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Rio has a busy nightlife, filled with LGBT parties and venues
Rio de Janeiro boasts beautiful natural landscapes that blend with the busy life of Brazil’s
second largest metropolis, ensuring a unique and unforgettable lifestyle. A perfect setting to
enjoy its famous and democratic beaches or to practice outdoor sports. But when night falls,
the city, voted more than once as the best destination for LGBT tourists in Latin America,
has a list of breathtaking bars and parties for both locals and tourists. In summer, the
options multiply.
An LGBT stronghold in the city, rua Farme de Amoedo, in Ipanema, Southern zone of Rio,
concentrates many gay bars. That’s where foreigners and locals gather to kick off the night
in a flirting atmosphere. Those who prefer a cheaper but equally lively version can meet up
in one of the bars at rua Voluntários da Pátria, in Botafogo, also in the Southern Zone. Here,
the joy and diversity of Rio is evident in a reunion of several tribes. Not far away, Combinado
Carioca, a bar in Humaitá, is another busy site.
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Once the night has been kicked off, it’s time to head off to one of the traditional nightclubs
or one of the dozens of itinerant parties that promote monthly editions. The first option is
Galeria, a classic of Rio’s gay night, with a few good years of existence in the trendy
Ipanema. The program is varied, and the venue is open from Wednesday to Sunday. One of
the highlights is the party Treta, on Wednesdays. Another suggestion is the party The Week,
in the Port area. But if you want to get hammered and enjoy a trashy but fun night, go to
1140. A huge venue in Praça Seca, Jacarepaguá, with different environments and over 20
years of existence.
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The party list is great. It has something for everyone Chá da Alice, Boho, Funfarra, Balaia, V
de Viadão, Tretona (the itinerant version of the party held at Galeria), Vaca Profana, Sopa
and Bagaceira are some of the best known and occur in spaces of the Southern and Port
areas and in the city Center. But to know about these parties you must stay tuned to social
networks. The editions have no defined date and location. It’s worth searching.
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In the summer, especially during carnival, some LGBT carnival groups also promote parties.
The scheme is the same: to enjoy them you must keep an eye on social networks. Among
the most popular, Candybloco - which promotes 10-hour parties - Sai Hétero, Tome Conta
de Mim, MUG and Sereias da Guanabara. The entertainment is free and guaranteed.
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Rio tem agenda agitada e repleta de festas e points LGBT
O Rio de Janeiro ostenta belas paisagens naturais que se misturam com a agitação da
segunda maior metrópole do Brasil, garantindo lifestyle único e imperdível. Um cenário
perfeito para curtir suas famosas e democráticas praias ou para praticar esportes ao ar livre.
Mas quando a noite cai, a cidade, que já foi eleita mais de uma vez como melhor destino
para o turista LGBT da América Latina, tem um roteiro de bares e festas de tirar o fôlego de
cariocas e turistas. No verão, as opções se multiplicam.
Reduto LGBT da cidade, a rua Farme de Amoedo, em Ipanema, na zona Sul carioca,
concentra muitos bares gays. É lá que gringos e cariocas se reúnem para começar a noite em
clima de azaração. Quem prefere uma versão mais barata, mas tão animada quanto, pode
fazer um esquenta nos bares da rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, também na zona
Sul. Aqui, a alegria e a diversidade do Rio fica evidente numa reunião de diversas tribos. Não
muito longe, o bar Combinado Carioca, no Humaitá, é outro point que bomba.
Noite aberta, é hora de partir para uma das tradicionais boates ou uma das dezenas de
festas itinerantes que realizam edições mensais. A primeira opção é o Galeria, um clássico
da noite gay carioca, com alguns bons anos de existência na badalada Ipanema. A
programação é variada de quarta a domingo. Um dos destaques é a festa Treta, às quartasfeiras. Outras dicas são a The Week, na zona Portuária. Mas se você quer enfiar o pé na jaca
e viver uma noite bagaceira, vá para a 1401. Uma casa giga na Praça Seca, em Jacarepaguá,
com vários ambientes e mais de 20 anos de existência.
A lista de festas é grande. Tem para todos os gostos. Chá da Alice, Boho, Funfarra, Balaia, V
de Viadão, Tretona (a versão itinerante da festa realizada no Galeria), Vaca Profana, Sopa e
Bagaceira são algumas das mais conhecidas e que ocorrem em espaços da zonas Sul e
Portuária e no Centro. Mas para descobrir a programação dessas festas é preciso ficar ligado
nas redes sociais. As edições não têm data e local definidos. Vale uma busca.
No verão, quando o carnaval começa a esquentar os tamborins, alguns blocos voltados para
o público LGBT também promovem festas. O esquema é o mesmo: para aproveitar, é
preciso ficar de olho nas redes sociais. Entre os mais concorridos, Candybloco - que promove
festas com cerca de 10 horas de duração - Sai Hétero, Tome Conta de Mim, MUG e Sereias
da Guanabara. A diversão é livre e garantida.
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