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A expressão artística como instrumento de sensibilização e informação no combate
à discriminação e violência de género junto dos jovens

A

24 de Julho realizou-se a 6ª sessão das
Conversas 100 Igual
com a participação da Associação
de Teatro Dupla personalidade,
Grupo de Teatro Amador, de
Arraiolos.
Foi feita uma breve apresentação
do percurso realizado p’ Dupla

Personalidade que existe desde
2008 e que tem como fim último
a produção e encenação de peças
de Teatro mas desenvolve muitas
outras actividades, como a
promoção Cultural e Artística
associada ao seu território, acções
de Solidariedade e promoção
cívica e desportista. Trata-se de

uma Associação jovem, em que os
membros
tem
idades
compreendidas entre os 10 e os 27
anos de idade. O Dupla
Personalidade realçou durante a
conversa a importância desta
característica do grupo que lhes
permite, em algumas das suas
peças abordar temas complexos

como a violência no namoro, a
violência doméstica e (des)
igualdade de género, aproximando
o publico para a reflexão sobre
estas realidades.
Foi feita referência a duas peças,
criadas pelo grupo em articulação
com o Projecto Mirabal, “O meu
nome é…” e “Sara”, neste

Intervenção em rede como estratégia de combate à Violência Doméstica
A 27 de Setembro realizouse mais uma das sessões de rádio
“conversas 100 Igual” em directo,
com a presença do Dr. Manuel
Lopes, Professor e Investigador da
EU, Diretor da Escola Superior de
Enfermagem
S. João de Deus e representante
da Rede de Intervenção Integrada

do Distrito de Évora (RIIDE).
O tema central desta “conversa
100 Igual” foi a violência
doméstica e o enquadramento
desta enquanto problema de
saúde
pública,
o
que
consubstancia a intervenção da
RIIDE
numa
perspectiva
multidisciplinar

e de trabalho em rede.
Os ouvintes foram alertados
para o facto de a violência
doméstica não ser exclusivamente
um problema da esfera privada, e
sobre a importância da
sensibilização para o fenómeno e
prevenção do mesmo.
Durante esta sessão de rádio,

foi ainda divulgado o site da
RIIDE, que se encontra ao alcance
de todos os que pretendam
conhecer melhor o fenómeno da
violência doméstica, mas também
como um recurso que pode ser
utilizado pelas vítimas na procura
por ajuda (www.violenciadomes
tica.uevora.pt).

contexto. O papel desempenhado
p’Dupla Personalidade para a
sensibilização e informação, da
população em geral dos jovens em
particular, no combate à
discriminação e violência de
género, através da expressão
artística, revela-se de extrema
importância. Outro aspectos

realçado pelo grupo para a
mobilização dos jovens nas várias
actividades que dinamizam é o
recurso às redes sociais;
http:// www.duplapersonalidad
e.pt.vu/;http://www.facebook.com/
pages/Dupla-PersonalidadeArraiolos; Canal na Meo 998544.

Contactos:
GABINETE de APOIO à MULHER:
Rua Joaquim Basilio Lopes, nº1 7040-066 Arraiolos;
Tel: 266490090
Site: www.monte-ace.pt;
Blog: www.mirabalmsm.wordpress.com

O papel da escola na promoção
da Igualdade de Género e no combate e prevenção
da Violência de Género

O

Projecto Mirabal Mulheres 100 Medo,
continua no terreno a desenvolver
iniciativas para a promoção da
Igualdade de Género e prevenção
da Violência doméstica, e de modo
particular a Violência no
Namoro.
Neste 3ª artigo, e reportando
aos últimos 3 meses de execução
do Mirabal, realizaram-se várias
iniciativas como as “Conversas 100
Igual” programa mensal na Rádio
Telefonia do Alentejo;
Workshops destinados de
modo particular a adolescentes,
integrados em iniciativas mais
abrangentes. Ainda neste período
foi editada a 1ª Ficha Temática
Mirabal sobre “A informação e a
sensibilização como estratégias de
combate à violência doméstica” da
responsabilidade de Lurdes
Ferreira, consultora para a
Implementação de Planos para a
Igualdade. A 26 de Junho realizouse a 5ª sessão das “Conversas 100
Igual”, onde as convidadas foram
a Enfermeira Lurdes Baia, do
Centro de Saúde de Arraiolos e a
Professora Maria José Alcaravela,
do Agrupamento de Escolas

de Arraiolos. A sessão de rádio
centrou-se na intervenção que tem
sido realizada pelo Agrupamento
de Escolas de Arraiolos na
dinamização do Gabinete de Saúde
e Bem estar, no qual participam
vários parceiros locais, como o
Centro de Saúde. Foi referida a
importância do trabalho em
parceria, e da existência de uma
equipa multidisciplinar como
forma de aproximar as intervenções
das populações.
O conhecimento do território,
fruto também do trabalho em
equipa foi apontado pelas
convidadas como um factor
decisivo para abordar temáticas
sensíveis como a violência,
exclusão, maus tratos
.Ainda nesta linha e com o
objectivo principal de sensibilizar
os jovens, o Mirabal participou a
27 de Junho, na Feira de São João
em Évora, com a realização de um
workshop sobre Prevenção da
Violência no Namoro e Promoção
de Relações Saudáveis. Este
iniciativa foi dinamizada
em colaboração com a APF Alentejo, tendo sido abordados
temas como a violência no namoro;

estereótipos de género; vivência
positiva da sexualidade.
Através dos jogos “Mal-me-quer
Bem-me quer” e o Verdadeiro/
Falso ou Consequência”, apelou-se
à participação dos jovens e
visitantes em geral da Feira. Os

momentos de reflexão realizados
permitiram
identificar
comportamentos e atitudes
correctos e menos correctos e a
possibilidade de os próprios jovens
perspectivarem uma mudança de
atitude.

Actividades desenvolvidas
“Conversas 100 Igual”
na Rádio Telefonia do Alentejo
(103.2 FM).
A 6 de Julho, nesta mesma lógica de intervenção para a
sensibilização da população em geral e dos jovens em particular o Mirabal participou na Feira de S. Boa Ventura em
Arraiolos, realizando várias dinâmicas
para reflectir sobre comportamentos e atitude saudáveis e
práticas de igualdade, nas relações e na vivência em sociedade.
Ainda no concelho de Arraiolos a 14 de Setembro o Mirabal
esteve presente na Feira da Juventude com uma dinâmica
participativa destinadas aos jovens

Notícia de destaque:
Gabinete de Informação e Apoio às Mulheres em funcionamento em Arraiolos, na sede do Monte-ACE
ˈInscrições abertas para a Acção de Formação para Grupo de
Jovens Promotores da Igualdade de Género.
ˈ Inscrições para Acções de Sensibilização em Igualdade de Género e Violência Doméstica dirigidas a técnicos

Em Agenda:
• ¨22 de Outubro, Sessão de Rádio
“Conversas 100 Igual” 17h às 18h: na Rádio Telefonia do Alentejo (103.2FM).

