CARMO GÊ PEREIRA É UM PROJECTO
LIGADO À SEXUALIDADE FEMININA PORTUGUESA. COM QUASE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA LIGADA A UMA EMPRESA DE
RENOME INTERNACIONAL DE TUPPERSEX E DOIS ANOS DE EXPERIÊNCIA DE
REALIZAÇÃO

DE

WORKSHOPS,

FORMAÇÕES E TERTÚLIAS, SESSÕES DE
CINEMA E CICLOS DE EVENTOS, TUDO
LIGADO À ÁREA DA SEXUALIDADE, NUMA TENTATIVA, BEM SUCEDIDA DE PASSAR UMA VISÃO SOBRE COMPORTAMENTOS E IDENTIDADES DE FORMA DESMISTIFICADA E ABERTA.

Nanozine: Muito obrigado
por ter aceite o convite para
a entrevista. Muitas pessoas
questionam-se se será autora, mas a Carmo Gê Pereira
é na verdade um projecto
relativo à sexualidade feminina. Pode-nos dizer mais
sobre o projecto?
Carmo Gê Pereira começou por
ser Carmo da Maleta, um nome
usado em cartões de visita e emails na minha primeira colaboração no mercado do ócio
adulto, com a Maleta Vermelha, há já 5 anos. Em pouco
tempo, o nome colou e Carmo
da Maleta deixei de ser apenas
eu, mas uma série de gente que
se foi associando, a Ana Farias
(http://www.facebook.com/
anafariasdesenho) que desde o
primeiro evento e workshop
começou a trabalhar na ilustração comigo, o estúdio Idiocracy Design, com colaboração
estreita e mútua entre a Idiot
Mag, desde o primeiro número
(http://
idiotmag.wordpress.com/), o
espaço Compasso que recebeu
um ciclo de eventos de 3 meses, a Rádio Manobras, onde
estreei a primeira edição do
programa Dirty Talks. Ilustradoras como a Tamara Alves e a
Susana Valadas também foram

cedendo trabalhos para ilustrar
eventos ou sebentas dos
workshops.
Com o encerrar da minha colaboração com A Maleta Vermelha houve a necessidade de
cunhar um nome que não estivesse ancorado a nenhuma
outra marca e me permitisse
trabalhar quer dentro de um
circuito de vendas, aconselhamento e comercial, permitido
agora pela nova portuguesa
Academia de Vénus, quer dentro dos meus eventos, sem intuito de vendas, mas apenas de
consciencialização de uma visão positiva e desmistificada
das sexualidades e comportamentos sexuais. Surgiu uma
nova colaboração, com Hugo
A. Santos, da Edgeriver (http://
edgeriver.pt/), que criou o site
e permitiu um blog em local
fixo, com textos e informação
acessíveis a quem não tem Facebook, e mais colaborações
surgirão nos próximos meses.
No fundo Carmo Gê Pereira
acaba por ser um número indeterminado de pessoas, congregadas à volta de uma missão e
visão pessoal, sobre máximas
como “vive a tua sexualidade
em pleno”, “share the love <3”,
“partilha e aprende”.

Já teve o seu trabalho em destaque no Público, P3, Revista Crua e outras publicações.
Colabora mensalmente com reviews de enxoval para ócio adulto na revista Idiot Mag
e pontualmente em outras publicações digitais.
Tem como principal objectivo providenciar
informação individual para que cada qual
possa desfrutar do que lhe dá prazer da forma mais segura e exponencialmente prazenteira possível.

