
2

3

4

5

7

8

9

10

das 19h00 às 21h00

quarta-feira

ILG’arte 
Oficina de projetos 
artísticos, dinamizada 
por Serge Loure
este mês de março, o iLG’arte vai dedicar-
se a recriar objetos antigos e novos que nos 
foram doados para uma nova decoração do 
Centro LGBt! Vem e deixa a tua marca.

das 21h15 às 22h15

quinta-feira

Outdance
Aula de Kizomba para 
tod@s! Com o professor 
Paulo Santos
a energia do professor Paulo é contagiante e 
não há pés, ancas e braços que fiquem indife-
rentes a este ritmo que nos vai ensinando to-
das as semanas. apareçam e experimentem! 
a dança toma conta de nós e só comanda e é 
comandad@ quem quer, que a nossa Kizom-
ba é livre e inclusiva. 

a partir das 21h30

sexta-feira
Sessão de Informação
A era da 
informação, a 
segurança e a 
vulnerabilidade 
a Daniela Bento é especialista em seguran-
ça informática e pode ajudar-te a prevenir 
riscos. isto porque, os novos meios de co-
municação potenciam a comunicação entre 
pessoas a um ritmo cada vez mais elevado, 
mas o anonimato e o uso do computador 
implicam um maior cuidado na navegação e 
no próprio diálogo, já que novas formas de 
violência começam a aparecer. queres saber 
alguns truques para manteres um uso sau-
dável da internet? Precisas de saber no que 
podes confiar? não faltes! 

hoje! pan hour, a haPPy hour 
Do Centro LGBt, Das 21h00 às 23h00!

das 15h00 às 18h00

sáBaDo

Oficinas de 
Escrita Criativa 
a ana Vicente decidiu experimentar uma coi-
sa nova: pôr outr@s a escrever. neste caso, 
no centro LGBt, durante 3 sábados (dias 5, 
12 e 19) vamos encontrar-nos para exerci-
tar criativamente a nossa escrita. em cada 
dia, um tema diferente, um processo suado e 
muitas folhas brancas para preencher. 

a partir das 21h30

Noite de Karaoke! 

You can be 
such a diva
no mês em que se celebra o Dia internacional 
das Mulheres, nada melhor do que termos o 
nosso karaoke dedicado às grandes divas da 
música. sim, a streisand, a Madonna e até a 
Celine se tiver mesmo de ser, mas não pode-
mos esquecer tod@s @s outr@s. ser Diva é 
uma atitude, pega no micro e mostra-o!

das 20h30 às 21h30 

seGunDa-feira

Grupo de  
Partilha do GRIT 
tens dificuldades em relação à tua identidade 
de género? tens dúvidas sobre como te iden-
tificas? 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.

a partir das 21h00

terça-feira
ILGA-te à tertúlia!
“Mulheres que 
fazem sexo 
com mulheres: 
saúde e poder” 
hoje convidámos a Diana Póvoas, a eduarda 
ferreira e a  Joana almeida para virem falar 
de saúde nas mulheres que têm sexo com 
mulheres. que características têm as infeções 
sexualmente transmissíveis? será que as ins-
tituições de saúde são sensíveis às suas es-
pecificidades? as consultas são já espaços de 
confiança e abertura entre mulheres e pro-
fissionais? neste dia das mulheres queremos 
desvelar desigualdades e sensibilizar para a 
necessidade de práticas de saúde mais justas 
e sensíveis às necessidades de todas. tertúlia 
moderada por sara trindade.

das 19h00 às 21h00

quarta-feira

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

das 21h30 às 22h30

Curso básico 
de italiano
agora a flavia Barbera vem ensinar-te em 
dois dias (dias 9 e 16) o básico para poderes ir 
a itália a saber que quando dizes “mórbido” ou 
“sinistra” não estás a descrever a casa do ter-
ror :). se o italiano é uma língua que vos canta 
ao coração, vi aspettiamo! Para te inscreveres, 
envia um email até dia 7 para centro@ilga-
-portugal.pt com o assunto  “inscrição Curso 
básico de italiano” e o teu nome e idade.

das 21h15 às 22h15

quinta-feira

Outdance 
Aula de Kizomba para 
tod@s! Com o professor 
Paulo Santos
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das 21h30 às 22h30

sexta-feira

Direitos  
à Mesa 
Sessão dinamizada por 
Joana Cadete Pires
Vem esclarecer todas as dúvidas e fazer as 
perguntas que te inquietam sobre adoção e 
co-adoção. a Lei 2/2016 já foi publicada e é 
uma vantagem estar preparad@! não faltes!

hoje! Gay hour, a haPPy hour 
Do Centro LGBt, Das 21h00 às 23h00!

às 22h00 

Brigada do 
Preservativo – 
Bairro Alto 
Ponto de encontro no  
Centro LGBT
uma vez por mês fazemos esta ação de pre-
venção, através da distribuição de preservati-
vos. a tua participação é fundamental! envia 
um email para prevencao@ilga-portugal.pt

das 15h00 às 18h00

sáBaDo

Oficinas de 
Escrita Criativa
dinamizadas por 
Ana Vicente

às 21h00

ILGA-te ao Teatro! 
Com a peça 
“Agarra a 
palavra ou…”
o Grupo de teatro Par’ser da iLGa Portu-
gal está numa fase explosiva de criatividade e 
produção. nesta peça, a Jessica (antes Jorge) 
deseja ser quem é. Deseja ser reconhecida. 
o que nos torna pessoas? Porque temos 
dificuldade em aceitar o que foge à norma? 
Como ajudar a Jessica a ultrapassar as con-
tradições que enfrenta?
Vem debater e participar neste fórum!

das 19h00 às 21h00

quarta-feira

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

das 21h30 às 22h30

Curso básico 
de italiano
dinamizado por 
Flavia Barbera

das 21h15 às 22h15

quinta-feira 

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

partir das 21h30

sexta-feira
ILGA-te à Conversa

“Casar ou não 
casar?”
Tertúlia moderada por 
Henrique Pereira
em Portugal, o casamento entre pessoas de 
mesmo sexo está disponível desde 2010 e 
celebraram-se até 2015 mais de 1500 casa-
mentos. Paralelamente, as taxas de divórcio 
não deixam de aumentar o que nos leva a 
questionar: casar ou não casar? quais as ra-
zões certas para o fazer? que motivos e que 
obstáculos? Vantagens e desvantagens? que 
especificidades existem para os casais LGBt? 
não faltes a mais uma tertúlia!

hoje! Lesbian hour, a haPPy hour  
Do Centro LGBt, Das 21h00 às 23h00!

das 15h00 às 18h00

sáBaDo

Oficinas de 
Escrita Criativa
dinamizadas por 
Ana Vicente

a partir das 22h00

ILGA-te à FESTA!

“Bye bye Winter, 
Hello dear Spring”
a primavera vai chegar em pleno ao nos-
so Centro com uma festa tão reflorescente 
quanto quente. Para celebrar a renovação da 
vida que tanto nos inspira, iremos também 
fazer um brinde muito especial à nossa Dani 
e ao passo transformador que acaba de con-
quistar  – o da mudança de identidade. É hora 
de cantar os parabéns, junta a tua à nossa 
voz!

das 19h00 às 21h00

quarta-feira

ILG’arte 
Oficina de projetos  
artísticos e upcycling, 
dinamizada por Serge Loure
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a partir das 21h30

ILGA-te à Poesia! 
Com: Teresa Amor, 
Alberto Jorge, João Carlos 
Martins, João Firmino 
e Ana Chaparreiro
no dia 21 de março celebrou-se o Dia Mun-
dial da Poesia, e é com essa mesma intenção 
que hoje iremos encher o Centro das palavras 
dos poetas e das poetizas que somos e que 
mais amamos, numa sessão de leitura cole-
tiva. Porque é certo que podemos viver sem 
poesia… mas não tão bem.

das 21h15 às 22h15

quinta-feira

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

das 19h00 às 23h00

sexta-feira

Noite de jogos  
tradicionais

Especial caça 
aos ovos!
nada melhor que uma noite de jogatana para 
animar a sexta-feira santa, regada de impe-
rial bem fresca e bem animada pela caçada-
surpresa aos ovos d@ coelh@. e já agora, de-
safiamos-te a entrares na competição “qual a 
teoria mais sustentada e criativa para explicar 
a combinação ovos-coelh@s”. Vamos a votos!

hoje! trans 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 pre-
servativos. a tua participação é fundamen-
tal! envia um email para prevencao@ilga-
-portugal.pt

 a partir das 21h30

sáBaDo

Talk to Me… 
com Ana Aresta
nestas novas conversas, damos a palavra 
a um/a voluntári@ para dizer e partilhar 
o que quiser. Depois da Diana Bicho, é a 
vez da ana aresta, que nos vem falar sobre 
uma quase desculpa para vir estudar para 
Lisboa, a chegada à iLGa pela 1ª vez e daí 
até ao trabalho que faz atualmente na di-
reção. será uma espécie de “viagem com o 
armário às costas” pelos dilemas de quem 
sente que cresce longe da sua própria rea-
lidade. aproveita para partilhar a tua ex-
periência - todas as pronúncias cabem no 
Centro LGBt :)

das 20h30 às 21h30 

seGunDa-feira

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

das 19h00 às 21h00

quarta-feira

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

a partir das 21h30

Inauguração da  
exposição de fotografia

“As duas 
Rainhas”, de 
Joana Bom
a Joana entende a fotografia como um ins-
trumento de intervenção que contribui para 
mudar comportamentos e visões do mundo. 
Desenvolve um trabalho sobre o nu artístico 
que evidencia a natural beleza do corpo que 
está nu e ajuda a desmistificar a sexualidade 
entre duas mulheres, libertando-a. Vais que-
rer ver.

a partir das 21h30

quinta-feira
ILGA-te à conversa

com “Os ícones 
da Visibilidade T 
nos últimos anos” 
Tertúlia dinamizada 
por Daniela Bento
Como hoje é o Dia internacional da Visibili-
dade trans, quisemos aproveitar para falar 
daquel@s que, nos últimos anos, deram um 
contributo impulsionador para as questões t 
dentro da cultura mainstream. estes exem-
plos fortes, pela sua presença são fonte de 
esperança para muitas pessoas que vivem 
isoladas da informação mais especializada da 
comunidade. tens um ícone que te motivou? 
Vem falar dele!
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Centro fora De Portas

Grupo de Teatro  
PAR’SER

dia 11 de março, às 21h00

Participa no evento Março Mulher, pro-
movido pela Cooperativa seies (Centro de 
Cidadania ativa - rua João eloi do amaral, 
nº 140, setúbal)

dia 21 de março, às 21h30

Participa no festival de teatro do opri-
mido, na associação “Casalense” (av. de 
Ceuta, em Lisboa)

iLGa-te no MesMo Dia
à MesMa hora!

sempre às quartas-feiras 

das 19h00 às 21h00 
no Centro LGBt

  

ILG’arte!
upcycling, pintura decorativa, douramento, 
cerâmica e azulejaria… com serge Loure.

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

NoViDADe!

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.
no grupo runs n’ roses contamos contigo, 
não adies mais a decisão de fim de ano e 
começa esta semana! traz ténis, roupa con-
fortável e água. 

sempre aos sábados 

às 11h00 
DoCa Do esPanhoL 

/traseiras Do Museu Do oriente

NoViDADe!

bIsGa-te! - bIcIcLetadas nO tejO
o grupo MoVe não para e acaba de criar 
um novo núcleo de desporto! se gostas de 
andar de bicicleta, é só sair da cama no 
sábado de manhã e rumar ao final da av. 
infante santo. às 11h00, e durante 10 mi-
nutos, a Kiki espera por ti para partirmos 
tod@s juntos. Procura alguém com objeto 
arco-íris.
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 aos sábados 

às 16h00 
na PisCina Do CasaL Vistoso

Vem ser um/a GOLfInh@!
também no âmbito do MoVe, @s golfi-
nh@s juntam quem queira aparecer para 
fazer natação livre, sem instrutor/a. en-
contro 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 higie-
ne + 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-portu-
gal.pt se queres bater umas bolas.

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 par-
ticipe. 

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 simpati-
zante, ensaia todos os domingos no Centro. 
tem a porta aberta a quem queira espreitar, 
aparece!
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