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Rua dos Fanqueiros, 40
1100-231 LISBOA

SÁBADO
a partir das 21h30

Noite de 
karaoke!
Há quem já saiba as letras de cor mas 
estamos sempre à procura de novas vozes e 
de mais entusiastas. Depois de 
experimentares, é até que a voz te doa! Não 
vais querer outra coisa.

11SEXTA-FEIRA3 18h00 - 23h00

ILGA-te à Música!
Jam Session com

"The original 
wednesday 
band" The original wednesday 
band já não é de agora mas vai hoje fazer a 
sua estreia no Centro LGBT e inaugurar a 
primeira de muitas noites irresistíveis e 
diferentes. Aqui o espírito é mesmo “jam”, 
com uma dinâmica interativa aberta à 
participação de qualquer pessoa, músico/a 
ou não, e que produz momentos únicos e 
irrepetíveis de experimentação.

SÁBADO4 21h00 - 22h30

ILGA-te aos Filmes!

“Frida”
Belíssimo filme realizado por Julie Taymor, 
a partir da obra de Hayden Herrera, que 
retrata a vida da artista mexicana Frida 
Kahlo (Salma Hayek) nascida em 1907. A 
sua lutou contra a dor e a natureza 
transgressora transformaram Frida num 
mito da América Latina. A não perder. 
Pipocas connosco? Entrada livre e gratuita.

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

SEXTA-FEIRA10 21h30 - 23h00

ILGA-te aos Filmes!

“Mulholland 
Drive” Tentar definir o enredo 
de Mulholland Drive de David Lynch tem 
sido tarefa de muitos críticos e cinéfilos 
desde o momento da sua estreia. Esta noite 
no Centro, aguardamos a vossa visão sobre 
este filme tão perturbador quanto belo e 
sensual, com uma dupla irresistível a 
protagonizá-lo. Entrada livre e gratuita.

TERÇA-FEIRA
18h00 - 20h00

ILGA-te ao 
crochet!
Sabes que a ILGA Portugal tem um grupo 
de crochet que reúne todas as terças à volta 
de novelos, imperiais e conversas sobre 
ativismo têxtil? E sabes que nem precisas de 
saber crochezar e basta apareceres? E que 
no Arraial Lisboa Pride deste ano o grupo 
vai fazer furor? Ah pois é. E depois não 
digas que não te avisámos.
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TERÇA-FEIRA
18h00 - 20h00

ILGA-te ao 
crochet!

14

QUARTA-FEIRA
19h30 - 21h308

ILGA-te
aos jogos 
tradicionais!
Já é um clássico! Portanto, se adoras uma 
boa jogatana ou se tens alguma cartada na 
manga por experimentar, vem esta noite ao 
Centro LGBT. Aqui encontras jogos para 
todos os gostos. Avança para as prateleiras 
e serve-te, não faças cerimónia.

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

ILGA-te à Leitura!
Conversa à volta
do Tema: "Eu, Eu
e os Outros"
Um poema, um livro, uma música, uma 
peça de teatro ou de dança, afinal o que já te 
fez (ou faz) refletir no teu papel enquanto 
ser que te relacionas. No ILGA-te à leitura 
também encontramos o nosso "Eu" através 
das palavras. Traz o teu ao nosso!
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ABRIL’15

SÁBADO
a partir das 21h00

ILGA-te à Festa!

CPLPing!
CPLPing é uma celebração dedicada
à produção musical contemporânea 
proveniente da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa. Procurar-se-á 
evidenciar o cruzamento de várias 
influências que caracterizam estilos 
musicais como o Semba, Kizomba, Kuduro, 
Funk e Samba. Vem dançar assim que o sol 
se põe!

18
TERÇA-FEIRA

18h00 - 20h00

ILGA-te ao 
crochet!

28

TERÇA-FEIRA
18h00 - 20h00

ILGA-te ao 
crochet!

21

SEXTA-FEIRA
21h00 - 22h3017 SÁBADO

14h00

15h00

CENTRO LGBT 
FORA DE 
PORTAS
Mais um gir@ que por cá não gostamos 
que ninguém fique quiet@. Se queres 
juntar-te hoje às descobertas do grupo
de caminhadas da ILGA Portugal, basta 
apareceres. Informa-te através do email: 
caminhadas@ilga-portugal.pt

Dia 25
a Liberdade 
sai à rua -
- e nós com ela.
Vamos colorir a Avenida? Juntamo-nos 
às 15h00 no Marquês de Pombal, junto à 
EDP. O grupo com bandeiras arco-íris: 
somos nós!

25
ILGA-te à BD!

 

com Luís Soares
Uma breve perspetiva sobre a luta dos 
super-heróis mainstream pela visibilidade 
LGBT. Esta é uma conversa em que vais 
querer participar e onde irás descobrir todo 
um universo que pouc@s conhecem. 

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

QUARTA-FEIRA
19:30 - 21h30

ILGA-te à Leitura!

“O Retrato
de Dorian Gray”, 
de Oscar Wilde
São encontros sobre livros e onde eles nos 
levam. De 15 em 15 dias, o Centro LGBT 
enche-se de histórias, das dos livros e das 
nossas. Hoje, o ponto de partida é o romance 
filosófico do brilhante escritor e dramaturgo 
Oscar Wilde, que foi publicado pela primeira 
vez como uma história periódica em 1890,      
e censurada pelos editores que a 
consideraram demasiado indecente.
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QUINTA-FEIRA
19:30 - 21h00

ILGA-te à Conversa!

Tertúlia
sobre Poliamor
Como se ama no plural ou o que é o poliamor 
e cruzamentos com a orientação sexual. Hoje 
é o dia em que poderás esclarecer as tuas 
dúvidas e desconstruir preconceitos. Com a 
participação de Fátima Marques, terapeuta 
psico-corporal e promotora do projeto “Saúde 
para todos”, e a participação de Inês Rôlo - 
poliamorosa e ativista do PolyPortugal.
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SEXTA-FEIRA
ILGA-te à Conversa! 

"Discriminações 
dentro da sigla 
LGBT", moderada
por Henrique Pereira
Vamos dar visibilidade às discriminações 
que, eventualmente, sentimos dentro        
da nossa própria comunidade, partilhar     
as nossas experiências, tentar entender     
os porquês e reivindicar o respeito pela 
diversidade! Não faltes!

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

24 21:30 - 23h00

SEXTA-FEIRA
ILGA-te à Arte!

"Lover’s Places", 
Inauguração de exposição 
coletiva de fotografia,             
com curadoria de Rodrigo 
Ezequiel e participação d@s 
artistas: Ana Rosenstock,   
Filipe Cascalheira, Henrique 
Vieira, Ivo Relveiro e Miguel 
Araújo Barradas.
Exposição Lover’s Places mostra o lado 
clandestino do amor, em que os lugares 
escondidos e os comuns provam que 
quando o amor acontece não é subjugado, 
há sempre uma maneira de amar.

30 21:00 - 23h00


