25 de novembro, 11h00, no Largo Dr. Couto:
Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres

“UMA ÁRVORE ERGUIDA
POR CADA MULHER ABATIDA”
E PEÇA DE TEATRO “SEM MEDO MARIA”, NO DIA 26 DE NOVEMBRO
No âmbito do Dia
Internacional pela
Eliminação
da
Violência Contra
as Mulheres, no
dia
25
de
novembro,
no
Largo Dr. Couto, a
Câmara Municipal
de Mangualde, em
parceria com a
UMAR (União das
Mulheres
Alternativa
e
Resposta – núcleo
de Viseu), irá
promover uma iniciativa de homenagem às mulheres assassinadas por violência doméstica em 2021, no âmbito
da iniciativa “Uma árvore erguida por cada mulher abatida”. O Município convida a população a participar nesta
iniciativa que terá início pelas 11h00 e congratula-se por estabelecer esta parceria com a UMAR, que homenageia as
mulheres assassinadas este ano em Portugal, uma realidade que todos os dias deve ser lembrada, alertando e
sensibilizando toda comunidade para o flagelo da violência doméstica e para a defesa dos Direitos Humanos das
mulheres e raparigas como sendo universais e intransmissíveis.
Terá ainda lugar uma peça de Teatro, intitulada “Sem medo Maria”, a realizar no Auditório da Biblioteca Municipal
de Mangualde, no dia 26 de novembro, pelas 15h45. A peça, dinamizada pelo Grupo de Teatro – Molhe de Grelos,
é de acesso gratuito, mas com inscrição obrigatória: emails: sofia.vaz@cmmangualde.pt ou
margarida.chaves@cmmangualde.pt e telefone: 232619880.

PEÇA DE TEATRO “SEM MEDO MARIA”
Sinopse: O confronto das frases - mito com a dura realidade da violência. Cada frase – mito encerra em si
própria a discriminação, o preconceito, agressividade e o cinismo de uma sociedade machista. Desmontar os
estereótipos do agressor com baixa escolaridade, alcoólico e com profissões indiferenciadas surge como um
imperativo cívico, já que a violência doméstica é transversal a toda a sociedade portuguesa.
Dramaturgia e Direção: Carlos Cruchinho
Encenação e Espaço Cénico: Coletivo
Desenho de Luz e Direção Técnica: Paulo Matos

Luminotecnia e Sonoplastia e Vídeo: Helena Figueiredo
Interpretação: Carlos Cruchinho, Florbela Cunha, Isabel Brito Moura, Lara Cindy, Sónia Pereira, Daniela
Homem, Gabriela Coutinho, Manuela Antunes, Manuela Bento, Margarida Quintal.
Produção: Grupo Molhe de Grelos
Apoios e parcerias: Centro Social e Cultural de Orgens e APAV.

Mangualde, 19 de novembro de 2021.
Sofia Monteiro | 910 944 474 | sofiamonteiro@essenciacompleta.pt
www.essenciacompleta.pt
#ComunicaçãoCompleta

