
 

MANGUALDE ACOLHEU PEÇA DE TEATRO  

“SEM MEDO MARIA” 

UM RETRATO DE MULHERES E TESTEMUNHOS REAIS  

DE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

   
 

O Município de Mangualde acolheu, no dia 26 de novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal, a peça de teatro 

“Sem Medo Maria”, dinamizada pelo grupo Molhe de Grelos. O espetáculo, realizado no âmbito da iniciativa “Uma 

árvore erguida por cada mulher abatida”, promovida pelo Município em parceria com a UMAR Viseu, retratou 

mulheres e testemunhos reais de vítimas de violência doméstica. 

 

A iniciativa “Uma árvore erguida por cada mulher abatida” foi uma ação de homenagem às mulheres assassinadas 

por violência doméstica em 2021, realizada no dia 25 de novembro, no âmbito do Dia Internacional pela Eliminação 

da Violência Contra as Mulheres, que teve lugar no Largo Dr. Couto, promovida pela Câmara Municipal de 

Mangualde, em parceria com a UMAR (União das Mulheres Alternativa e Resposta – núcleo de Viseu). O objetivo 

prendeu-se com alertar e sensibilizar toda comunidade para o flagelo da violência doméstica e para a defesa dos 

Direitos Humanos das mulheres e raparigas como sendo universais e intransmissíveis. 

 

A Vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, referiu que Mangualde acompanha aquela que é a tendência vivida 

a nível nacional, verificando-se a existência deste fenómeno. “É necessário que estejamos juntos no combate à 

violência contra mulher, para isso é importante que se tenha informação quanto às violações de direito e a meios 

de auxílio a estas vítimas. A prevenção e combate à violência contra as mulheres exige respostas conjuntas no 

território, por isso é fundamental o compromisso e empenho ativo dos municípios nesta batalha pela proximidade 

às populações e pela responsabilidade na gestão e coordenação da rede de serviços e atores que atuam nos 

territórios.” 

 

A todas as “Marias” que morreram este ano, foi feita uma justa homenagem. 

 

 

Mangualde, 2 de dezembro de 2021. 
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