
SÁBADO12 11h00 - 13h00

Aula livre de 
Acroyoga
Hoje o dia é de celebração. Começa da  
melhor forma com uma aula da profª 
Margaret Alonso. Para todos os géneros
e corpos, basta que tenhas mais de 12 anos 
e tragas um tapete de yoga.

FESTA DO 1º ANIVERSÁRIO
DO NOVO CENTRO LGBT 

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

Rua dos Fanqueiros, 40
1100-231 LISBOA

SETEMBRO’15
21h30 - 23h0021:30 - 23h0018h00 - 23h00 19h30 - 21h0021h15 - 22h15 a partir das 21h30 a partir das 21h30

ILGA-te
aos jogos 
tradicionais!
Se conheces o prazer de passar horas de enfiada 
a jogar entre amig@s, hoje é a tua noite.

QUINTA-FEIRA3 19h00 - 23h00

SEXTA-FEIRA11 a partir das 21h30

SÁBADO12 a partir das 21h30

ILGA-te à tertúlia! 

“A Transgressão 
do Género”,
tertúlia moderada
por Dani Bento
Em casa, no trabalho, na escola ou na rua,
a sociedade interpreta-nos sob duas 
categorias: homem ou mulher. O que 
acontece quando transgredimos os nossos 
papeis de género? Os exemplos são diversos
e nesta conversa  vamos procurar entender
o que é transgredir o género. Vamos 
questionar as nossas ações diárias
e confrontar com o que aceitamos sem 
questionar. Tertúlia promovida no âmbito
do GRIT – Grupo de Reflexão e Intervenção 
sobre Transexualidade.

SEXTA-FEIRA4 a partir das 21h30

Boas vindas na reabertura do Centro LGBT, 

com Happy Hour
numa quarta-feira, porque temos
saudades tuas e é dia de reencontros!

QUARTA-FEIRA2 19h00 - 23h00

Acroyoga
Aula gratuita
de yoga acrobática,
para não-acrobatas!
A Acroyoga é uma fusão de posições de yoga 
em acrobacia entre 2 ou mais pessoas.
É brincar como criança outra vez, 
trabalhando a comunicação, o respeito
e o sorriso! Desenvolve relações positivas, 
confiança, autoestima e, também,
a flexibilidade e a força corporal! Traz apenas 
um tapete de yoga, roupa bastante 
confortável e gargalhadas!

Noite Polaca!
Se já conheceste a voluntária Adrianna 
Niewolanska, sabes que é polaca, incansável e 
que tem uma voz extraordinária. Hoje, a 
Adrianna traz-nos fragmentos da cultura 
polaca com o filme "In the name of..." 
(legendado em inglês). E logo a seguir… pop 
polaca para dançares até à poloucura!

SÁBADO5 19h00 - 21h00

FESTA DO 1º ANIVERSÁRIO
DO NOVO CENTRO LGBT 

Inauguração da 
“Casa de todas 
as cores”, instalação 
de Rita Cabrita
A “Casa de todas as cores” é a nossa casa. 
Numa mistura de distintos elementos 
plásticos e diferentes formas de expressão,
a “Casa de todas as cores” começa
na montra e leva-nos até ao “Jardim”
no interior do Centro. Esta é a tua casa
e hoje faz um ano que mora aqui.

às 20h30

Virás comer 
bolo, cantar 
parabéns e 
entrar na noite 
com a Dj Mag!  
A Dj Mag consegue escolher a música
que te apetece mesmo ouvir e dançar.
A sério, é infalível. Aparece e comprova. 

NOVO HORÁRIO: 19H00 ÀS 23H00
A PARTIR DE SETEMBRO O CENTRO ABRE TAMBÉM ÀS QUARTAS-FEIRAS!

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

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

ILGA-te à conversa! 
Tertúlia moderada
por Henrique Pereira 
Na tertúlia de hoje iremos discutir quem
são os nossos ícones, de que maneira nos 
representam e como as suas personalidades 
contribuem para aumentar a nossa 
visibilidade enquanto pessoas LGBT.
Traz as tuas ideias. Não faltes!

SEXTA-FEIRA25 a partir das 21h30

QUARTA-FEIRA16 19h30 - 21h30

a partir das 21h30

a partir das 21h30

ILGA-te à Leitura!

“Middlesex”
de Jeffrey Eugenides
“Na Primavera de 1974, Calliope Stephanides, 
estudante num colégio de raparigas em Gross 
Pointe, Michigan, vê-se irresistivelmente 
atraída por uma colega de turma. A paixão 
que se desenvolve secretamente entre
as duas, bem como o não-desenvolvimento 
de Callie, leva-a a desconfiar que não é uma 
rapariga igual às outras. Na verdade, não é 
rapariga nenhuma.” Vira a página no ILGA-te 
à Leitura!

SEXTA-FEIRA18 18h00 - 20h00

Rastreio 
Nutricional 
gratuito
O Instituto 4Life, parceiro da ILGA Portugal, 
traz-nos a dietista Carina Figueira para
nos oferecer uma avaliação corporal completa 
e avaliação dos hábitos alimentares.
Basta apareceres.

QUINTA-FEIRA17 a partir das 21h30

O mundo
é gay?
A comunidade
LGBT em Viagem.
A ILGA Portugal convidou o viajante João 
Oliveira dos “Portugueses em Viagem”
a responder a uma pergunta: “O mundo é gay?”. 
Conhece a resposta do João a esta e outras 
perguntas, e coloca também as tuas questões 
sobre viagens e viajantes LGBT.

ILGA-te aos Filmes!

“Arte Sublime”
de Lisa Cholodenko
Da mesma realizadora de “As crianças estão 
bem”, este filme traz-nos Lucy, uma fotógrafa 
célebre que mantém uma relação complicada 
com Greta. Uma noite, a vizinha de baixo Syd 
sobe ao apartamento de Lucy, iniciando-se 
entre as duas uma relação única. Filme 
legendado em português. Entrada livre e 
gratuita e com pipocas por conta da casa!

TERÇA-FEIRA22 às 21h30

Ciclo de leituras 
eléctricas

“Hetero”
de Denis Lachaud
pelo Teatro do Eléctrico
Denis Lachaud, ator, encenador, dramaturgo 
e romancista francês, aborda com humor o 
tema da sexualidade e das relações humanas, 
pela voz desconcertante e excêntrica das suas 
personagens. Esta será a primeira de quatro 
leituras encenadas que o Teatro do Eléctrico 
trará ao Centro LGBT. 
1 vez por mês
e até dezembro,
ILGA-te ao teatro!

SÁBADO19 a partirdas 22h00

Bollywood 
Kous-e-qaza! 

(em português
“Noite de Bollywood!”)

Hoje o voluntário Ali Gohar mostra-nos que a 
música é uma expressão explosiva de 
humanidade, uma linguagem universal que 
não conhece fronteiras, como o amor. A 
música de Bollywood é um arco-íris de mil 
cores que tens de experimentar.

Noite de 
karaoke!
“Podes não saber cantar, nem sequer 
assobiar… só precisas de acertar, não tem 
nada que enganar”, porque no karaoke vais 
encantar. Aqui, a estrela és sempre tu.

QUARTA-FEIRA23 a partir das 21h30

BILGA-te!
Tertúlia moderada
por Joana Peres
Hoje é “Dia Internacional da Comemoração 
da Bissexualidade”. Vem ao Centro e diz o que 
pensas e sentes sobre a bissexualidade.
Hoje até podes opinar sobre a d@s outr@s, 
desde que deixes que opinem sobre a tua.

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

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

Sempre às SEGUNDAS-FEIRAS
das 21h15 às 22h15

OUTDANCE - AULAS DE KIZOMBA 
PARA TOD@S!
Promovida 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 TERÇAS-FEIRAS 
ILGA-TE AO CROCHET!
O crochet ficou órfão      e procura 
crochezeir@ que goste de ensinar e com 
disponibilidade semanal ou quinzenal.
Se é o teu caso, envia email à 
joanaperes@ilga-portugal.pt

Sempre aos SÁBADOS
às 16h00

VEM SER UM/A GOLFINH@!
Também no âmbito do MOVE, @s 
golfinh@s juntam quem queira aparecer 
para fazer natação livre, sem instrutor/a.
Dia 5 e dia 12: PISCINA MUNICIPAL DO 
ORIENTE; encontro às 16h00 na estação 
de metro de Moscavide 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 10h00 às 11h00

NOVIDADE!
TENNISBALLS 
MOVE a bombar, desta vez com aulas de 
ténis dadas pela própria coordenadora do 
grupo, a prof. Ana Chaparreiro! A partir 
do dia 13, todos os domingos, das 10h às 
11h, no Inatel 1º de Maio. Envia um email 
para desporto@ilga-portugal.pt se queres 
bater umas bolas.

das 19h00 às 22h00 

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 entrar no tom ou mesmo só 
espreitar sem ter de abrir a goela. 
Aparece, queremos ouvir-te ou que nos 
ouças.

CENTRO LGBT FORA DE PORTAS ILGA-TE NO MESMO DIA
À MESMA HORA!

SÁBADO26 a partir das 21h30

Stand Up Comedy da Tia 

“É humor, 
estúpid@s!”
O novo espetáculo de Stand Up Comedy
da Tia. Rute Serôdio Simões é a única artista
a fazer Stand Up Comedy LGBT em Portugal. 
Num formato original,  levanta-se e fala 
contra a discriminação, numa luta pelos 
direitos LGBT. Ela não se cala e tu não vais 
parar de rir.

QUARTA-FEIRA30 das 19h30 às 21h30

ILGA-te à leitura!
com Sylvia Plath
Escolhe e discute connosco uma ou mais das 

“Três Mulheres: 
Poema a Três Vozes”
de Sylvia Plath. A obra encena o drama 
íntimo de três personagens femininas, três 
variações da mesma mulher, três variações 
da própria Sylvia Plath. 

TERÇA-FEIRA
na Fundação José Saramago

às 18h30

Debate
sobre as
eleições 
legislativas
de 4 de outubro
Antes de votarmos queremos saber
as posições dos vários partidos face às 
questões que nos dizem respeito. Votar é 
fundamental e conhecer as propostas 
contribui para um voto informado.
Não deixes de aparecer e de questionar -  
por ti e por tod@s!

CENTRO LGBT FORA DE PORTAS

8

SÁBADO
às 18h00

“A Abóbora 
que queria 
ser manga, 
volta à rua!
Na 3ª edição do “Assalto a Lisboa”, 
promovido pela Rede de Bibliotecas
de Lisboa, o voluntário Gustavo Vicente 
vai voltar a contar a já célebre história
da voluntária Ana Vicente, onde vive 
uma abobrinha a tentar descobrir quem é. 
Ela precisada tua ajuda. Participa nesta 
história cheia de vegetais, frutas variadas 
e... um nabo! - Atividade da iniciativa
do Grupo Famílias Arco-Íris.

12 no Jardim da Estrela

Brigada do 
Preservativo 
no Bairro Alto
Voltamos ao Bairro Alto para mais uma 
ação de prevenção da ILGA Portugal /
/ Checkpoint LX!, através da distribuição 
de preservativos. O ponto de encontro
é às 22h45 no Jardim do Príncipe Real, 
junto ao quiosque cor-de-rosa.
As Brigadas só são possíveis com a tua 
colaboração. Envia um email para 
prevencao@ilga-portugal.pt e participa.

no Jardim do Príncipe Real

ponto de encontro às 22h45 

GIR@
na Tapada
de Mafra!
O Grupo Gir@s vai à Tapada de Mafra 
passear a pé pelo circuito maior da Tapada 
(cerca de 2h30 com paragens), com visita 
guiada e demonstração de falcoaria no 
final.  Pontos de encontro: 10h00 na Praça 
de Espanha (junto ao Teatro A Comuna) ou; 
10h30 na entrada da Tapada de Mafra.
Traz calçado e roupa confortável, chapéu, 
água e boa disposição. Visita gratuita

Último fim-de-semana de setembro (dia a definir)


