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Our mission is to improve the lives of 
Portuguese-speaking individuals and families from 
Massachusetts and help them become active 
participants in American society while maintaining a 
strong ethnic identity and a sense of community.

MAPS works with and for the Brazilian, Cabo 
Verdean, Portuguese and other communities to 
increase access to health, education and social 
services.

A nossa missão é melhorar a vida das pessoas de Língua 
Portuguesa em Massachusetts  e ajudá-las a tornarem-se 
participantes ativos na sociedade americana, e, 
simultaneamente, a manterem uma forte identidade 
étnica e sentido de comunidade.

A MAPS trabalha com e para brasileiros, 
cabo-verdianos, portugueses e outras comunidades para 
aumentar o acesso a saúde, educação e serviços sociais.

End the Cycle
of Violence

We are here to help. Our services are free and confidential.
Estamos aqui para ajudar. Os nossos serviços são confidenciais e gratuitos

Cambridge
617-864-7600

Dorchester
617-825-5897

Brighton
617-787-0557

Framingham
508-872-2652

Lowell
978-970-1250

Quebre o Ciclo
de Violência

www.maps-inc.org  |  facebook.com/maps.org  |  bastaviolenciasexual.org
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Domestic Violence does not discriminate. 
It happens to people of any race, ethnicity, 
gender, age, sexual identity, financial 
situation or religion. It affects families and 
society as a whole.

Domestic Violence IS A CRIME. 

Know your rights and reach out to MAPS 
for help.

A Violência Doméstica não discrimina. 
Acontece com pessoas de qualquer raça, 
etnia, género, idade, identidade sexual, 
situação financeira ou religião. Afeta 
famílias e a sociedade no seu todo.

A Violência Doméstica É CRIME.

Conheça os seus direitos e procure ajuda na 
MAPS. 

ALL ARE WELCOME AT MAPS
TODOS/AS SÃO BEM-VINDOS/AS NA MAPS

www.maps-inc.org  |  facebook.com/maps.org  |  bastaviolenciasexual.org

THERE IS NO EXCUSE
FOR VIOLENCE &

IT IS NEVER YOUR FAULT
NÃO HÁ DESCULPA

PARA A VIOLÊNCIA E
A CULPA NÃO É SUA
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CYCLE OF DOMESTIC VIOLENCE
CICLO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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Everyday stress, insults and threats by the 
aggressor make the victim feel the threat of 
imminent danger.

Pressão, insultos e ameaças do agressor fazem 
com que a vítima se sinta em perigo.

TENSION BUILD-UP/ AUMENTO DA TENSÃO

The aggressor physically and mentally abuses 
the victim; this abuse tends to increase in 
frequency and intensity.

O agressor abusa �sicamente e mentalmente 
da vítima; este abuso tende a ser cada vez 
mais frequente e intenso.

VIOLENT ATTACK/ ATAQUE VIOLENTO

The aggressor shows a�ection towards the 
victim, apologizing for the aggressive 
behaviour and promises to change.

O agressor demonstra afeto para com a vítima, 
pede desculpa pela agressão e promete 
mudar o seu comportamento.

HONEYMOON PERIOD/ LUA DE MEL

Domestic Violence takes place as a series 
of behaviors driven by power and  control 
in a relationship, when one of the parts 
tries to control the other with:

| FEAR | HUMILIATION | INTIMIDATION |

| PHYSICAL, EMOTIONAL AND SEXUAL ABUSE | 

Domestic Violence doesn’t happen only 
with couples. It can happen between 
siblings, parents and children, or against 
elderly people, etc..

• Every 9 seconds in the US, a woman is 
assaulted.

• 1 in 3 women and 1 in 4 men have 
been physically abused by an intimate 
partner.

• Domestic Violence is the main cause 
of injury among women - more than 
traffic accidents, robberies and rapes 
combined.

• Everyday in the US, 3 or more women 
are murdered by their husbands aor 
boyfriends.

IMPORTANT FACTS ABOUT
DOMESTIC VIOLENCE

A Violência Doméstica ocorre com uma 
sequência de comportamentos motivados pelo 
desejo de poder e controle numa relação, onde 
uma das partes tenta controlar a outra através 
de:

| MEDO | HUMILHAÇÃO | INTIMIDAÇÃO |

| ABUSO FÍSICO, EMOCIONAL OU SEXUAL | 

A Violência Doméstica não acontece só 
entre um casal. Pode acontecer entre 
irmãos, pais e filhos, primos, ou contra 
idosos, etc..

DADOS IMPORTANTES
SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

• A cada 9 segundos, uma mulher é 
agredida nos EUA.

• 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 4 
homens já foram fisicamente abusados 
por seus parceiros.

• A Violência Doméstica é a principal 
causa de lesões entre as mulheres - 
mais do que acidentes de carro, assaltos 
ou estupros juntos.

• Diariamente nos EUA, 3 ou mais 
mulheres são assassinadas pelo marido 
ou namorado.
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