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Organizado pela Associação  Ilga Portugal e integrado nas Festas de Lisboa, o Arraial Pride é o 
maior acontecimento  LGBT de Portugal e vai animar o Terreiro do Paço, em Lisboa, no 
próximo dia 26 de Junho.  
 
As novidades para este ano são inspiradoras. Enquadrado nas festividades dos Santos 
Populares, celebraremos a legalização da igualdade no acesso ao casamento civil entre pessoas 
do mesmo sexo com as Noivas do Arraial;  e também pela primeira vez na história, uma 
grande companhia apoia o evento à semelhança do que acontece há vários anos noutros  
países. A Lufhtansa tornou-se patrocinador exclusivo do palco principal, e assim conquistámos 
um lugar nos circuitos internacionais. Outras empresas, como a TQ Eventos, Colour Travel, 
Continental Airlines, Brussels Airlines, Red Bull, e instituições como a embaixada dos Países 
Baixos aderiram também como sponsors 
 
Integrado nos circuitos  do EuroPride e WordlPride, o Arraial Pride é um evento que promove 
Lisboa e a cultura LGBT.  
 
Esta festa conta anualmente com a participação de stands informativos da responsabilidade de 
várias associações e colectivos bem como com a presença de dezenas de estabelecimentos 
LGBT ou LGBT - friendly (bares, discotecas e restaurantes). 
 
O Arraial Pride é uma festa de acesso gratuito com uma programação diversa: Noiv@s do 
Arraial. Queer Games. Welcome Center. Arraialito. Gay Village. Expo Arraial. Bandas, dj´s, 
 happenings, performances, tango livre, speed dating,  e muita animação até de madrugada.  

 
Palco Lufthansa 
20h30: Plastic Poney  
21h00: BETTY (l-word) 
22h00:Jenny Larrue & Kina Karvel . Patrícia Russell . Renata 
Montoya 
22h45:Post Hit (www.matchyoursound.pt) 
23h30 Jenny  Larrue - Doce 
00h00: Chicks on Speed 
 
Dj´s: 

http://www.matchyoursound.pt/


18h00-21h00 Lara Soft 
21h00-24h00 Nuno Galopim 
1h00 – 04h00 Rui Murka (www.ofirprod.pt)  

mais info: arraialpride.ilga-portugal.pt 

Zona de bebidas e restauração 

Mais de 20 tendas preenchem o recinto e definem o espaço do público para os espectáculos. 

Cerca de 25 Bares, restaurantes, esplanadas oferecem uma vasta gama de serviços de 

restauração aos seus clientes e público em geral.  

Gay Village 

Zona das tendas dos parceiros, comerciantes , patrocinadores e palco B . Matraquilhos, pátio 

da mariquinhas,  arena bear  e diversão. 

Noivas do Arraial:  

Quem quer casar comigo? Queres ficar noiv@? Vamos celebrar a legalização do casamento 

civil entre pessoas do mesmo sexo. Muitas surpresas!  

Queer Games: 2ª edição: 

Maratona das Nazarenas e o arremesso da canasta - Uma prova de velocidade e perícia. Os 

participantes vestidos com o traje regional das setes saias da Nazaré tentarão alcançar a meta 

no menor tempo que conseguirem, tendo de ter fôlego no fim para atirarem a canasta que 

trazem à cabeça o mais longe possível. 

Rali das Divas | Isadora Duncan Race – Nos finais dos anos 20 Isadora Duncan morria num 

bizarro acidente de automóvel.  A écharpe ficou presa na roda do seu Bugatti, inspirando esta 

competição.  Uma corrida de carros com longas, esvoaçantes e glamorosas echarpes, capelines 

e óculos escuros relembrando o final do cinema mudo, recriando o glamour das divas na 

condução. 

Olimpíadas do Crochet e da Agulha - Uma prova muito simples mas que requer muita 

habilidade e alguns conhecimentos de lavores femininos. Os participantes terão de conseguir 

terminar uma volta completa de uma pega de cozinha, ou rosácea de colcha em crochet. 

Ganha quem conseguir fazer mais e melhor. 

Duelo das Manicures - Pintar a unha imaculadamente é uma arte bem antiga, mas é na prática 

que veremos quem consegue realmente pintar as unhas das mãos de verniz vermelho bem 

berrante sem falhar… Ganha o melhor e mais rápido. 

Welcome Center/ ILHA ILGA 

http://www.ofirprod.pt/
http://www.arraialpride.com/


Zona de entrada do Arraial Pride,  onde será disponibilizada toda a informação relativa ao 

evento: mapa do recinto, acreditações, inscrições para jogos e actividades,  programa,  spot 

lounge com bar e esplanada, mural stonewall,  bar, exposições, loja. 

Arraialito 

O  Arraial Pride é também uma oportunidades para todas as famílias se divertirem! Haverá 

tempo para brincar, cantar, dançar, desenhar, aprender, pensar, filosofar, ver e ouvir histórias, 

correr e crescer. 

 

A entrada é livre! 

16h: Filosofia para crianças: aprender a pensar é divertido! 

17h: Animação para todas as famílias: maravilhas coloridas 

18h: Mexer em família: movimento e dança para miúd@s e graúd@s 

+ actividades paralelas, surpresas, alegrias, sorrisos e xi-corações 

+info: arraialito@ilga-portugal.pt 

 

CONTACTOS 

ARRAIAL PRIDE 
ASSOCIAÇÃO ILGA PORTUGAL 
RUA DE S. LÁZARO, 88 
1150-333 LISBOA 
TEL: 351 218 873 918 
TLM: 968 190 991 – SÍLVIA JORGE – COORDENAÇÃO ARRAIAL PRIDE 
TLM: 969 367 005 – PAULO CÔRTE-REAL – PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DA ILGA  
www.arraialpride.com 
www.arraialpride.ilga-portugal.pt 
http://www.facebook.com/arraial.pride 
 
 

Organização: 

 
 

Patrocinador Principal: 
 

 

mailto:arraialito@ilga-portugal.pt
http://www.arraialpride.com/
http://www.arraialpride.ilga-portugal.pt/
http://www.facebook.com/arraial.pride


http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/pt/specials/booking?l=pt&specialid=10577&nodeid=30
11065   

 
 
 

Patrocinadores 
 

 
http://www.tqeventos.com/ 

 
http://www.emb-paisesbaixos.pt/ 

 
http://www.colourtravel.com.pt/ 

http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/pt/specials/booking?l=pt&specialid=10577&nodeid=3011065
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/pt/specials/booking?l=pt&specialid=10577&nodeid=3011065
http://www.tqeventos.com/
http://www.emb-paisesbaixos.pt/
http://www.colourtravel.com.pt/

