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APAV REVELA
OS NÚMEROS DE VÍTIMAS
REGISTADOS EM 2017

A

APAV assinalou o
seu 28.º aniversário. Desde 1990, a
missão da APAV
mantém-se em
apoiar a pessoa vítima de crime, e os seus familiares e amigos. Se na origem da associação esteve uma carência institucional e social do país, é
no mesmo país, com outras
carências, que a APAV continua em pleno a sua ação. Em
2018, a APAV já está estabelecida em 26 localidades,
com 18 Gabinetes de Apoio
à Vítima.
A associação apoiou, no
ano passado, pessoas oriundas de 270 concelhos (dos
308 existentes). Só em 2017,
a APAV realizou 40.928
atendimentos, firmados em
12.086 processos de apoio.
Nestes processos, foi possível identificar 9.176 vítimas
e 21.161 crimes. Nos crimes
contra pessoas, os números
da violência doméstica continuam a ser os mais expressivos (75.7 %). Mas outras formas de crime, como o bullying
(0.5 %), começam a emergir nas estatísticas da associação, que também apontam
para um crescimento de 19 %

do número total de atendimentos (entre 2015 e 2017).
A associação salienta que o
apoio prestado às vítimas é
contínuo, indo muito além do
momento do crime.
A APAV reconhece cada
vez mais, na sua missão, a
necessidade de combater as
desigualdades estruturais da
sociedade portuguesa - sejam
com base no género, na orientação sexual, na etnia ou na
faixa etária, entre outras.
«Chegamos a cada vez mais
homens, mulheres, idosos e
crianças».
No que se refere a 2017,
foram vítimas de crime: 944
pessoas idosas (+65 anos
- em média 3 por dia e 18
por semana), 810 crianças e
jovens (em média 2 por dia e
16 por semana), 5.036 mulheres adultas (em média 14 por
dia e 97 por semana) e 775
homens adultos (em média 2
por dia e 15 por semana).
A APAV orgulha-se de afirmar que, em tempos conturbados no respeito pelos direitos humanos, pode continuar a contar com a colaboração de outras instituições e
de centenas de voluntários/
as e de apoiantes, que contri-

buem para a missão da associação. Com os 15 anos da
Formação APAV, relembrase também o trabalho na prevenção de todas as formas
de violência, através da formação e da informação, com
865 ações formativas realizadas em 2017.
«Celebramos uma longa
jornada, que levou ao reconhecimento nacional e institucional, de que é exemplo a atribuição da Ordem
da Liberdade, em 2015. Celebramos o fortalecimento de
um sistema independente, a
nível nacional, de apoio psicológico, social e jurídico às
vítimas de crime. Celebramos
uma associação em desenvolvimento e a sua missão universal: apoiar todas as pessoas, todas as vítimas, bem
como os seus familiares e
amigos, de todos os tipos de
crime».
Tendo em conta que, em
2017, 56,6 % dos atendimentos foram feitos via telefone,
a APAV relembra os seguintes contactos:
Apoio online:
facebook.com/APAV.Portugal
Linha de Apoio à Vítima:
116 006. n SS
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justiça

Violência doméstica sobe
EM LISBOA Entre abril e
junho, os tribunais das
zonas de Lisboa e das ilhas
movimentaram mais de
sete mil inquéritos
relacionados com crimes
de violência doméstica. E,
segundo as estatísticas
mais recentes da
Procuradoria-Geral Distrital
de Lisboa (PGDL),
divulgadas ontem, no
segundo trimestre do ano o
número de novos
inquéritos aumentou:
deram entrada 2.815,
contra os 2.697 que
chegaram aos tribunais de
Lisboa e ilhas no primeiro
trimestre do ano. Ainda
segundo a PGD, de abril a
junho foram deduzidas 501
acusações, que se juntam
às 446 que tinham sido
verificadas nos primeiros
três meses do ano. As
comarcas de Lisboa e de

Lisboa Oeste lideram o
número de inquéritos
entrados, com 950 e 868,
respetivamente. Já na
comarca dos Açores,
iniciaram-se 297 inquéritos,
enquanto que na da
Madeira foram 246.
ARQUIVAMENTOS
Também entre abril e o final
de junho, os tribunais de
Lisboa e das ilhas
arquivaram 1970 inquéritos
por violência doméstica.
Quase todos acabaram
encerrados por falta de
provas. No total, e segundo
as estatísticas da PGD,
transitam para o terceiro
trimestre do ano 4337
processos pendentes,
sendo que há 3148 que
deram entrada no tribunal
há menos de oito meses e
1189 registados há mais de
oito meses. Rosa Ramos
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Violência # A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) celebrando o seu 282 aniversário, apresentou os números do trabalho que tem desenvolvido.

APAV faz balanço da violência
sta associação, cuja principal missão é apoiar as
vítimas, realizou 40.928
atendimentos, registando 9,176
vítimas e 21,161 crimes em
270 concelhos.
Os seus responsáveis salientam,
que apesar dos casos de violência doméstica serem os mais
recorrentes, citam os casos de
bullying, nos quais se verificou
um aumento de atendimentos, assim como a violência

E

contra idosos, que no ano de
2017 contava com 994 vítimas.
Outro dos números revelados
pela APAV, foram os 810 casos
de violência contra crianças
e jovens. No entanto, o maior
número de vítimas diz respeito
a mulheres adultas, rondando
as 5036, enquanto que relativamente aos homens, apenas se
registaram 775 denúncias
Diamantina Escoval, da Comissão de Protecção de Crianças e

Jovens, referindo-se ao concelho de Moura, considera que
"a violência em geral não está
grave, mas em relação a sinalizações de crianças e jovens
envolvidas, em situações de
violência doméstica, o aumento
é preocupante."
Note-se que as situações reportadas pelas autoridades à CPCJ
de Moura, têm aumentado, contando-se 109 processos activos
e 25 crianças sinalizadas.
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TRANCOSO

Menor violado por
outro utente de lar
Adulto abusa de rapaz de 12 anos no interior de IPSS onde
ambos viviam MEDIDA O Juiz decidiu interná-lo em hospital psiquiátrico
INSTITUIÇÃO

TIAGO VIRGÍLIO PEREIRA

m rapaz, de 12 anos, foi
violado por um homem
de 34, numa Instituição
Particular de Solidariedade Social (IPSS) da zona de Trancoso,
no distrito da Guarda. Ao que o
Correio da Manhã apurou, os
abusos aconteceram dentro das
instalações da instituição, durante o mês de abril. "Os dois
eram utentes da instituição, que
funciona como lar, e por isso recebe pessoas de várias famílias e
idades. Agressor e vítima faziam toda a vida dentro daquelas paredes, como comer e dormir", adiantou ao CM fonte da
Polícia Judiciária da Guarda,
que comandou a investigação.
O alerta para os abusos partiu
de um funcionário da instituição, que denunciou o caso às

U

ESTADO NÃO PROTEGEU
CRIANÇA QUE ESTAVA
INTERNADA À SUA GUARDA
autoridades. A Judiciária começou a investigar e na quinta-feira deteve o homem, de 34 anos,
que estava desempregado. Nó
Mesmo dia foi presente a um
juiz no Tribunal de Trancoso,
que decidiu pelo internamento
preventivo num hospital psiquiátrico como medida de coação. E suspeito de um crime de
violação e outro crime de abuso
sexual de crianças. A vítima
continua a frequentar a IPSS.
Não há qualquer relação familiar entre o agressor e a vítima.
A APAV recebeu no ano passado mais de 500 denúncias de

PORMENORES

Desequilíbrio acentuado
O agressor, de 34 anos, já denunciava desequilíbrio do foro
psíquico e por isso as autoridades não estranharam a medida
de coação aplicada pelo juiz
do Tribunal de Trancoso. Os
abusos deixaram os utentes da
IPSS apreensivos e em alerta.

crimes sexuais, entre as quais
175 relativas a crianças abusadas e outras 159 relacionadas
com violações. Os números
constam do Relatório de 2017 da
APAV, que, no ano passado, recebeu um total de 621 denúncias
e pedidos de ajuda relacionados
com crimes sexuais, tendo sido
identificadas 488 vítimas..
NOTICIA EXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EM PAPEL

CORREIO
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Gabinete
de Apoio à
Vítima com
219 crimes
em 6 meses
Quase 70% dos casos
são de violência
doméstica
Nos primeiros
seis meses de funcionamento, o Gabinete do Alto
Alentejo Oeste da Associação de Apoio à Vítima
(APAV), já contabilizou
mais de 60 vítima de crimes, a quem deu apoio,
sendo o crime de violência
doméstica o que mais se
destaca, de acordo com o
relatório anual 2017.
Segundo Alexandra Gaio,
gestora do Gabinete do Alto
Alentejo Oeste, que tem
sede em Ponto de Sor, a
APAV recebeu, em 2017, ano
da sua abertura, "presencialmente", ou "por telefone", 70 processos, num total de "219 crimes e outras
formas de violência", como
seja o "bullying".
Dos 219 praticados, 148
são crimes de violência doméstica, o que corresponde
a uma percentagem de 68%,
sendo os restantes de "dano
e ameaça", entre outros.
ALENTEJO

MULHERES EMPREGADAS

Questionada sobre o tipo de
vítima que recorre ao Gabinete do Alto Alentejo Oeste, Alexandra Gaio referiu
serem, "na sua maioria mulheres, empregadas", mas
cuja dependência face ao
agressor está relacionada
com os filhos.
No Alto Alentejo a APAV
tem sede em Ponte de Sor e
trabalha em mais sete concelhos, designadamente Alter do Chão, Avis, Crato,
Fronteira, Gavião, Nisa e
Sousel, podendo a associação ser contactada presencialmente ou através da Linha de Apoio à Vítima: 116
006.
Os restantes concelhos do
Alto Alentejo são servidos
pelo Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência
Doméstica do Distrito de
Portalegre, gerido pela Cruz
Vermelha Portuguesa. •
ANA LUiSA DELGADO
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Apoio à vítima
Ponte de Sor lidera tabela dos casos registados no Alto Alentejo
JORGE TRAQUETE

ecosdosoufügmailcorn

E

ntre maio e dezembro de
2017 o GAVAAO - Gabinete de Apoio à Vítima
do Alto Alentejo Oeste da
APAV — Associação Portuguesa de- Apoio à Vítima (que
abrange os concelhos de Ponte de Sor, Altar do Chão, Avis,
Crato, Fronteira, Gavião, Nisa
e Sousel, prestou "apoio a 61
vítimas de crime". Nos oito
concelhos, Ponte de Sor surge no topo dos casos sinalizados: 21. Os dados foram revelados numa altura em que
a APAV celebra o seu 28.0 aniversário e dizem respeito ao
período compreendido entre
a abertura do gabinete em
Ponte de Sor (maio de 2017)
e o final do mesmo ano. De
acordo com Inês Lopes, assessora técnica do GAVAAO,
durante este período, a APAV
registou "70 processos e 61
vítimas diretas na área de

abrangência do gabinete". A
responsável revela que "a
maior parte dos casos que
chegam ao gabinete, 67,6%,
estão relacionados com violência doméstica".
Vítimas são na maioria
mulheres, com 45
ou mais anos de idade
De acordo com o relatório a
que o nosso jornal teve acesso, as vítimas são, na sua
maioria, mulheres (56; 92%),
entre os 45 e os 64 anos
(16,4%). Têm, na maioria,
como habilitações literárias o
3.0 Ciclo do Ensino Básico. No
que diz respeito ao principal
meio de vida da vítima, cerca
de 19% encontravam-se a trabalhar ou em situação de pensão/reforma. Ainda sobre a
caracterização das vítimas, e
de acordo com a estatística
da APAV, a situação de violência surge, na maioria entre
pessoas casadas (39,3%),
com filhos (25,41%), e dependentes económica e/ou afeti-

vamente do agressor. A maioria dos casos ocorre na residência comum (50%). Do total de processos assinalados
pelo GAVAAO, em 87% das situações sinalizadas verificava-se a existência de crime.
Agressores são
na maioria homens
entre os 35 e os 44 anos
O contexto das relações de
intimidade continua a sobressair no que diz respeito à relação da vítima com o/a autor/
a do crime. As relações de
cônjuge, companheiro/a, excônjuge, excompanheiro/a,
ex-namorado/a e namorado/
a no seu conjunto totalizam
67,3% das relações existentes entre vítima e autor/a do
crime. Os dados reportam ainda os números relacionados
com os agressores. Segundo
o relatório, são, na esmagadora maioria homens: 80%
entre os 35 e os 4.4 anos
(20,3%). Tal como no caso das
vítimas, também o/a autor/a
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do crime se encontrava maioritariamente no estado civil de
casado (30,4%). Em cerca de
23% das situações, os agressores encontravam-se empregados. O relatório regista ainda que em cerca de 50% das
situações, o local do crime
mais referenciado em 2017 foi
a residência comum (da vítima
e do/a autor/a), seguindo-se
o lugar/via pública (15,5%).

Tendência de subida
Das situações que chegaram
ao GAVAAO gabinete de apoio
à vítima do Alto Alentejo Oeste em 2017, 44% foram alvo
de queixa numa entidade policial. Inês Lopes, aponta, por
seu lado, que o atendimento
presencial tem "uma grande
procura", enquanto os dados
nacionais a via telefónica, representa 56,6% dos contactos.
Ainda assim, independentemente do contacto, o apoio
da associação vai no mesmo
sentido, tem como base "o
apoio jurídico, psicológico ou
no apoio social" às famílias vítimas de crime". A concluir, e
ainda sem dados disponíveis
relativos ao primeiro semestre de 2018, e pelo trabalho
que tem efetuado no terreno, Inês Lopes, observa que
"o número de casos que registados pelo GAVAAO desde
janeiro aponta para uma tendência de subida face a
2017".
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GABINETE DE APOIO À VÍTIMA DE BRAGA

Violência doméstica

E

ntre 2013 e 2016, a
APAV registou 29.619
processos de apoio
a vítimas de violência doméstica. Este continua a ser o crime com
maior prevalência nas vítimas que recorrem à APAV:
em 2017, 75,7% dos crimes registados contra pessoas foram de violência
doméstica
O que é?
A violência doméstica
define-se como qualquer
conduta ou omissão de natureza criminal, reiterada ou não, que inflija sofrimentos físicos, sexuais,
psicológicos ou económicos, de modo direto ou indireto, a qualquer pessoa
que resida habitualmente
no mesmo espaço doméstico; ou que, não residindo, seja cônjuge ou ex-cônjuge, companheiro/a
ou ex-companheiro/a,
namorado/a ou ex-namorado/a, ou progenitor/a
de descendente comum; a
alguém que esteja, ou tenha estado, em situação
análoga; ou que seja ascendente ou descendente, por consanguinidade,
adoção ou afinidade.

Atualmente, este é um
crime público, isto é, envolve a obrigatoriedade de
denúncia por parte dos
serviços que dele têm
conhecimento, podendo
qualquer pessoa denunciar a situação.
Quem é a vítima?
A violência doméstica
implica a prática de um ou
mais crimes no contexto
de uma relação de parentesco, adoção, afinidade
ou intimidade (ex: pais/
filhos, avós/netos). Neste
contexto, existem diferentes formas de violência:
› violência emocional –
qualquer comportamento que vise fazer o outro
sentir medo ou sentir-se inútil (ex.: ameaçar,
humilhar);
› violência social –
qualquer comportamento de controlo sobre a vida social do/a outro/a (ex.:
impedir contacto com os
familiares);
› violência física – qualquer forma de violência
física que o/a agressor/a
inflija no outro/a (ex.: esmurrar, pontapear);
› violência sexual –
qualquer comportamen-

to em que o/a agressor/a
force o outro à prática de
atos sexuais contra a sua
vontade (ex.: ameaçar /
pressionar / obrigar a ter
relações sexuais);
› violência financeira –
qualquer comportamento
que vise o controlo monetário do/a outro/a sem que
este o permita (ex.: controlar o ordenado);
› perseguição – qualquer comportamento que
vise intimidar o outro (ex.:
seguir até ao local de trabalho, controlar os seus
movimentos).
Qual o impacto?
Sofrer um crime afeta
cada pessoa de modo diferente. Pânico generalizado, estado de choque,

receio de morrer ou desorientação são reações comuns e normais nas vítimas de crime. Contudo,
existe um conjunto geral de consequências de
caráter psicológico, físico e social que se manifesta na vítima, podendo estender-se também
às testemunhas do crime,
bem como aos familiares
e amigos da vítima (ainda
que estes não tenham testemunhado o crime).
Estes efeitos, quer sejam de ordem física, psicológica ou social, podem
manifestar-se através de
diversos sintomas, tais como perda de energia, problemas digestivos, dores
musculares, tensão arterial
alta, pesadelos, tristeza, diminuição da autoestima,
dificuldades de memória
e de concentração.
Que apoio está disponível?
Para apresentar queixa/denúncia do crime, a
vítima/ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento do crime
pode dirigir-se a uma esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), a

um posto territorial da
Guarda Nacional Republicana (GNR) ou fazê-lo junto dos serviços do
Ministério Público (tribunal), devendo para tal
solicitar um documento
que comprove a queixa/
/denúncia efetivada.
Em caso de emergência, a vítima poderá ligar
para o número nacional
de socorro – 112.
Poderá ainda contactar a Linha Nacional de
Emergência Social (144) –
resposta social imediata e
permanente a situações de
emergência social, se necessitar sair de casa e não
tiver onde ficar.
A vítima de violência
doméstica tem direitos independentemente de ser
portuguesa ou de nacionalidade estrangeira. A APAV
disponibiliza ajuda de forma gratuita, confidencial,
qualificada e humanizada, nomeadamente apoio
emocional, psicológico,
jurídico, realizando, sempre que necessário, o devido encaminhamento social, auxiliando as vítimas,
seus familiares e amigos
nas questões práticas de

todo o processo de apoio.
GABINETE DE APOIO
À VÍTIMA DE BRAGA
Rua de S. Vítor, 11 (Edifício Junta de Freguesia de
São Victor)
4710-439 Braga
Tel. 253 610 091
apav.braga@apav.pt
Dias úteis: 10h00-13h00 / 14h00 - 18h00
LINHA DE APOIO À
VÍTIMA 116 006 | Chamada gratuita | Dias úteis
09h-21h
No âmbito das celebrações
dos 25 anos, o GAV Braga
publica um artigo de opinião
por mês no Diário do Minho
sobre as diversas áreas de
atuação da APAV

ID: 75929004

18-07-2018

Meio: Imprensa

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,48 x 27,99 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

DIRBTO
A FUNDO

António
Jaime Martins
ADVOGADO

Violência
doméstica
egundo dados da
APAV, entre 2013 e
2016, foram efetuados 29619 pedidos de apoio
a vítimas de violência doméstica. Em 2017, 75,7%
dos crimes registados contra pessoas foram de violência doméstica. A violência doméstica define-se
como a ação ou a omissão,
reiterada ou não, que inflija
sofrimento de qualquer natureza a pessoa que resida
habitualmente no mesmo
espaço doméstico que o
agressor, ou que, não residindo, tenha com o mesmo
uma relação familiar ou
análoga. Trata-se de um
crime público, o que impli-

NECESSÁRIO
GARANTIR O
ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO
ca a obrigatoriedade de de
núncia por parte de.autoridades ou serviços públicos
e que pode (e deve) ser denunciado por qualquer
pessoa que dele tenha conhecimento direto. Apesar
de tudo o que se têm avançado na proteção das vítimas deste flagelo, sempre
podemos pensar em fazer
mais. É de extrema relevância a criação de departamentos próprios, autónomos e especializados nas
esquadras da PSP, nos postos da GNR e nas secções do
Ministério Público junto
das Comarcas, que assegurem o atendimento especializado das vítimas, garantindo-lhes o devido encaminhamento e aconselhamento, a adequada recolha de prova, o absoluto
segredo das denúncias e o
apoio psicológico e social: o
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Dificuldade em identificar-se
como vítimas

CASOS
DE POLÍCIA
Hernâni
Carvalho

NOTA: Por vontade
do autor, este texto
não segue as regras
do novo acordo
ortográfico

VIOLÊNCIA

ENTRE CASAIS
HOMOSSEXUAIS
A visibilidade e o preconceito são diferentes,
mas, de resto, a violência doméstica ocorre
nos casais homossexuais com as mesmas
características que nos heterossexuais

Independentemente da natureza
sexual, os homens têm dificuldade
em assumir-se como vítimas,
diz o assistente social Carlos
García, especialista em violência
doméstica em Espanha. Nos
casais homossexuais o tabu
mantém-se, conforme conclui
um estudo da escola de Medicina
da Northwestern University, EUA
(2014). “A violência doméstica
é exacerbada porque casais do
mesmo sexo têm de lidar com o
stresse adicional de pertencerem a
uma minoria sexual. Isso leva a uma
relutância em abordar questões
ligadas à violência doméstica”,
diz um dos autores do estudo,
o psicólogo Richard Carroll.

DENUNCIADO
O jornalista da TVI refere no seu Instagram
que o seu agressor “está muitas vezes, muitas horas, a três metros” de si. Ou seja, será
um outro profissional da TVI. Sem revelar
a identidade do agressor, afirma: “Nunca
consegui denunciá-lo, por receio, por vergonha, mas sobretudo por compaixão e para
não estragar a vida a uma pessoa”. Jornalista de profissão, Emanuel Monteiro saberá
que a violência doméstica é crime público e,
portanto, ao publicar a denúncia numa rede
social fez, de facto, uma denúncia formal
dos factos.

A violência é igual
Do estalo ao espancamento

C

omeçou com um estalo e acabou com
um espancamento, dentro da minha
própria casa. Estava sem telemóvel,
trancado, impedido de fugir ou de pedir
ajuda. Estive à espera que o agressor
abrisse a gaveta da cozinha e de lá tirasse
uma faca para acabar com o que restava
de mim.” A denúncia foi publicada esta
semana por uma assumida vítima, que
garante continuar a ter medo, apesar de
a relação já ter terminado. “Fiquei gelado
de medo, morto de espírito enquanto era
agredido sem dó nem piedade. Não consegui, sequer, defender-me”, escreveu o
jornalista da TVI Emanuel Monteiro no
seu próprio Instagram.

EMANUEL
MONTEIRO

A frequência da
violência entre casais
homossexuais é
relativamente igual à
dos heterossexuais, diz
um estudo realizado na
Universidade do Minho
(Junho e Julho de 2008)
pela investigadora Carla
Machado. “Assim como os
casais heterossexuais, os
homossexuais recorrem,
frequentemente, à
violência como uma forma
de lidar com os problemas
e de expressar os seus
sentimentos”.
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CIÚMES,
DISCUSSÃO
E FACADAS

MIGUEL
RIBEIRO

André e Miguel tinham acabado uma
relação, ilustrada nas redes sociais
com fotos de ambos em ambiente de
grande cumplicidade. Reencontraram-se num dos bares da zona das
“Galerias de Paris” na madrugada de
quarta-feira, dia 18. Apesar do fim da
relação, André, 27 anos, continuava
a ter uma forte atracção sentimental
por Miguel. Terá tido um acesso de
ciúmes ao ver Miguel, 21 anos, com
uma namorada. Primeiro uma discussão e depois o confronto, já fora do
estabelecimento. Miguel regressou a
casa e foi aqui que foi esfaqueado por
André. Já depois das facadas, agressor
e vítima ainda se envolveram em luta
pelas escadas abaixo. Ensanguentado,
Miguel caiu no asfalto da Rua de
Fernandes Tomás, no centro do Porto.
Ao vê-lo, um motociclista bloqueou a
rua e chamou o INEM. Mas Miguel
Ribeiro já falecera. O seu corpo será
autopsiado no Instituto de Medicina
Legal do Porto.

Biologia, violência e mito

Independentemente da
sexualidade de cada um deles,
os índices de testosterona
no confronto entre dois
machos são sempre muitos
superiores do que no
confronto entre duas fémeas
ou do que no confronto entre
uma fémea e um macho.
Seja nos animais seja
entre humanos. A violência
entre casais homossexuais
será mais acentuada por
estarmos em presença de
indivíduos com os mesmos
padrões biológicos. Quanto
à frequência de violência
em casais homossexuais ou
heterossexuais, o número de
ocorrências será parecido.
Mas não há ainda números
estudados a nível nacional.
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ANDRÉ
VIEIRA

FUGA E PRISÃO...
PREVENTIVA
André fugiu da Rua Fernandes
Tomás, eram 5.30 horas. Deambulou pelas ruas do Porto até chegar a
casa de outro amigo, onde, pouco
depois foi preso pela PJ. Evidenciava várias marcas no corpo, talvez
sinais da luta recente. Aos inspectores, disse que não se recordava de
tudo, mas sempre foi contando que
a vítima o agrediu primeiro e que
ele só quisera defender-se. Levado a
uma juíza, contou depois que quando
entrou na casa de Miguel, este ainda
o mandou sair, mas que a discussão
azedou. E contou que foi buscar uma
faca de cozinha com a qual golpeou
Miguel, para se defender. A juíza
considerou que o ataque foi desproporcionado e fútil e mandou André
para a prisão... preventiva.

A única diferença

O outing é talvez a única
marca que distingue os
casais homossexuais em
ambiente de violência
doméstica. Trata-se da
violência psicológica por
ameaçar revelar, ou mesmo
revelar, a orientação sexual
do parceiro. A ameaça serve
de instrumento de controlo
da vítima.

CARLOS
BRANDÃO

MORTO À PANCADA
EM RELAÇÃO GAY
Porto, 6 de Fevereiro. O Tribunal São João
Novo, no Porto, condenou a 14 anos de
prisão um homem que matou outro (em
2016) com quem mantivera uma relação
amorosa. A vítima foi atacada na própria
casa, no Porto, com mais de dez pancadas
com uma chave-inglesa. O agressor, de 27
anos, foi ainda condenado a pagar uma
indemnização de 50 mil euros à família
da vítima, Carlos Brandão, de 45 anos.

“Discriminação tripla”

Erradamente, há quem
considere a violência física uma
característica masculina. Ou seja,
menos provável nas relações
lésbicas. Erro. Primeiro, são
mulheres, depois são lésbicas
(ou bissexuais) e ainda são
vítimas de violência doméstica.
É a “discriminação tripla” que
encerra os casais homossexuais
femininos. A esta invisibilidade
acresce o silêncio social em torno
das mulheres agressoras.

TUDO IGUAL
“A violência em casais do mesmo sexo é tão frequente como a
violência em relacionamentos entre pessoas de sexo diferente”,
lê-se no site da APAV – Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima.

CRIME PÚBLICO
Em 2017, foram registados 22.599 crimes de violência
doméstica (RASI2017), mas esta classificação engloba “maus
tratos sobre menores, incapazes ou cônjuges”. Sem olhar
à forma sexual da composição dos casais, a lei portuguesa
confere à violência doméstica o estatuto de crime público.
O que significa que nem carece de denúncia. Basta que o facto
chegue ao conhecimento das autoridades.
tvmais
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SO CIEDADE FAMÍLIA
Polémica Petição defende que crianças vivam alternadamente com os pais. Alteração à lei será discutida em setembro

AR resiste a impor residência
alternada após divórcio
A petição pretende que a partilha
do tempo de residência da criança entre
os dois progenitores seja de 33% a 50%
FOTO GETTY IMAGES

P&R
Guarda partilhada
e residência alternada
são a mesma coisa?

Não. A guarda — uma expressão
que já não consta da lei mas que
continua a ser usada — refere-se
ao poder de tomar decisões importantes sobre a vida do menor,
como a religião, a educação, a
saúde e a fixação do domicílio. É
o chamado exercício das responsabilidades parentais. Pode ser
partilhada, com os dois pais a
tomarem as decisões em conjunto, ou ser atribuída a apenas um
deles. A guarda partilhada não
implica que a residência seja alternada. O exercício das responsabilidades parentais pode ser
conjunto, mas a criança pode
viver apenas com um dos pais e
ter visitas com o outro.

O que diz a lei?

Carolina Reis

A

inda é cedo para posições definitivas,
mas a maioria dos
partidos não pensa
alterar a lei que regula o exercício das
responsabilidades
parentais em caso
de divórcio, impondo como regra a residência alternada
das crianças, como pretende uma petição que reuniu cerca de 4200 assinaturas e que deverá ser discutida no
Parlamento em setembro.
Entregue este mês pela Associação
Portuguesa para a Igualdade Parental
e Direitos dos Filhos (APIPDF), a petição em prol da presunção jurídica
da residência alternada defende que
este deve ser o regime aplicado, por
defeito, em todos os casos de regulação do poder paternal, a não ser que
se prove que não é a melhor solução
para os menores. Atualmente, a lei
permite que os filhos de casais separados fiquem a viver alternadamente
com a mãe e com o pai, mas esse está
longe de ser o modelo mais aplicado
pelos tribunais. O mais comum é as
crianças ficarem a residir com a mãe
e passarem fins de semana alternados
com o pai, além de um dia por semana
e 15 dias de férias.
A lei é omissa, estabelecendo apenas que “o tribunal determinará a residência do filho e os direitos de visita
de acordo com o interesse deste” (ver
caixa). “Ao contrário do que acontece
noutros países, o texto legislativo não é
claro. Mas é o entendimento de 99% dos
juízes que [este modelo] pode ser decretado com ou sem acordo dos pais”, diz
Maria Perquilhas, juíza formadora do
Centro de Estudos Judiciários (CEJ),
frisando que, neste momento, menos
de metade dos casais em processo de
separação ou divórcio pede que seja
aplicada a residência alternada.

Fica ao critério do juiz qual o regime
a aplicar, havendo visões diferentes,
sobretudo em casos de conflitualidade
conjugal. Num acórdão do Tribunal
da Relação de Lisboa de janeiro deste
ano, por exemplo, duas desembargadoras defendem que a residência
alternada “só é compatível com uma
situação em que se verifica uma particular interação entre os progenitores,
um relacionamento amistoso entre
ambos, bem como uma razoável proximidade entre os locais onde habitam”, o que não é consensual.
Para Elza Pais, deputada do PS, “a
legislação é boa” e já prevê a possibilidade da residência alternada. “Mas
estamos sempre abertos a melhoramentos”, diz. Do lado do PSD, Teresa Morais, deputada e ex-secretária
de Estado da Igualdade, defende, em
nome pessoal, uma posição semelhante. “A lei já dá essa possibilidade, o
que me levanta reservas é a questão
da presunção jurídica, pois tem de se
fazer prova de que aquela não é a melhor solução”. Sandra Cunha, do Bloco
de Esquerda, concorda que a atual lei
é “equilibrada”. PCP e CDS não têm
ainda opinião formada.
A petição lançou o debate. “A residência alternada é importante para
a igualdade parental. É bom para as
crianças, para os pais e para as mães.
O que queremos é estabelecer como
regra principal”, defende Ricardo Simões, presidente da APIPDF.
A iniciativa invoca uma recomendação do Conselho da Europa, que
solicita os Estados-membros a “introduzir na sua legislação o princípio
da residência alternada” e o Livro
Branco da Igualdade de Género.
Mas foi mal recebida por mais de
20 associações, entre elas a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV), a União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) e a
Associação Portuguesa de Mulheres
Juristas (APMJ), que subscreveram
uma carta aberta defendendo que a

presunção jurídica poderia colocar
em risco vítimas de violência doméstica e de abuso sexual.

Diabolizar o homem
A polémica estalou. O cronista Daniel
Oliveira acusou as associações de lançarem uma suspeita sobre os homens,
opinião semelhante à defendida por
Luís Aguiar Conraria num artigo do
“Observador” no qual acusava as organizações de misandria, desprezo e
preconceito contra os homens. E surgiram posições surpreendentes, como
a de Ana Matos Pires, psiquiatra e
feminista ligada ao Coletivo Capazes,
uma das associações que subscreveram a carta, que se colocou ao lado da
petição, alegando que esta “promove o
superior interesse da criança”.
Joaquim Manuel Silva, juiz no Tribunal de Famílias e Menores de Mafra, é
um dos poucos magistrados que, por
regra, aplica a residência alternada —
regime que decretou em metade dos
seus processos. “É o melhor para o desenvolvimento da criança. A polémica
surge porque o movimento feminista
quer ganhar poder ao homem. Os ca-

A LEI É OMISSA,
ESTABELECENDO
APENAS QUE
“O TRIBUNAL
DETERMINARÁ
A RESIDÊNCIA DO FILHO
E OS DIREITOS DE VISITA
DE ACORDO COM
O INTERESSE DESTE”

sos de violência são poucos. Há uma
tentativa de diabolizar o homem.”
O magistrado considera que em casos de violência doméstica é preciso
distinguir se o agressor está centrado
na vítima ou nas crianças. “Há que ver
de que tipo de violência se trata. Por
exemplo, se se trata de um homem
que se passou e deu uma ‘lapada’, eu
não sei se isso é violência doméstica ou
ofensa à integridade física.”
Do lado das associações que assinaram a carta aberta, a APAV esclarece que a oposição é à proposta de
presunção jurídica e não à residência
alternada. “Não se pode abordar este
tema na sua generalidade sem considerar as situações que, não sendo a
maioria, existem de grave violência
doméstica e intrafamiliar. Lidamos todos os dias com decisões dos tribunais
que revelam falta de bom senso no que
diz respeito à proteção das vítimas
de crime e de violência doméstica.
Há juízes de família que solicitam ao
tribunal criminal que levante medidas
de coação de proibição de contactos
ou de visitas de crianças em casas de
abrigo”, explica Frederico Moyano
Marques, jurista da APAV.
Também Aurora Rodrigues, vice-presidente da direção da APMJ, sublinha que “há situações de violência
que são difíceis de investigar e provar,
o que impõe muito cuidado na regulação das responsabilidades parentais”.
Daniel Sampaio, psiquiatra e terapeuta familiar, considera que nenhum
modelo pode, à partida, ser considerado o melhor, mas defende que a
residência alternada é o que mais se
aproxima da família intacta. “O conflito entre os pais não é razão para impedir, desde que seja possível combinar
como se vai efetuar. Cabe ao tribunal
averiguar caso a caso.” Já Pedro Strecht, pedopsiquiatra, defende que não
existem regras únicas. “Muito menos
uma que subentenda a obrigatoriedade de residência alternada.”
cbreis@expresso.impresa.pt

O princípio geral é de que o
exercício das responsabilidades
parentais cabe aos dois pais. Independentemente de existir
acordo, as decisões importantes
da vida do menor são tomadas
em conjunto, a não ser que o
superior interesse da criança
exija que sejam tomadas só por
um dos progenitores. A decisão
cabe ao juiz. Já as decisões relativas aos “atos da vida corrente”
da criança cabem ao progenitor
com quem ela reside habitualmente ou com quem se encontra
temporariamente.

A lei portuguesa permite
a residência alternada?

Sim. Apesar de não falar em residência alternada, a lei diz que
cabe ao tribunal decidir em harmonia com o interesse do menor, “incluindo o de manter uma
relação de grande proximidade
com os dois progenitores, promovendo e aceitando acordos ou
tomando decisões que favoreçam amplas oportunidades de
contacto com ambos e de partilha de responsabilidades entre
eles”. É este princípio geral que
leva a esmagadora maioria dos
juízes a entender que o regime
de residência alternada pode ser
decretado mesmo que não haja
acordo entre os pais.

Como é na Europa?

Na Europa há países onde a lei é
mais clara do que em Portugal.
No Reino Unido, o regime de
residência alternada está estabelecido desde 1989 como uma
opção possível. Em França foi
equiparado à residência única
em 2002, e o mesmo aconteceu
na Bélgica em 2006. Na Alemanha, Irlanda, Itália, Mónaco, Noruega e Suécia está dependente
de acordo entre os progenitores.
“Em Portugal, pouco se sabe sobre a expressão e a diversidade
social da residência alternada.
Mesmo nos países onde esta modalidade de coparentalidade é
mais aplicada, ainda é escassa a
informação sobre este exercício
da parentalidade, assim como
sobre a forma como os pais e
mães a organizam, negoceiam e
põem em prática”, explica a juíza Maria Perquilhas.
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Nas Asas da Igualdade
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UMAR
Açores

Nota de Abertura
ROSA NEVES SIMAS

Violência contra idosos?! Diga
NÃO a qualquer tipo de violência!
A Mãe da Mãe

Constitui um ato
de cidadania
denunciar situações
de maus tratos

A Artista Maria José
Cavaco, o Tempo
e a Arte nos Açores
Numa altura em que cada vez
mais pessoas procuram os Açores, continuamos a ver o lugar da
mulher na cultura local, neste
Ano Europeu do Património Cultural. Até junho, numa abordagem coletiva, vimos as tradições e
festas que abrilhantam a vida do
povo açoriano. Passando agora
para pessoas individuais, damos
voz à artista plástica Maria José
Cavaco, que fez de São Miguel a
sua casa em 1990 e escreveu na
cole tânea A Mulher nos Açores e
nas Comunidades sobre o impacto das ilhas na sua arte:
Quando se vem aos Açores, há
três coisas que me parecem extremamente marcantes - a frequência com que se fala do tempo (nos dois sentidos do vocábulo
português), a noção de espaço e a
nitidez da luz. Nas ilhas, é importante haver bom tempo, mas não
se deixa de fazer nada por haver
mau tempo; por outro lado, parece haver tempo para tudo.
Não há fronteiras muito definidas, porque a fronteira se situa algures no meio do oceano; a pequenez
do espaço de terra, nas ilhas, permite que tudo se faça rapidamente;
quando é preciso levais mais tempo,
criam-se curvas e contracurvas na
estrada. Quando o tempo está de
feição, a nitidez da luz individualiza e distingue as pessoas.
Nos Açores, com distanciamento, procurei encontrar o espaço e o tempo para conseguir
desenvolver, distinguir e reconhecer o meu trabalho artístico...
A arte dá-nos a ilusão de podermos o que não podemos; isto é,
sairmos do nosso próprio corpo,
sermos outra coisa, ultrapassar-nos
a nós próprios, mover montanhas.
É uma forma de conhecermos melhor a nossa condição humana- de
compreender os seus limites. a

Enquanto os olhos do mundo estão no bebé que acaba de nascer,
a mãe da mãe enxerga a filha,
recém-parida. O papel de avó
pode esperar, pois é a sua menina
que chora, com os seios a vazar.
(...)Toda mãe recém-nascida precisa dos cuidados de outra mulher que entenda o quanto esse
momento é frágil. A mãe da mãe
podeser uma irmã, sogra, amiga,
doula, vizinha, tia, avó, cunhada,
conhecida. O fato é que o puerpério necessita de união feminina,
dessa compreensão que só outra
mãe consegue ter.

MARLENE ALMEIDA
PSICÓLOGA

Em Portugal, a 26 julho, celebra-se o dia dos Avós. A sua
comemoração tem por objetivo demonstrar carinho e agradecer o seu apoio e dedicação
à família e mostrar o quanto
são importantes para os seus
familiares.
Infelizmente, segundo um estudo da Organização Mundial
de Saúde (OMS), que contou
com a participação de 53 países, revelou que Portugal é um
dos países com maior taxa de
violência sobre os idosos
(39%). De acordo com o relatório da APAV, no ano de 2017,
foram identificadas 944 vítimas idosas, o que se traduz em
18 vítimas por semana, na sua
maioria mulheres (78,8%), reformadas (68,5%) e cuja idade ronda os 75 anos. A violên-

FRAGMENTOS DO TEXTO
(AUTORA DESCONHECIDA)

cia contra os idosos pode
assumir várias formas, desde
a violência psicológica, violência física, violência económica, violência sexual à negligência e abandono. Estas
situações de violência podem
acontecer nas suas próprias
casas, na casa de familiares e
até mesmo em lares.

Este ano, numa conferência sobre "Reaprender a Idade: Contributos Interdisciplinares" a Dr.P, Antonieta
Dias, médica e vice-presidente da Comissão de Proteção ao Idoso, salientou que
Portugal é o país da Europa
que menos investe nos idosos, descurando assim dos

Julho de 2018

seus deveres no que respeita à defesa dos direitos humanos, dos direitos dos idosos e, sobretudo, na defesa da
cidadania.
Posto isto, qualquer pessoa
que saiba ou suspeite que um
idoso está a ser vítima de violência tem a obrigação de denunciar!
Crédito: Ruth Mankin e Catatina Castillo
http://m.wxxi.org/hightights/2010/02/seneca-falts-wxxi-tv

Janela sobre o passado...
Na outra margem do Atlântico,
mentos coletivos do movimennos EUA, as dinâmicas femito feminista dos EUA e que surnistas, ainda que imbuídas de
giu na sequência dos aconteciinfluências europeias, foram
mentos ocorridos, em 1840, em
mais precoces e adquiriram caLondres, por ocasião da reuracterísticas próprias. Desde o
nião do Congresso Mundial
SUSANA
início estiveram associadas aos
contra a escravatura. Neste
SERPA SILVA
movimentos contra a escravaevento, foi impedida a presença
tura e ao reformismo religioso e
das delegadas femininas pelo
moral (de matriz protestante), o que im- facto da organização considerar que não
plicou o envolvimento maciço de mutinham uma resistência física apta para
lheres, assim como a politização do próreuniões públicas. A indignação das deprio feminismo. A consolidação da
legadas norte-americanas - entre elas
classe média urbana e o elevado número Elizabeth Cady Staton e Lucretia Mott de mulheres alfabetizadas (graças à pro- impeliu-as a convocar a Convenção de
moção da leitura individual nas práticas Seneca Falis, que se pode considerar o
religiosas), tomaram-se outras das caumomento fundador do movimento fesas da especificidade do feminismo norminista norte-americano. A Declaração
te-americano.
então produzida demonstra a forte
Em 1848, no mesmo ano da publicaconsciencialização alcançada por um
ção do histórico e revolucionário Maniextenso número de mulheres e formufesto Comunista, de Karl Marx e Engels, lou, pela primeira vez, uma filosofia fefoi divulgada a Declaração de Seneca
minista que denunciava as descriminaFalis, um dos mais emblemáticos doeuções que, no decurso da História,

Denuncia os teus medos... Procura ajuda

LINHA SOS MULHER - 296 629 757

Foto de uma reconstituição apresentada
no Parque Histórico Nacional dos Direitos
da Mulher

tinham sido infligidas pelos homens às
mulheres, assim como apresentava um
programa de reivindicações que se pode
sintetizar em: igualdade de salários e de
opções laborais, direito à liberdade, à
propriedade e à participação política,
acesso à educação, igualdade no matrimónio e abolição da dupla moral sexual
e, por fim, a eliminação da supremacia
masculina. Em suma, a palavra de ordem era a da emancipação da mulher. 4.

LINHA DE APOIO E INFORMAÇÃO desde 1997
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BE admite licença paga de dez dias
a vítimas de violência doméstica
Medida foi aprovada esta semana na Nova Zelândia e APAV gostaria de ver esta possibilidade transposta
para a legislação portuguesa. BE admite analisar a possibilidade de avançar com proposta nesse sentido
MANUEL ROBERTO

Protecção social
Natália Faria
A possibilidade de as vítimas de
violência doméstica usufruírem de
uma licença paga de dez dias úteis
para poderem deixar os parceiros,
encontrar uma nova casa e reorganizarem o quotidiano de forma a
protegerem-se e aos seus filhos “faz
todo o sentido no ordenamento jurídico português”. Assim, o Bloco de
Esquerda (BE) admite, como adiantou ao PÚBLICO a deputada Sandra
Cunha, “analisar essa possibilidade,
alargando-a eventualmente a vítimas
de outros tipos de crimes”.
Na passada quarta-feira, a Nova Zelândia aprovou uma lei que concede
essa possibilidade. Com entrada em
vigor prevista para Abril, a nova legislação estipula que qualquer pessoa
que sofra de violência doméstica pode tirar até dez dias de licença paga
no trabalho, a qual se poderá somar
a eventuais baixas médicas e às férias. As vítimas terão ainda direito a
mudar o email profissional e a pedir
a retirada dos seus contactos do site
da empresa em que trabalham.
A Nova Zelândia tem das mais elevadas taxas de violência doméstica
nos países desenvolvidos. Segundo a
BBC, metade dos homicídios registados no país ocorrem em contexto de
violência doméstica e uma em cada
três mulheres declaram-se vítimas de
abuso físico ou sexual por parte dos
parceiros pelo menos uma vez.
A possibilidade de as vítimas poderem usufruir desta licença paga não
é inédita. Nas Filipinas, este direito
está consagrado na lei desde 2004.
E a adopção de uma medida semelhante também vem sendo discutida
na Austrália.
E quanto a Portugal, onde, a crer
nos números da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) relativos ao ano passado, 14 mulheres
são vítimas de violência doméstica
em média por dia? “A lei já prevê
algumas medidas de protecção no
emprego e no trabalho, nomeadamente quando estipula que as faltas
no âmbito de processos de violência
doméstica são justificadas, mas parece-nos que seria pertinente e razoá-

As empresas têm todo o interesse em ajudar uma vítima de violência doméstica, defende especialista

vel avançar para uma solução deste
género”, reagiu a deputada Sandra
Cunha, acrescentando que o BE “está
disposto a analisar a possibilidade”
de propor uma medida similar.
O presidente da APAV, João Lázaro,
concorda e acrescenta que “dez dias
são um prazo razoável para que a vítima possa tratar da burocracia referente à mudança de casa, à inscrição
de crianças numa nova escola...”. Para este responsável, a licença deveria ser devidamente monitorizada e
fiscalizada porque “obviamente não
poderia aplicar-se a actos menores
de violência doméstica”.
Na Nova Zelândia, a votação foi
renhida: 63 votos a favor e 57 votos
contra, com os detractores a alegarem que, além de acarretar um custo significativo para as pequenas e
médias empresas, a licença poderá
dissuadir os empregadores de contratarem vítimas de violência doméstica. “Parece-me exagerado e fora do
contexto”, critica Sandra Cunha.
“As pessoas não trazem nenhum
letreiro que as aponte como vítimas
e, por outro lado, uma empresa tem
todo o interesse em ajudar uma vítima de violência doméstica a sair da
situação em que se encontra, porque é sabido que estas pessoas são
menos produtivas, ficam mais vezes
doentes e recorrem mais aos serviços
de saúde”, reage, por seu turno, Ilda
Afonso, directora técnica de um centro de atendimento para vítimas de
violência doméstica no Porto.
Em casos que lhe passaram pelas mãos, Ilda Afonso diz ter sido
necessário contactar as respectivas
entidades patronais “pedindo-lhes
que retirem os contactos das vítimas
do site e que não os divulguem”, o
que, na ausência de obrigatoriedade legal, está dependente da boa
vontade patronal. Explica que, em
Portugal, “há respostas de última linha, como as casas-abrigo que são
importantíssimas, e agora existem os
acolhimentos de emergência mas é
preciso lembrarmo-nos de que, muitas vezes, as vítimas saem de casa e
quem fica com tudo, nomeadamente com o controlo da conta bancária
conjunta, é o agressor”.
natalia.faria@publico.pt
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Um minuto
da vossa atenção,
por favor
iz-se por ai que a cada minuto chega ao mar um camião de plástico, que são usados 65 mil barris de
petróleo em todo o mundo, que 300 mil toneladas
de gelo derretem na Antártida. Diz-se por cá (contas da APAV) que a cada dia, com os seus diários
1440 minutos,14 mulheres são vitimas de violência doméstica.
As contas fazem-se em segundos: enquanto os dias tiverem
tantas vitimas para tão poucos minutos, continuaremos a pedir-lhe um pouco do seu tempo.

D

ONLINE, OFFLINE, SEMPRE EM LINHA

Um minuto é também o tempo médio que dedicamos à leitura de um artigo online ou, se preferir, a duração de uma
sessão. Um minuto, mais coisa menos coisa, quase sempre
menos coisa, é a resistência do foco e da atenção. Há mesmo
sites que já anunciam com o que pode contar, como quem
alumia uma via-sacra e sugere calmante para os impacientes: «tempo de leitura estimado: x minutos». Agora que já lhe
pedimos sessenta segundos de atenção, damos-lhe sessenta
páginas que tentam acrescentar alguma coisa aeste tempo, ao
tempo de todos. Quando chegar ao fim, recomece do principio,
a cada minuto. Como nós também o fazemos, dia sim, dia sim,
em www. delas.pt.
MARIA RAMOS SILVA
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Leia mais

O que ai vem em

www.delas.pt

Estes sapatos foram
feitos para ajudar

COM QUANTOS PAUS SE
FAZEM DUAS CAMPEÃS

Vamos querer calçar projetos como este.
A marca de calçado portuguesa losefi nas
aliou-se à Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima (APAV) na luta contra a violência
doméstica através de sapatilhas solidárias. O
resultado é a coleção You Can Leave e por cada par vendido (298 euros) a marca de calçado compromete-se a ajudar cinco mulheres
vitimas de violência doméstica. O montante
angariado destina-se às Casas de Abrigo da
APAV para que mulheres em perigo tenham
acesso a necessidades básicas e apoios jurídicos, sociais e psicológicos durante um mês.

foram medalha de ouro nos
Europeus de Canoagem e querem
elevar a fasquia no Mundial, que
decorre em Montemor-o-Velho
entre 22 e 26 de agosto. Falámos
com a dupla.

feresa Portela e Joana Vasconcelos

Regresso às aulas
Qualquer pai sabe que setembro começa
em agosto. Fazemos-lhe as cábulas
para se organizar com as matrículas,
os manuais escolares e os horários.

A CONVERSA
COM JANE
TELLER
De passagem por Lisboa, a escritora
dinamarquesa desafia-nos a ocupar o
lugar dos imigrantes que todos os dias
desembarcam na Europa. A antiga
responsável por missões de paz
nas Nações Unidas traz a
Guerra a Portugal.

Siga-nos nas redes sociais:

@delas.pt Efacebook.com/delas.pt
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APAV e Josefinas unidas contra a violência doméstica
A APAV e a Josefinas associam-se para o lançamento
da campanha “You Can Leave”, juntando-se pela primeira vez na luta contra a violência doméstica.
Para apoiar as vítimas de
violência, a marca portuguesa de calçado desenhou os
modelos de ténis Leave, Speak e Strong, que já podem ser

encontrados na loja online da
Josefinas.
Cada um destes modelos
reaproveita os símbolos usados nos cuidados a ter com
a roupa, redefinindo-os com
outros significados para as
relações interpessoais - como
“não controlar”, “não culpar”,
“não intimidar”, “não envergonhar” e “não magoar”.

Daniel Cotrim, supervisor
técnico da rede nacional de
Casas de Abrigo da APAV,
sublinha o “reforço positivo”
da campanha junto de quem
decide sair de um processo de
violência. Num país em que,
por dia, 14 mulheres são vítimas de violência doméstica,
“a campanha You Can Leave é uma mensagem de for-

ça e de esperança para todas
as vítimas em silêncio”, sublinha Daniel Cotrim.
Além da mensagem de
apoio às vítimas de violência, a campanha assinada
pela Josefinas reverte a favor
da APAV. Cada par vendido possibilita à associação o
apoio a cinco vítimas de violência doméstica, durante um

mês, nas Casas de Abrigo da
APAV.
A campanha “You Can Leave” prolongar-se-á durante
um ano, e conta com o apoio
de figuras públicas como Ana
Sofia Martins e Vanessa Martins. A página da campanha
“You Can Leave” pode ser
encontrada no sítio da Josefinas. n

