
FICHAMIRABAL
MULHERES 100 MEDO

Introdução ao tema

A expressão artística tem grandes potencialidades no que toca à passagem de informação, de 
mensagens, de uma forma menos exaustiva para o público alvo a que se quer fazer chegar essa 
mesma mensagem. Quer seja sob a forma de música, dança, teatro, cinema, pintura, entre ou-
tras, grande é o leque de possibilidades de novas formas de transmitir mensagens de sensibiliza-
ção, neste caso no âmbito do combate à discriminação e violência de Género junto dos jovens.

 

desenvolvImento

Ao longo da existência, a Associação de Teatro Dupla Personalidade tem sido uma entidade 
impulsionadora da juventude, entre outras faixas etárias, em Arraiolos, pelas variadas activi-
dades que tem vindo a desenvolver. Pelo facto de a própria associação também ser composta 
por jovens essa ligação foi muito facilitada e, tal como jovens, também a restante população 
começou a estabelecer contacto com aquilo que é feito pela associação. Devido a isto, a nossa 
parceria com o Projecto Mirabal mostrou-se satisfatória, pois, de facto, a nossa proximidade 
com as camadas mais jovens permitem uma melhor transmissão das mensagens. 

Os jovens não estão receptivos a todo o tipo de formas de passar mensagens deste género, a 
habitual conversa, os panfletos, entre outros, na maioria dos casos não bastam para passar a 
mensagem, é preciso passar essa mensagem de uma maneira menos intensa e, ao mesmo tem-
po, mais cativante. Uma peça de teatro é uma das formas de passar essa mensagem, porque 
a mensagem vai sendo passada com o tempo, através de acções, de reflexão por parte do pú-
blico. Mas quê fala em teatro pode também falar de uma coreografia ou mesmo de fotografia 
temática, é um mundo de hipóteses no âmbito da expressão artística.

De facto a sensibilização é importante nos jovens, que estão a iniciar a sua vida activa na socie-
dade e a desenvolver o seu “Eu”, logo deve-se sensibilizar para este problema, para as diversas 
formas que pode assumir, as suas causas e as suas consequências. É necessário informar a 
quem recorrer nestes casos, quer no caso de violência, quer no caso de discriminação, pois 
numa sociedade livre e democrática estas situações não podem ser permitidas. 
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A AssociAção de TeATro duplA personAlidAde foi criada em 
Abril de 2010, por forma a servir de base de apoio ao Grupo de Teatro 
Dupla Personalidade, criado em Junho de 2008. Esta Associação é formada 
por jovens com idades compreendidas entre os 11 e os 27 anos e desenvol-
ve actividades ligadas com o Teatro mas também outras actividades cultu-
rais, artísticas, cívicas, desportivas, de juventude e também de solidariedade, 
sendo a entidade organizadora do Arraiolos Cultural Weekend e do Festival 
de Artes de Arraiolos “Arraiolos’Arte”.
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do AuTor 
dA fichA

“A expressão artística como instrumento de sensi-
bilização e informação no combate à discrimina-
ção e violência de género, junto dos jovens.”



Monte e Gabinete de Informação e Atendimento a Mulheres: 
Rua Joaquim Basilio Lopes, nº1, 7040-066 Arraiolos
TEL 266490090  FAX 266419276
monte@monte-ace.pt  www.monte-ace.pt
Site Mirabal - Mulheres 100 Medo: http://mirabalmsm.wordpress.com

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 800202148 (LINHA GRATUITA)

LINHA DE EMERGÊNCIA NACIONAL 144

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VITIMA (APAV) – 707200077

PSP OU GNR DA ÁREA DE RESIDÊNCIA

MIRABAL MULHERES 100 MEDO
O Monte é promotor do projecto Mirabal - Mulheres 100 Medo, cuja intervenção se centra nas áreas da Igualdade de 
género e combate à Violência de Género; e Direitos Sexuais e Reprodutivos. Tem como actividades um Gabinete de 
Apoio e Informação a Mulheres; Acções de sensibilização sobre Igualdade de Género, Violência de Género, Violência 
no Namoro, Direitos Sexuais e Saúde da Mulher, para técnicos e população em geral; Workshops participativos desti-
nada aos jovens; Sessões de rádio e artigos de imprensa.
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