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DAS 18H30 ÀS 19H30

TERÇA-FEIRA

Yoga ao pôr-
do-sol! 
Com a professora 
Margarida Alonso
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 13H15 ÀS 14H15

 QUARTA-FEIRA 

Yoga ao almoço! 
DAS 18H30 ÀS 20H30

“GROUP 
JOURNEY” 
Grupo de Coaching, 
conduzido por Marta Soares
Agora, quinzenalmente às quartas-feiras e 
durante 2h, vais poder usufruir da experiência 
transformadora do Coaching em grupo, que 
fará uma viagem de alguns meses - conduzida 
pela Coach Marta Soares - centrada no trabalho 
da auto-estima individual e na descoberta de 
“quem sou” e de “quem quero ser”. 
Inscreve-te enviando um email para: centro@
ilga-portugal.pt mas não demores porque o 
grupo tem número de participantes limitado.
O custo por sessão é de 3,50€ por pessoa. 
Pagamento no próprio dia ou ao mês com a 
Marta Soares. 

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! 
Preçário: Ao mês: 12,00€ (1 x semana). 
Por aula: 3,50€ por pessoa. Pagamento no 
próprio dia com o profº Paulo.

A PARTIR DAS 21H00

UNO ao serão!
ÀS 21H30

SEXTA-FEIRA 

ILGA-te ao 
Teatro… a dobrar! 
“TRY AGAIN!” 
pelo grupo de teatro Umbigo
A aproximação, o flirt, a habilidade das perguntas 
e a destreza das respostas, o embaraço, as 
mentiras de ocasião, a empatia, todas aquelas 
situações embaraçosas e divertidas que tod@s 
nós conhecemos tão bem.
Espetáculo de linguagem clown e pantomima. 
Criação cénica e interpretação: Margarida 
Barata e Rogério Paulo. 

“QUE DIA TÃO BONITO”
 pelo grupo de teatro Gesto 
Uma curta viagem pela obra poética de Adília 
Lopes, utilizando a partir dela os recursos 
da solidão, da rotina e do absurdo. Quando 
estamos sozinh@s criamos o nosso próprio 
mundo e as nossas próprias personagens. 
Encenação: Margarida Barata. Interpretação: 
Luís Miguel Pinhão, Jorge Nunes Carvalheiro, 
Maria Vito e Vanda Lagarto

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

ÀS 21H30

SÁBADO 

ILGA-te aos 
filmes… e 
transinforma-te!
Hoje vamos passar mais um filme-surpresa, 
mas a escolha está a cargo do GRIT. Já sabes: 
vem de espírito aberto e traz o teu amor por 
bom cinema e boas histórias. As pipocas são 
por nossa conta!

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 18H30 ÀS 19H30

TERÇA-FEIRA 

Yoga ao pôr-
do-sol! 

DAS 21H00 ÀS 22H00 

Pole Dance! 
Com a professora 
Marina Mey
O varão chama por ti! Aparece com roupa 
confortável e deixa-te levar pela tua própria 
sensualidade. Preçário por aula: 4,00€ por 
pessoa. Pagamento no próprio dia com a 
profª Marina Mey.

DAS 13H15 ÀS 14H15 

QUARTA-FEIRA

Yoga ao  
almoço! 
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DAS 19H30 ÀS 20H30

QUINTA-FEIRA  

Outdance 
Aula de Kizomba 
para tod@s! 

A PARTIR DAS 21H00

UNO ao serão!
DAS 18H00 ÀS 21H00

 SEXTA-FEIRA 

Jardim Vertical, 
take 2
Hoje a Margarida Alonso – a nossa professora 
de yoga e amante da natureza – volta ao 
Centro para acarinhar o jardim vertical que 
construiu em dezembro, enriquecendo-o de 
mais diversidade e ajudando a que se torne 
ainda mais belo. Se gostas de plantas e 
queres aprender como se faz ou és expert 
no berbequim, vem daí!

ÀS 21H30

Tertúlia para 
“Quebrar o 
Silêncio”
dinamizada por 
Ângelo Fernandes
A Quebrar o Silêncio, recentemente fundada, 
dá apoio a homens vítimas de abuso sexual. 
Hoje, o Ângelo virá ao Centro dar a conhecer 
o trabalho e os planos da Associação sobre 
o que é preciso fazer para desconstruir o 
medo e o preconceito que impedem tantos 
homens de procurar a ajuda necessária. 
Participa!

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

 A PARTIR DAS 22H00

 SÁBADO

Karaoke Night!
Reza a lenda que Streisand e Lang são 
indispensáveis nas nossas playlists. Ou será   
Etheridge e George Michael? Britney e Dina? 
Ditto? Cyrus? RuPaul? Gaga? Olha, veste 
a tua pele que te fica tão bem, ensaia em 
frente ao espelho se procuras a perfeição, 
ouve quem te apetece e vem-nos cantar o 
resultado no karaoke mais eclético do país, 
que no Centro LGBT tudo se canta e todas as 
playlists são bem-vindas!

DAS 18H30 ÀS 19H30

 TERÇA-FEIRA

Yoga ao pôr-
do-sol! 

DAS 13H15 ÀS 14H15 

QUARTA-FEIRA

Yoga ao almoço! 
DAS 18H30 ÀS 20H30

“GROUP 
JOURNEY” 
Grupo de Coaching
Inscreve-te enviando um email para:  
centro@ilga-portugal.pt
O custo por sessão é de 3,50€ por pessoa. 

DAS 19H30 ÀS 20H30 

QUINTA-FEIRA 

Outdance 
Aula de Kizomba 
para tod@s! 

A PARTIR DAS 21H00

UNO ao serão!

 ÀS 21H30

 SEXTA-FEIRA

ILGA-te à 
conversa sobre… 
Famílias Arco-Íris! 
Tertúlia dinamizada 
por Nelson Calado
Vem celebrar connosco a diversidade familiar. 
Queremos falar das várias formas que as 
famílias assumem, muito para além do 
conceito da “família tradicional” que tão pouco 
espelha a realidade. Como se definem? Como 
é viver numa? Têm os mesmos desafios ou 
deparam-se com dificuldades específicas? O 
que nos ensinam? Neste mês de maio, em que 
se celebra no dia 15 o Dia Mundial das Famílias, 
convidamos-te a participar nesta tertúlia para 
falar de famílias: as arco-íris, claro.

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

 ÀS 12H00

SÁBADO
[CENTRO ENCERRADO]

Passeio ILGA Pets 
Local a definir
No 7º passeio do ILGA Pets, passeamos toda 
a “matilha” numa mata mais central para 
depois participarmos tod@s no Piquenique 
das Famílias Arco-Íris. Pets e famílias calha 
mesmo bem. Fica atent@ ao grupo do 
Facebook para saberes tudo sobre quando e 
onde vamos passear. 
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A PARTIR DAS 15H00

no Jardim do Príncipe Real
Arco Íris no  
jardim
Já dissemos que famílias há muitas? Pois é, e 
cada qual prefere a sua. As nossas são arco-
íris, ou seja, têm todas as cores do mundo. 
Como nós, junta as tuas cores e a tua família 
e vem piquenicar com as nossas no Jardim do 
Príncipe Real.
Hoje vamos celebrar ao sol, a pintar, a cantar, 
com jogos tradicionais, com petiscos partilhados 
na relva e tudo o que queiras trazer e fazer em 
família. Achas que não conheces ninguém mas 
algo te puxa para o piquenique? Não penses 
mais e vem, hoje é o dia.
A acompanhar-nos estarão a Junta de 
Freguesia da Misericórdia, a Associação 
AMPLOS e a rede ex aequo que há vários 
anos são parceiras nestas comemorações. 
Tod@s são bem vind@s!

 ÀS 11H00

DOMINGO

MOVE Open day! 
TennisBalls!
Este mês são as aulas de ténis do MOVE que 
abrem as portas a todas as outras modalidades 
e lançam o convite para bater umas bolas. Se 
a tua cena é nadar, kizombar ou yogar não te 
limites e abraça o ténis no dia de hoje. Nunca 
negues à partida um desporto que desconheces.

DAS 20H30 ÀS 21H30

SEGUNDA-FEIRA

Grupo de  
Partilha do GRIT 
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 18H30 ÀS 19H30

TERÇA-FEIRA

Yoga ao pôr-
do-sol! 

DAS 21H00 ÀS 22H00 

Pole Dance! 
 DAS 13H15 ÀS 14H15 

QUARTA-FEIRA

Yoga ao  
almoço! 

DAS 19H00 ÀS 20H30

ILGA-te à  
Leitura! 
Sessão dinamizada 
por Ana Vicente
Uma boa conversa é como um livro que 
gostamos muito: nunca se esgota e dá sempre 
vontade de mais. Nas nossas sessões do clube 
de leitura, temos tido ótimas conversas e há 
sempre espaço e tempo para mais alguém se 
juntar. Aparece com o livro que andas a ler ou 
com outro sobre o qual queiras falar. Todos 
os géneros são bem-vindos.

DAS 19H30 ÀS 20H30

QUINTA-FEIRA  

Outdance 
Aula de Kizomba 
para tod@s! 

A PARTIR DAS 21H00

UNO ao serão!
 ÀS 21H30

 SEXTA-FEIRA

Ilga-te à 
conversa sobre... 
Bissexualidade 
masculina 
Tertúlia moderada por 
Henrique Pereira
Hoje partilhamos os resultados de uma 
investigação qualitativa com homens 
bissexuais, discutindo os percursos 
identitários, as vias de afirmação, visibilidade 
e legitimidade, contribuindo para a mitigação 
da bifobia e promovendo a inclusão dos 
homens B na comunidade LGBT e não só. 
Não faltes! A tua participação é fundamental.

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

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.
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DAS 15H00 ÀS 18H00

SÁBADO

Workshop de 
defesa pessoal
dinamizado por Luísa Corvo
A Luísa Corvo é uma referência de longa data no 
trabalho da ILGA e também dá cartas noutras 
áreas. E como hoje é dia do MOVE, a Luísa 
junta-se ao grupo de desporto para ensinar 
técnicas de defesa pessoal para mulheres. 
A defesa pessoal é uma resposta estratégica 
a uma agressão física, algo que será útil à 
maioria das mulheres em algum momento 
das suas vidas. Inscreve-te e aprende 
algumas técnicas e o sangue-frio necessários.
Donativo para fundo Move: 3,50€/pessoa. 
Inscreve-te, enviando um email para: 
centro@ilga-portugal.pt

A PARTIR DAS 22H00

Festa MOVE!
Esta noite é de festa para quem se mexe: e as 
voltas ao varão, as bolas apanhadas, as braçadas 
seguras ou os namastês perfeitos têm dado os 
seus frutos - e nem queiras saber o que a kizomba 
tem feito pelos nossos glúteos. Os movimentos 
de ancas são para serem exibidos, não 
achas? Vem dançar connosco, aprender e 
ensinar movimentos que a festa do MOVE tem 
um objetivo: divertir-te e pôr-te a mexer. Na 
direção certa. 

DAS 18H30 ÀS 19H30

TERÇA-FEIRA

Yoga ao pôr-
do-sol! 

DAS 13H15 ÀS 14H15 

 QUARTA-FEIRA

Yoga ao almoço! 
DAS 18H30 ÀS 20H30

“GROUP 
JOURNEY” 
Grupo de Coaching
Inscreve-te enviando um email para:  
centro@ilga-portugal.pt
O custo por sessão é de 3,50€ por pessoa. 

CENTRO LGBT  
FORA DE PORTAS

DIA 6 | 17H00 |  
COMUNIDADE HINDU DE PORTUGAL - 

ALAMEDA MAHATMA GANDHI 
LUMIAR

CONCERTO DO CORO COLEGAS

Concerto Coral  Cantar a Liberdade, 
organizado pela Junta de Freguesia do 
Lumiar e o Coro ART.

DIA 17 | ÀS 17H00 | LISBOA, 
LOCAL A CONFIRMAR

CONFERÊNCIA “FÉ NA IGUALDADE: 
PESSOAS LGBTI, RELIGIÃO, 
ESPIRITUALIDADE” 

Crime, doença e pecado: são estes os 
pilares que têm sustentado e promovido 
a homofobia, a bifobia e a transfobia. E se 
são cada vez menos os Estados que nos 
consideram um crime ou uma doença, 
até quando ser-se LGBTI continuará a 
ser um pecado para a religião? 
É este o mote para a conferência “Fé 
na Igualdade: Pessoas LGBTI, religião, 
espiritualidade”, organizada pela ILGA 
Portugal em parceira com o projeto 
Building Communities of Trust (uma 
iniciativa conjunta da European Network 
on Religion and Belief e da ILGA-
Europe). Com vári@s convidad@s de 
renome, destacamos a presença de 
Krzysztof Charamsa, teólogo e filósofo 
polaco, padre católico e ex-funcionário 
do Vaticano, autor do livro “A primeira 
pedra: eu, padre gay, e a minha revolta 
contra a hipocrisia da Igreja”.

DIAS 17, 18 19 E 20 

PROGRAMA DE COMEMORAÇÕES 
DO DIA INTERNACIONAL 
CONTRA A HOMOFOBIA, A 
TRANSFOBIA E A BIFOBIA

promovido em parceria pela ILGA Portugal, 
a Junta de Freguesia da Misericórdia, a 
Associação AMPLOS e a Associação rede 
ex aequo – Paletes de atividades que não 
vais querer perder. Fica atent@ ao email e 
às redes sociais para ficares a saber todas 
as novidades!

DIA 27 | 13H00 | PRAÇA DA 
FONTE NOVA, SETÚBAL

CONCERTO DO CORO COLEGAS

Arraial de encerramento do Março Mulher 
2017, organizado pela SEIES – Sociedade 
de Estudos e Intervenção em Engenharia 
Social, em parceria com a Câmara 
Municipal de Setúbal.
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ILGA-TE  
NO MESMO DIA  
À MESMA HORA!

SEMPRE ÀS SEGUNDAS-FEIRAS 
 às 18h30 

Doca do Espanhol/traseiras 
do Museu do Oriente 

MUDANÇA DE HORÁRIO

BISGA-TE! 
Se gostas de andar de bicicleta, é só 
rumar ao final da Av. Infante Santo nas 
segundas-feiras ao final do dia. O Bruno 
espera por ti para partirmos tod@s 
juntos. Traz roupa confortável, capacete 
e água. E claro, a tua bicicleta! 

DUAS TERÇAS-FEIRAS POR MÊS 
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 E 
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

 
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 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!

SEMPRE AOS DOMINGOS 

11h00 e às quintas-feiras às 20h00

Inatel 1º de Maio

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 

no Pavilhão Sport Lisboa e Olivais

FUTPOWER 
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 10h00 a Erica 
Silva e a Verónica Matos estarão à tua  
espera.
Aparece e joga connosco (Rua Chibuto, 
10, Olivais).
Custo: 2,50€ por pessoa, por treino. 
Para mais informações, envia um email 
para: desporto@ilga-portugal.pt
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