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Teve lugar, na passada sexta-
feira, no Auditório da ESMA, a
apresentação da peça de teatro
“‘Hoje, não!’ - mitos e realidades da
violação”, da autoria da Associação
Portuguesa de Mulheres Juristas -
APMJ.
Encenada pelos alunos do 10.º D,

a apresentação contou com a parti-
cipação de Helena Serrão Nogueira,
Magistrada Judicial, de Aurora
Rodrigues, Magistrada do Minis-
tério Público e vice-presidente da
APMJ, das advogadas Joana Borges
e Raquel Gomes e ainda de Marta
Rocha, oficial de justiça.
Esta atividade decorreu no âmbi-

to da componente de Cidadania e
Desenvolvimento e teve como obje-
tivo promover a simulação de um
julgamento por violência no namo-
ro.
Sugerida pela procuradora Rita

Sousa, membro da APMJ, a ação foi
concretizada pela professora Lívia
Silveira e pela sua direção de turma
com a colaboração de vários docen-
tes e em especial da professora
Maria Miguel.
“Uma vez que este ano temos um

projeto que faz parte do currículo de
Cidadania e Desenvolvimento do
10.º ano em que um dos temas a
abordar é o dos direitos humanos
pensámos que podíamos juntar o
útil ao agradável e desenvolver um
tema que é neste caso os direitos

humanos, mais especificamente o
direito das mulheres e a questão da
violência no namoro” e simultanea-
mente “desenvolver este projeto que
passa por um julgamento por vio-
lência no namoro”, avançou Lívia
Silveira ao Tribuna das Ilhas.
Os ensaios decorreram durante as

aulas de Cidadania e Desenvol-
vimento, bem como nas restantes
com a colaboração de todos os
docentes que apoiaram este projeto.
A diretora de turma considerou

como importante esta iniciativa
“não só pela temática e pela questão
da violência no namoro que é muito
grave e recorrente na sociedade
atual”, explicando que “ao contrário
do que se pensa, acontece entre os
jovens adolescentes, mas também
entre os jovens universitários”.
Para a docente, este julgamento

“serviu para despertar consciências,
para alertar os alunos para os peri-
gos, para terem consciência do que

é que podem fazer, o que é que diz a
lei e que é preciso denunciar” estes
casos, afirmando que também “con-
seguimos realizar dois objetivos:
alertá-los para um problema muito
grave e ao mesmo tempo conscien-
cializa-los de que eles podem contri-
buir para a mudança e que devem
fazer a diferença”.
Por sua vez, Helena Nogueira

disse ser “muito gratificante perce-
ber o empenho que os alunos põem
neste tipo de projetos” que “os aler-
ta para a violência do género, a
importância de consentimento nas
relações interpessoais e para o res-
peito pela vontade do outro”, de
uma forma mais adequada para que
os jovens interiorizem a informa-
ção.
Segundo a juíza, apesar de se ter

de respeitar um guião na leitura da
acusação e da decisão porque se
pretende transmitir a mensagem de
determinado sentido, esta simula-

ção está muito próxima da realida-
de.
A outra diferença, explicou a

magistrada, é que na realidade este
crime “seria julgado por um tribu-
nal coletivo”, composto por três juí-
zes,” mas por uma questão de logís-
tica e para ser mais simples há aqui
um único juiz”.
Helena Nogueira salientou a gra-

vidade do crime de violação que é
punível com pena de prisão supe-
rior a cinco anos.
Para os alunos que interpretaram

os papeis de arguido e de vítima,
Vasco Silva e Carolina Albardeiro,
respetivamente, esta atividade per-
mitiu-lhes perceber que esta é uma
realidade que não acontece só em
becos ou lugares escondidos, mas
também nas escolas e com pessoas
em quem se confia. Os alunos
aprenderam que todos têm o direto
de serem livres nas suas escolhas e
de estas serem respeitadas.

Esta encenação tem sido promo-
vida em várias escolas do país,
desde 2013, pela APMJ, “e tem sido
uma forma muito importante de
chegar aos jovens e fazer com eles
uma reflexão sobre esta temática”,
afirmou a vice-presidente a associa-
ção ao TI.
Para Aurora Rodrigues, “esta foi

das melhores interpretações até
agora” devido ao empenho e esforço
dos alunos e dos professores.
“‘Hoje, não!’ - mitos e realidades

da violação” fala de Joana e Miguel,
dois estudantes universitários, que
se conheceram, simpatizaram um
com o outro e começaram a sair jun-
tos. Numa noite, Miguel leva Joana
para sua casa e força-a a ter relações
sexuais. Na sequência da queixa-
crime apresentada por Joana contra
Miguel, este é acusado de ter come-
tido um crime de violação.
No final da simulação foi dada a

palavra aos estudantes para decidi-
rem se Miguel deve ser absolvido ou
condenado e também se no caso de
condenado a pena deve ser efetiva
ou suspensa na sua execução. 
Neste julgamento, aos alunos

envolvidos condenaram o Miguel a
uma pena efetiva de quatro anos.
Ainda antes de ser lida a senten-

ça, a procuradora Rita Sousa expli-
cou aos alunos que assistiram a esta
encenação que o facto de se dizer
que um não de uma mulher quer
dizer sim, ou que é só para se faze-
rem de difíceis é um mito. “Um não,
significa não”, salientou.
Outros mitos passam pelo agres-

sor ter de exercer violência física e a
vítima de resistir ou gritar para que
se possa falar de crime. g

“HOJE, NÃO!” - MITOS E REALIDADES DA VIOLAÇÃO

Sessão de simulação de julgamento 
diferencia mitos da realidade

Num projeto da Associação
Portuguesa de Mulheres Juristas,
os alunos da turma do 10.º D, da
Escola Secundária Manuel de
Arriaga (ESMA), encenaram uma
sessão de julgamento de um
crime de violação no namoro.
A iniciativa contou com a 
colaboração de profissionais da
área e visa distinguir os mitos e a
realidade deste crime.
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O NRA LPCC, numa parceria com a
Direção Regional do Desporto, associou-
se aos Jogos Desportivos Escolares de
2019. A XXX edição deste evento despor-
tivo que arrancou no passado dia 26 de
abril e termina 16 de maio, abrange jovens
do 2.º, 3.º ciclos e secundário.
A parceria que se insere nas linhas de

ação da LPCC, o NRA, tem como lema “+
DE = + SUCESSO” cujo objetivo é sensibi-
lizar os alunos e comunidade escolar para
a escolha de hábitos de vida saudáveis,
com vista à prevenção do cancro e a pro-
moção da saúde.
Nesse âmbito, serão entregues na fase

zonal A, em São Jorge, entre os dias 13 e 16
de maio, ao 2.º ciclo, panfletos alusivos à
alimentação saudável, cuidados ao sol,
tabaco não, código europeu contra o can-
cro e o livro de banda desenhada “A Liga

dos 4 – Festival de Verão em risco!”, cuja
temática centra-se num grupo de quatro
jovens que apoiam, num festival de músi-
ca. 
A sua artista preferida que, em fase tra-

tamento a um cancro na mama e debaten-
do-se com a sua imagem e autoestima,
recusa-se a atuar. Perante tal, os 4 amigos
dão início a uma página de apoio à cantora
que, comovida com o ato, acaba por subir
ao palco e assumir a sua imagem, com um
lenço na cabeça, passando, desta forma,
uma mensagem de esperança e alerta para
o importante papel da família e amigos no

apoio ao doente oncológico. 
Ao 3.º ciclo foram entregues na fase

zonal A, que decorreu na passada semana,
na ilha Graciosa, e na fase zonal B, que ter-
mina hoje no Faial, a cerca de 300 alunos
no total, mais comitiva, panfletos relativos
à alimentação saudável, cuidados ao sol,
“tabaco não” e código europeu contra o
cancro. 
Foram também entregues panfletos a

cerca de 200 alunos e respetivas comiti-
vas, que participaram nas fases de inter-
ilhas, entre os dias 26 e 29 de abril, nas
ilhas de São Miguel e Pico. g

ATÉ 16 DE MAIO NAS ESCOLAS AÇORIANAS

Liga Portuguesa Contra o Cancro associa-se
aos XXX Jogos Desportivos Escolares
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DRCom o lema “+ DE = + SUCESSO” que
tem por o objetivo de sensibilizar os 
alunos e comunidade escolar para a
escolha de hábitos de vida saudáveis, o
Núcleo Regional dos Açores da Liga
Portuguesa Contra o Cancro (NRA LPCC)
associou-se aos XXX Jogos Desportivos
Escolares.
A iniciativa está a decorrer desde o dia
26 de abril em diversas escolas 
açorianas e abrange jovens do 2.º, 3.º
ciclos e secundário.

Também no âmbito das suas linhas de ação, mas em
contexto laboral, o NRA LPCC está a dinamizar um pro-
jeto intitulado “A Liga Aconselha”, que pretende, acima
de tudo, promover escolhas de alimentação saudáveis
para adultos, sem custos para as entidades aderentes.
A primeira entidade a aderir a este projeto na Região

Autónoma dos Açores foi o ISSA – Instituição de
Segurança Social dos Açores e abrange cerca de 600
colaboradores.
Segundo o NRA LPCC este projeto consiste no envio

diário de um info-mail aos colaboradores, das entidades
interessadas, com o objetivo de melhorar os hábitos ali-
mentares dos participantes, com vista a consciencializar
para importância da alimentação na promoção da saúde
individual, aumentar o conhecimento sobre os consumos
alimentares, e incentivar o consumo de alimentos de boa
qualidade nutricional.
“A Liga Aconselha” é um projeto desenhado para ser

implementado em organizações, empresas ou institu-
ições, em ambiente laboral, uma vez que a maior parte da
população ativa passa grande parte do seu dia no local de
trabalho. Neste sentido lançou um repto a todas as
empresas, organizações e instituições dos Açores para
aderirem ao projeto. g

Projeto “A Liga Aconselha”
promove escolhas 
de alimentação saudáveis  
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