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Histórias de violência doméstica
contadas em Belmonte
Exposição "Aqui morreu uma mulher'', patente no Castelo até domingo, conta 28 histórias de mulheres
que morreram às mãos de maridos e companheiros
//Aqui morreu uma
mulher". É este o nome
da exposição patente ao
público no Castelo de
Belmonte até ao próximo
domingo, 11, da autoria
de Teresa Campos e José
Carlos Carvalho.
Em 2015, os dois autores
percorreram o País e ouviram histórias de mulheres, novas e idosas. A
vítima mais velha tinha
84 anos, a mais nova
apenas 23 anos. Estiveram em pequenas aldeias
e em grandes cidades, em
zonas pobres e bairros
privilegiados. "Foram 28
as histórias de mulheres
que morreram às mãos
de maridos e companheiros, e que são retratadas nesta exposição",
numa iniciativa conjunta
da Visão, do Gabinete
do Ministro-Adjunto e
da Câmara Municipal de
Lisboa.
Há 18 anos que a violência doméstica passou a
ser crime público e este foi
o mote para a revista Visão
arrancar com este grande
projecto: foto-grafar locais
dos crimes e contar as

2015 ARRANCOU COM UM ILEG,
TINHAM MORRIDO ÀS MA
ASSINALAVAM-SE IS ANOS DESD
PÚBLICO, MAS A Sn
FOI O MOTE PARA A REVISTA t.
- FOTOGRAFAR OS LOCAIS DOS CF
QUE VIRAM AS VIDAS CEIFADAS
MAIS DO OVE UM TRABALHO JORN .

ERIOR, 42 MULHERES
OMPANHEIR OS.
A PASSOU ASER CRIME
DESEJÁVEL.
M GRANDE PROJETO
'TORTAS DAS MULHERES
`CIA DOMÉSTICA.
QUE AEIRACÀMOS.

11 Exposição, da autoria de dois colaboradores da revista Visão, já passou por diversos locais do País

histórias das mulheres que
viram as vidas ceifadas
em con-texto de violência
do-méstica. No âmbito
do Roteiro Cidadania em
Portugal, promovido pela
Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento
Local em parceria com a

Secretária de Estado para
a Cidadania e Igualdade,
"a exposição foi reproduzida para desafiar as
comunidades locais em
todo o país a conhecerem
esta realidade que é urgente mudar".1

