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DAS 13H15 ÀS 14H15 

QUARTA-FEIRA
NOVIDADE

Yoga ao almoço! 
Com a professora 
Margarida Alonso
Agora também às terças-feiras das 18h30 às 
19h30. 
Se queres experimentar ou inscrever-te, 
envia um email para desporto@ilga-portugal.
pt e indica dia e horário da tua preferência.
Preçário: Ao mês: 12,00€ (1 x semana) ou 
24,00€ (2 x semana). Por aula: 3,50€ por 
pessoa. Pagamento no próprio dia com a 
profª Margarida

DAS 19H30 ÀS 20H30

QUINTA-FEIRA 

Outdance 
Aula de Kizomba para 
tod@s! Com o professor 
Paulo Santos
Quem experimenta este ritmo africano corre 
bem o risco de ficar ligad@ para sempre. 
Aparece e dança com quem te aprouver que 
a nossa kizomba é livre e inclusiva! 

A PARTIR DAS 21H00

UNO ao  
serão!

 ÀS 21H30

SEXTA-FEIRA

Talk to me com… 
“Por Todas Nós”
“Por Todas Nós” é um movimento recente, que 
nasceu na sequência da concentração de 1 de 
Junho de 2016, em Lisboa, após a notícia de 
violação de uma adolescente por mais de 30 
homens num morro do Rio de Janeiro. Várias 
são as pessoas que entretanto se lhe juntaram, 
unidas pela urgência de construir um mundo 
mais feminista. Vem conversar com a Patrícia 
Vassallo e outr@s companheir@s e conhecer 
de perto o que @s move.

HOJE! TRANS HOUR, A HAPPY HOUR DO 
CENTRO LGBT, DAS 21H00 ÀS 23H00!

A PARTIR DAS 21H30

SÁBADO 

Nasty Karaoke!
Hoje soltas a voz da nasty woman que há em 
ti. Há quem lhes chame divas porque sabem 
o que querem, mas divas são os Trumps e 
outros homens birrentos. Nós preferimos 
chamar-lhes nasty women: mulheres 
mazonas e amazonas, fortes e desagradáveis, 
convictas e inconvenientes, poderosas e 
indecentes. Vem cantá-las!

DAS 18H30 ÀS 19H30

TERÇA-FEIRA
NOVIDADE

Yoga ao pôr-do-sol! 
DAS 21H00 ÀS 22H00 

Pole Dance! 
Com a professora 
Marina Mey
E depois de uma aula de yoga nada melhor 
que uma aula de varão! Aparece com roupa 
confortável. Para lhe dares a volta.

QUARTA-FEIRA 

Dia internacional 
das mulheres
Hoje o Centro LGBT está encerrado e adere 
à iniciativa internacional “8M Não Me Calo!” 
- International Women’s Strike/Paralisação 
Internacional das Mulheres (Rossio - 17h30). 
Vamos estar o dia inteiro a participar nos vários 
eventos e iniciativas de celebração conjunta. 
Fica atent@ e junta-te a nós na luta feminista 
por um mundo igualitário de verdade.

Um Governo com 4 ministras num total de 18 e 15 Secretárias de Estado num total de 42.  
Em 2016, pelo menos 22 mulheres mortas às mãos de quem amaram.  

12% de mulheres nos Conselhos de Administração das empresas 
cotadas na bolsa – e apenas uma em 46 é presidente.

13% de diferença salarial entre homens e mulheres para um mesmo trabalho –  
E NÃO É A FAVOR DAS MULHERES.

Se achas que o país está bem assim e que março é apenas o mês da primavera,  
talvez seja tempo de pensares melhor.  

Mas se achas que março, e abril, e todos os meses que se seguem,  
podem ser mais do que isto e que podes fazer algo por ti, por nós, por tod@s, 

reconhece que este não é um mês qualquer e junta-te a nós!

+351 218 873 918
+351 969 367 005
facebook.com/CentroLGBT

Rua dos Fanqueiros, 40
1100-231 LISBOA MARÇO

2017
1/5



9

10

11

14

15

16

17

18

DAS 19H30 ÀS 20H30 

QUINTA-FEIRA

Outdance
Aula de Kizomba 
para tod@s! 

A PARTIR DAS 21H00

UNO ao serão!
ÀS 21H30

SEXTA-FEIRA 

Noivas, solteiras 
e divorciadas: 
devaneios do 
quotidiano lésbico
Dizem que elas se mudam para casa da 
namorada logo na 1ª semana de relação, 
que partilham a roupa toda e que não 
adormecem sem ver um episódio de L Word. 
Mas como será o verdadeiro dia a dia de uma 
mulher lésbica? Nesta tertúlia de ativismo 
lesboalegre, a Rita Oliveira, a Isabel Advirta 
e a Ana Aresta prometem levar-te a mares 
nunca antes navegados. Permitida a entrada 
em pantufas.
Enquanto decorre a tertúlia iremos convidar 
@s audazes a tricotar o seu próprio pussy hat 
arco-íris. Haverá lãs e agulhas para tod@s e 
a ajuda da Alexandra e do Nota para quem 
queira aprender!

HOJE! LESBIAN HOUR, A HAPPY HOUR DO 
CENTRO LGBT, DAS 21H00 ÀS 23H00!

 ÀS 21H30

 SÁBADO 

ILGA-te aos 
Filmes 
com “Te Doy Mis 
Ojos” (Dou-te os Meus 
Olhos), de Icír Bollaín
Março é o mês para ver este filme 
incontornável que ganhou 7 prémios Goya 
em 2004 e que continua hoje a ser um dos 
mais pungentes retratos da vida de uma 
mulher hetero vítima de violência doméstica 
(Pilar), levando-nos a compreender as mais 
sensíveis e complexas teias da humilhação, 
do medo e da dependência que alimentam as 
relações violentas. Não percas.

 DAS 18H30 ÀS 19H30 

 TERÇA-FEIRA
NOVIDADE

Yoga ao 
 pôr-do-sol! 

DAS 13H15 ÀS 14H15 

QUARTA-FEIRA 

Yoga ao almoço! 
DAS 19H00 ÀS 20H30

ILGA-te à  
Leitura! 
Sessão dinamizada 
por Ana Vicente
Este mês mudamos de dia e de horário, mas 
mantemos a mesma paixão pelos livros e o 
gosto de falar sobre eles. Quem passar pelo 
Centro nesta quarta-feira, poderá também 
dizer que livro é que tem à cabeceira e 
receber as sugestões do resto do grupo. Ao 
virar da esquina, ao virar da página, aparece.

DAS 19H30 ÀS 20H30

QUINTA-FEIRA 

Outdance 
Aula de Kizomba 
para tod@s! 

A PARTIR DAS 21H00

UNO ao serão!
 ÀS 21H30

SEXTA-FEIRA

20 anos de 
Centro LGBT! 
Encontro de lançamento
2017 marca o vigésimo aniversário da 
abertura do Centro LGBT e queremos 
comemorá-lo contigo ao longo do ano 
inteiro!
20 anos de vida do Centro LGBT são 20 anos 
feitos das vidas de todas as pessoas que por 
ele passam e dele fazem e fizeram parte. 
Uma vida de memórias. Uma vida de afetos 
e união. Uma vida de desejos e de projetos 
futuros. Uma vida feita de tod@s nós. Por 
isso, haverá melhor maneira de começar esta 
celebração do que uma conversa sobre tudo 
o que o Centro LGBT é e tudo o que quer 
ser? Junta-te à conversa, dia 17 de março! 
Tu és Centro.

HOJE! LGBT HOUR, A HAPPY HOUR 
DO CENTRO LGBT, DAS 21H00 ÀS 23H00!

ÀS 11H00

 SÁBADO 

MOVE Open day! 
Bisga-te e yoga!
Mais uma manhã em cheio, desta vez com 
um programa para valentes. 
O Bisga-te vai iniciar um passeio de bicicleta 
com ponto de encontro no arco da R. Augusta 
e segue até Belém onde irás relaxar com uma 
aula de yoga. De seguida voltas de bicla ao 
ponto de partida. Atreve-te!

+351 218 873 918
+351 969 367 005
facebook.com/CentroLGBT

Rua dos Fanqueiros, 40
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2017
2/5



2320

22 24ÀS 15H00

5º Passeio 
ILGA Pets 
(local a definir)
Antes do despertar da primavera vamos chamar 
o sol passeando a nossa querida bicharada. 
O quinto passeio canino promete ser tão 
divertido e animado como é costume. Estamos 
convencid@s que, até ao verão, cães e cadelas 
passarão a combinar sozinh@s os seus próprios 
passeios. Até lá, don@s têm de aderir ao grupo 
ILGA Pets do Facebook para ficar a saber todos 
os pormenores do passeio deste mês.

A PARTIR DAS 22H00

Sisters  
Karaoke!
Sisters are doing it for themselves, mas 
sempre juntas, que a união faz a força. 
Neste março tão de mulheres vamos ter 
dose dupla à séria: e desta vez é modo 
duetos, trios, quartetos ou coros inteiros. Os 
homens podem cantar, claro, se estiverem 
acompanhados ao microfone por uma ou 
várias mulheres. É assim uma cantoria tipo 
ladys night só que não. Cantamos juntas? 
Vem cantar com quem já conheces ou com 
quem vais conhecer!

DAS 20H30 ÀS 21H30

 SEGUNDA-FEIRA

Grupo de  
Partilha do GRIT 
Uma das coisas mais importantes que tens de 
saber sobre o GRIT é que há espaço para ti. 
Todas as dúvidas, descobertas, inquietações 
e pensamentos que possas ter e sentir têm 
espaço aqui. Não há caminhos certos ou errados 
quando falamos de género. Aparece e este 
espaço também será teu. [Grupo de partilha 
para pessoas trans, moderado por Dani Bento]

DAS 13H15 ÀS 14H15

QUARTA-FEIRA 

Yoga ao almoço! 
DAS 22H00 ÀS 00H00

Tuppersex! 
Com Carmo Gê Pereira
Hoje temos o privilégio de receber no Centro 
a Carmo, que virá fazer uma demonstração 
de enxoval para o ócio adulto, proporcionando 
a quem participa um momento único de 
informação e formação, a encomenda de 
produtos de ótima qualidade e, claro, a 
expansão de ideias e de ferramentas para 
usar em momentos íntimos.
O encontro de hoje foi pensado e 
preparado  para quem se identifica 
como mulher ou pessoa não binária: cis, 
trans, queer.
A participação é possível mediante inscrição 
para: centro@ilga-portugal.pt e está sujeita 
a donativo   obrigatório no próprio dia. Não 
percas a oportunidade!

(créditos da imagem – Fábio Trindade)

DAS 19H30 ÀS 20H30 

QUINTA-FEIRA

Outdance 
Aula de Kizomba 
para tod@s! 

A PARTIR DAS 21H00

UNO ao serão!

 ÀS 21H30

SEXTA-FEIRA

Cine-debate: 
“A Tua Voz”. 
Pelo fim da excisão
Vinte e duas pessoas comprometidas com 
a eliminação da excisão em Portugal e na 
Guiné-Bissau partilham as suas experiências 
pessoais, convidando para um debate que se 
pretende alargado e participado por tod@s.
Este debate conta com a presença da 
realizadora e de algumas pessoas que 
participam no filme. “A Tua Voz” (60 min.) 
foi realizado por Margarida Cardoso, a 
partir de uma ideia de Alexandra Alves 
Luís, em colaboração com: Projeto “Pelo 
Fim da Excisão. Faço (p)arte”, promovido 
pela Associação Mulheres Sem Fronteiras, 
e recentemente premiado pela CIG como 
um exemplo de capacitação na luta contra a 
mutilação genital feminina.

ÀS 22H00 

Ponto de encontro 
no Centro LGBT

Brigada do 
Preservativo – 
Bairro Alto e 
Príncipe Real
Uma vez por mês, fazemos esta ação 
de prevenção através da distribuição de 
preservativos. Hoje percorremos os dois 
bairros no mesmo dia. A tua participação 
é fundamental! Envia um email para: 
prevencao@ilga-portugal.pt e junta-te a nós.

+351 218 873 918
+351 969 367 005
facebook.com/CentroLGBT

Rua dos Fanqueiros, 40
1100-231 LISBOA MARÇO
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 ÀS 21H30

 SÁBADO

Apresentação do 
livro de Samuel 
F. Pimenta
Iluminações de 
uma mulher livre 
Isabel cresceu na capital mas mudou-se para 
a aldeia por causa do casamento. E foi essa 
união que a aprisionou numa existência de 
medo e abuso. Na aldeia onde é rejeitada e 
perseguida pela população, Isabel acorda com 
a única ideia capaz de a libertar do casamento 
opressor em que vive.
A obra de Samuel F. Pimenta está presente 
em diversas antologias, em Portugal e no 
estrangeiro. Alguns dos seus livros deram 
origem a peças de teatro e teses académicas.
São vários os prémios que lhe têm sido 
atribuídos, como o Prémio Jovens Criadores 
2012 (Portugal), Comenda Luís Vaz de 
Camões 2014 (Brasil) e Prémio Liberdade 
de Expressão 2014 (Brasil). Em 2015, 
foi um dos vencedores das Bolsas Jovens 
Criadores, do Centro Nacional de Cultura, 
para a realização de uma residência artística 
e a escrita do romance «Iluminações de 
Uma Mulher Livre». Em 2016, com o livro 
«Ágora», ganhou o IV Prémio Literário Glória 
de Sant’Anna, galardão anual destinado ao 
melhor livro de poesia dos países lusófonos.

DAS 18H30 ÀS 19H30 

 TERÇA-FEIRA

NOVIDADE

Yoga ao pôr do sol! 
DAS 21H00 ÀS 22H00 

Pole Dance!
 DAS 13H15 ÀS 14H15

QUARTA-FEIRA 

Yoga ao almoço! 
 DAS 19H30 ÀS 20H30

QUINTA-FEIRA 

Outdance 
Aula de Kizomba 
para tod@s! 

A PARTIR DAS 21H00

UNO ao serão!
A PARTIR DAS 21H30

SEXTA-FEIRA 

T time Party! 
Hoje, 31 de Março, comemora-se o Dia 
Internacional da Visibilidade Trans e, num 
mês em que se dignifica a luta feminista, 
o GRIT – Grupo de Reflexão e Intervenção 
Trans, convida-te a celebrar numa grande 
festa inclusiva e livre de papéis sociais. Haverá 
espetáculo-surpresa, artistas trans/queer 
e será premiado o cabaz T. Aparece, traz 
as tuas amizades e vem divertir-te, dançar, 
cantar e saltar num ato de luta por uma 
sociedade mais justa e de todas as pessoas. 
Celebra connosco!

CENTRO LGBT  
FORA DE PORTAS

DIA 1 | 16H00 | AUDITÓRIO B203 
(EDIFÍCIO 2) DO ISCTE-IUL

A ILGA Portugal estará a participar na 
mesa de apresentação pública do guia 
“Violência doméstica - boas práticas no 
apoio a vítimas LGBT”, promovida pela 
Comissão para a Cidadania e Igualdade 
de Género e o ISCTE-IUL. A apresentação 
contará com a presença da Sr.ª Secretária 
de Estado para a Cidadania e a Igualdade, 
Catarina Marcelino. Não é necessária 
inscrição para assistir.

DIA 8 | 17H30 | ROSSIO
Centro encerrado em adesão à iniciativa 
internacional “8M NÃO ME CALO, NEM 
TRABALHO”!
A cidade irá encher-se de luta e protesto, 
faz a tua parte e vem também.

DIA 10 | AUDITÓRIO DO 
CAMPUS DE JUSTIÇA

A ILGA Portugal estará a participar na 
mesa do V Seminário sobre Violência 
Doméstica, organizado pela Unidade 
de Combate à Violência Doméstica (7ª 
Secção) do DIAP de Lisboa e o Gabinete 
de Informação e Atendimento à Vítima 
(parceria com Cooperativa de Ensino 
Superior Egas Moniz).

DIA 25  
GIR@ ENTRE SINTRA E O 
CASTELO DOS MOUROS!

Hoje veste roupa e calçado confortável, e 
não esqueças a garrafa de água, chapéu 
e protetor solar, para este Gir@ que te 
levará do Centro Histórico de Sintra até 
ao Castelo dos Mouros via Vila Sassetti. 
As descobertas são únicas neste percurso. 
Inscreve-te enviando um email até ao dia 
23 para caminhadas@ilga-portugal.pt e 
receberás todas as indicações. Participa!

AO LONGO DO MÊS INTEIRO 
MARÇO MULHER | SETÚBAL

Numa parceria com vários anos entre a ILGA 
Portugal e a SEIES – Sociedade de Estudos 
e Intervenção em Engenharia Social, este 
ano o Março Mulher vai poder contar com 
a participação dos grupos MOVE, CoLeGaS, 
GRIT e ainda uma sessão do nosso voluntário 
Luís Soares sobre Heróis e heroínas LGBT 
da Marvel. Se passares por Setúbal, fica 
atent@ à programação.

+351 218 873 918
+351 969 367 005
facebook.com/CentroLGBT
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ILGA-TE  
NO MESMO DIA  
À MESMA HORA!

ÀS TERÇAS-FEIRAS 
de 15 em 15 dias 

das 21h00 às 22h00 
no Centro LGBT

POLE DANCE  
Aulas promovidas no âmbito do MOVE, o 
grupo de desporto da ILGA Portugal. Basta 
apareceres com roupa confortável.
Preçário por aula: 4,00€ por pessoa. 
Pagamento no próprio dia com a profª 
Marina Mey.

SEMPRE ÀS TERÇAS QUARTAS-FEIRAS 
no Centro LGBT  

YOGA 2 VEZES POR SEMANA!  
Yoga ao almoço – quartas-feiras, das 
13h15 às 14h15
Yoga ao pôr-do-sol – terças-feiras, das 
18h30 às 19h30
Envia um email para desporto@ilga-
portugal.pt e diz-nos horário e frequência.

Preçário: Por aula: 3,50€ por pessoa. 
Ao mês: 1x/semana: 12,00€ (3,00€ a aula) 
| 2x/semana: 24,00€. 
Pagamento a efetuar na primeira aula do 
mês, com a profª Margarida Alonso.

SEMPRE ÀS QUINTAS-FEIRAS 
das 19h30 às 20h30 

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 AOS SÁBADOS 
às 10h00 

Doca do Espanhol/traseiras 
do Museu do Oriente 

BISGA-TE ESTÁ DE VOLTA! 
Se gostas de andar de bicicleta, é só sair 
da cama no sábado de manhã e rumar ao 
final da Av. Infante Santo. O Bruno 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.

SEMPRE AOS SÁBADOS 

RUNS N’ ROSES
Gostas de correr e queres companhia? 
Envia um email para desporto@ilga-
portugal.pt e marcamos encontro no 
Estádio Universitário. Agora sempre aos 
sábados de manhã. 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

E ÀS QUINTAS-FEIRAS 
às 20h00 

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, e agora também todas as 
quintas-feiras às 20h, 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 10h00 

Agora no Pavilhão Sport Lisboa e Olivais

FUT4ALL 
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 Ana Costa e a 
Erica Silva estarão à tua espera. Aparece 
e joga connosco (Rua Chibuto, 10, Olivais). 
Donativo para aluguer do campo: 3,50€ 
por pessoa. Para mais informações, envia 
um email para: desporto@ilga-portugal.pt

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! 

+351 218 873 918
+351 969 367 005
facebook.com/CentroLGBT
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