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FEVEREIRO’15
ILGA-te
ao crochet!
O crochet estreou em janeiro mas veio 
para ficar. Inclusive, passaremos a abrir
o Centro LGBT às quartas feiras, de 15
em 15 dias, de propósito para ti, querido 
crochet. O desafio ainda é o mesmo: 
aprender crochet/tricot e beber umas minis 
e, quem sabe, entrar no Guinness
com o maior cachecol arco-íris do mundo? 
Traz 1 novelo e uma agulha e junta-te
a@s invencíveis.

QUARTA-FEIRA4 18h00 - 20h00

ILGA-te
aos jogos 
tradicionais!
Esta será uma noite de jogos.
Estamos à procura de quem sinta
a competição a correr-lhe nas veias e seja 
capaz de organizar um torneio.
Cartas, Damas, Xadrez… o que tu preferires. 
Se consegues perder com estilo, fazer 
danças da vitória e organizar um torneio, 
sabes que te esperamos.

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

SEXTA-FEIRA6 18h00 - 23h00

SÁBADO
a partir das 21h30

Noite de 
karaoke!
A 1ª edição da noite de karaoke foi um sucesso  
e ergueram-se as vozes para pedir mais. 
Não tens de cantar, mas podes.
E nem sequer interessa se sabes.     
Quantas vezes já te sentiste tão livre?
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QUINTA-FEIRA
21h30 - 23h00

ILGA-te aos filmes 
“Breaking
the Code”
Realizado por Herbert Wise, este filme        
é a biografia do matemático Inglês Alan 
Turing, um dos inventores do computador 
digital. O filme aborda igualmente                 
a homossexualidade de Turing, numa 
época e num contexto em que, além           
de ilegal, interferia com questões                  
de segurança nacional.

Legendado em Português.
Entrada livre e gratuita.
As pipocas são por conta da casa.
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SEXTA-FEIRA
18h00 - 23h00

ILGA-te
aos jogos 
tradicionais!
Cartas, Damas, Xadrez, Quem é Quem, 
Loucuras!, Batalha Naval… ou, se preferires, 
traz tu o jogo que nós alinhamos de certeza!

Hoje! Bi hour: a happy hour
do Centro LGBT, das 21h00 às 23h00!
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SÁBADO
a partir das 21h30

Speed dating 
party!
Hoje é dia de namorados
e de namoradas. E vem aí o carnaval. 
Fazendo um 2 em 1, o resultado é uma festa 
de speed dating de máscaras. Hoje poderás 
ser quem quiseres e terás a oportunidade 
de conhecer muita gente em tempo record. 
Haverá cupid@s à tua espera.

14

QUARTA-FEIRA
18h00 - 20h00

ILGA-te
ao crochet!
Traz um novelo e uma agulha e vem beber 
umas minis. O grande cachecol arco-íris 
espera por ti.
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SEXTA-FEIRA
21h00 - 23h00

ILGA-te à Conversa - 
Tertúlia

"O segredo
dos namoros
bem sucedidos"
Um estudo inglês revela que os casais 
LGBTQ são mais felizes do que os casais 
heterossexuais. Será verdade para                
os casais lgbt portugueses? Quer tenhas   
ou não tenhas uma relação, vem celebrar   
o mês d@s namorad@s participando nesta 
tertúlia moderada pelo Henrique Pereira. 
Daremos espaço à expressão da intimidade, 
exploraremos técnicas e competências    
que ajudam a aproximar @s amantes e, 
sobretudo, criaremos um momento             
de partilha segura. Não faltes! 

Hoje! Trans hour:  a happy hour
do Centro LGBT, das 21h00 às 23h00!
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SÁBADO
16h00 - 17h00

Famílias Arco-Íris 
Leitura encenada
da história

“A abóbora   
que queria
ser manga,
ou por que é que
os nabos se 
chamam nabos”
Há uma abobrinha a tentar descobrir 
quem é. Precisa da tua ajuda.
Vem participar nesta história cheia             
de fantásticos vegetais, frutas variadas e... 
um nabo! Leitura de Gustavo Vicente            
e Texto de Ana Vicente.   

21 SEXTA-FEIRA
21h00 - 23h00

Lançamento
do livro de poesia

“Entre a euforia 
e o abandono”, 
de João Carlos Martins
“Na nossa vida, passam muitas pessoas. 
Umas, levam-nos em perpétua ascensão 
até à euforia, outras abandonam território, 
geografia e sentimento”.
João Carlos Martins foi jornalista, 
é produtor de teatro e escreveu este livro 
de poesia. Vale a pena ouvir de perto.

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

27 SÁBADO
10h00 - 18h30

ILGA-te à Conversa! 
Tertúlia

“Feminismos
e movimentos 
LGBT”
Sabemos que vivemos um tempo em que         
a igualdade de género é uma discussão muito 
menos óbvia do que todas as discussões         
do passado, quando o que estava em causa eram 
direitos básicos. Mas ser mulher e ser homem 
é ainda viver de acordo com o “mapa” 
padronizado ao qual se associam 
características, tarefas, papeis, funções e valores. 
Ser lésbica, gay, bissexual ou transgénero é,   
por isso, socialmente encarado como uma 
transgressão e um desvio.
Mas hoje é dia de nos desassossegarmos.

Famílias Arco-Íris 
Perlimpimpim, 
a história não 
chegou ao fim 
Workshop de 
contadores de histórias,
com Elsa Serra
Como contar uma história?
Porquê contar uma história? 
Contar uma história é revelar segredos, 
é seduzir quem ouve, é convidar                   
a apaixonar-se pelo livro, pela história, 
pela leitura. Contar uma história é ensinar 
a pensar, a viajar e a acreditar na 
capacidade de sonhar, crescer, viver.
A Elsa Serra é contadora de histórias e vai 
ensinar-nos técnicas e truques. Vem daí!
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QUINTA-FEIRA
21h30 - 23h00

ILGA-te aos Filmes 

“Fire”
Hoje tens a rara oportunidade de poder
ver um filme lésbico indiano. 
“Fire” é de 1996, realizado por Deepa 
Mehta, e provocou grande controvérsia
na Índia encontrando uma forte oposição
à sua exibição. O filme aborda claramente
a relação entre duas mulheres
e a insatisfação sexual de ambas
em casamentos hetero combinados
pelas famílias.

Versão original em inglês, sem legendas. 
Entrada livre e gratuita. 

26 SÁBADO28 19h00 - 21h00


