH@!
Também no âmbito do MOVE, @s 
golfinh@s juntam quem queira aparecer 
para fazer natação livre, sem instrutor/a.
Este mês na PISCINA DO CASAL 
VISTOSO; 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

NOVIDADE!
TENNISBALLS 
MOVE a bombar, desta vez com aulas de 
ténis dadas pela própria coordenadora do 
grupo, a prof. Ana Chaparreiro! A partir 
do dia 13, todos os domingos, das 11h às 
12h, no Inatel 1º de Maio.
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.

das 16h00 às 19h00 

NOVIDADE!
ATELIER DE TEATRO
Se tens uma paixão pelo teatro, 
inscreve-te no grupo e participa!
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. Envia um email 
para voluntariado@ilga-portugal.pt

das 19h00 às 22h00 

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 entrar no tom ou mesmo só 
espreitar. Aparece, queremos ouvir-te ou 
que nos ouças.

ILGA-TE NO MESMO DIA À MESMA HORA!

ILGA-te à Conversa! 

Monogamia, 
relações 
abertas, 
infidelidades…
Tertúlia moderada
por Henrique Pereira 
O que significa cumprir um contrato de 
exclusividade (ou não) no seio de uma 
relação? Será a monogamia uma 
impossibilidade para os casais LGBT? Como é 
que cada casal pode decidir o que é melhor 
para si sem ferir a sua integridade? Vem 
participar em mais uma tertúlia que promete 
ser muito acesa! Não faltes!" 

Hoje!  Bi hour:  a happy hour 
do Centro LGBT, das 21h00 às 23h00!

Festa de 
Halloween!
Não é permitida a 
entrada a human@s.
Para quem não pode ver um pescocinho e 
quer logo trincar ou para quem se desfaz a 
dançar, temos uma noite perfeita. Não 
penduramos os alhos e tapámos os crucifixos, 
hoje é dia para lançar bruxedo.


