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111 A data não podia 
ter sido melhor escolhida. 
Hoje, dia em que se celebra 
o pai e a paternidade, Coim-
bra assiste ao lançamento 
da campanha “Eu sou Pai”, 
coordenada pelo Promun-
do-Europa com a intenção 
de “promover paternidades 
não-violentas e comprome-
tidas”, de acordo com infor-
mação do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de 
Coimbra (CES), uma das di-
versas entidades parceiras 
na cidade.

O grande objetivo da cam-
panha, que hoje mesmo 
tem início, é a sensibiliza-
ção da população em geral 
e de alguns sectores-chave 
da sociedade portuguesa 
(como o da saúde) para 
“a importância do envol-
vimento igualitário e não-
violento dos pais, ou outros 
homens com crianças a seu 
cargo, nas tarefas de cui-
dado, procurando ajudar a 

contribuir para um maior 
bem-estar familiar e uma 
crescente igualdade de gé-
nero”.

Ainda de acordo com a in-
formação disponibilizada 
pelo CES, entre os parceiros 
da Campanha “Eu sou Pai” 
contam-se ainda a Associa-
ção Portuguesa de Apoio 
à Vítima (APAV), a Escola 
Superior de Enfermagem de 
Coimbra (ESENFC), o Movi-
mento Internacional de Mu-
lheres GRAAL e a ONG-IPSS 
Saúde em Português.

Adaptação portuguesa da 
campanha global MenCare, 
coordenada pelo Promundo 
e pela Sonke Gender Justice 
Network, a campanha “Eu 
sou Pai” tem hoje o seu iní-
cio em Coimbra com uma 
iniciativa de sensibilização 
de pais. Para tal, haverá a 
distribuição de uma “cole-
ção de postais vocacionados 
para contexto de consulta 
pré-natal e consulta exter-

na”, nos centros de saúde 
da área urbana da cidade 
de Coimbra. O material da 
campanha estará disponível 
em www.eusoupai.pt.

Promundo-Europa
Inaugurado há pouco mais 

de um ano, o Promundo-
Europa é a mais recente 
delegação do Promundo, 
juntando-se às equipas do 
Rio de Janeiro, Washington, 
Kigali (Rwanda) e Bujumbu-
ra (Burundi).

O Promundo-Europa re-
sulta de uma parceria com o 
CES e promove investigação 
aplicada sobre masculini-
dades e relações de género 
no atual contexto de crise 
económica e financeira que 
a Europa vive. Desenvolve 
ainda, avalia e amplia pro-
gramas e campanhas que 
promovam a equidade de 
género, a redução e preven-
ção da violência e a justiça 
social. | Lídia Pereira

Campanha de sensibilização 
“Eu sou Pai” abre em Coimbra 
A reunir um conjunto alargado de parceiros na cidade, o projeto tem o objetivo de promover “paternidades 
não-violentas e comprometidas”, naquela que é a adaptação portuguesa da campanha global MenCare

Entidades apelam a paternidades comprometidas

Jogos sem 
fronteiras e 
caça ao tesouro 
marcam o Dia do 
Pai na Baixa de 
Coimbra

111 A Agência para 
a Promoção da Baixa de 
Coimbra (APBC) assinala o 
Dia do Pai e o Dia Mundial 
da Floresta, no sábado, com 
minijogos sem fronteiras, 
caça ao tesouro em lojas da 
Baixa e outras atividades, 
informou o presidente da 
entidade, Vitor Marques.

Sábado, entre as 10H00 e 
as 13H00, vai ser realizada 
uma caça ao tesouro e, à tar-
de, vão ser organizados uns 
“minijogos sem fronteiras”, 
que começam na Baixa e 
terminam no Parque Verde 
do Mondego, referiu.

Na Praça do Comércio, vai 
também ser dinamizado 
um “workshop” gratuito 
de hortas urbanas, em que 
os participantes poderão 
plantar e semear, levando 
para casa “até três vasos”, 
que resultaram dessa mes-
ma oficina.

A APBC vai ainda promo-
ver uma subida vertical 
de balão de ar quente, no 
Parque Verde do Monde-
go, que pode ser feita por 
clientes que tenham feito 
compras no valor igual ou 
superior a 10 euros nas 
lojas da Baixa durante o 
sábado, ou utilizando os 
“vouchers” adquiridos no 
Dia dos Namorados, em 
que a atividade apenas du-
rou 10 minutos, tendo sido 
suspensa devido às condi-
ções meteorológicas e a um 
“furo” no balão, explicou 
Vitor Marques.

Um dos grandes objeti-
vos da iniciativa é chamar 
mais gente à zona da Bai-
xa, oferecendo atividades 
que possam juntar todos os 
elementos de uma família.

Campanha “Eu sou 
pai” tem hoje início em 
Coimbra, com diversos 
parceiros envolvidos

1  Centro de Estudos 
Sociais da 
Universidade de 
Coimbra (CES), 
Associação 
Portuguesa de Apoio 
à Vítima (APAV), 
Escola Superior de 
Enfermagem de 
Coimbra, Movimento 
Internacional de 
Mulheres GRAAL e 
ONG-IPSS Saúde em 
Português

R10H00
Café Santa Cruz, Coimbra
“Um café pró meu pai”, 
com frases e desenhos 
dos alunos da Escola 
Básica de Santa Cruz 
espalhados pelas mesas. 
Às 21H30, concerto 
pelo Coro Misto da 
Universidade de Coimbra 

R10H00
Agrupamento
de Escolas da Lousã
A Alma Azul promove 
no Dia do Pai duas 
sessões dedicadas ao 
escritor Miguel Torga, em 
parceria com a Câmara 
Municipal da Lousã

R10H30
Portugal dos Pequenitos
Oficina do Dia do Pai para 
criar o melhor presente

R16H30
Campo de Santa Cruz, 
Jard. da Sereia, Coimbra
A ADAV - Coimbra reúne 
pais e filhos das famílias 
acompanhadas num jogo 
de futebol

R23H00
Casa da Madeira Coimbra
A Associação Laços sem 
Nós celebra o Dia do Pai 
com a II Noite Sons sem 
Nós e a participação da 
banda Banco de Jardim

AMANHÃ
R 18H30
Hora do Conto para 
comemorar o Dia do 
Pai nas Bibliotecas 
Anexas Municipais de 
Assafarge, Brasfemes, S. 
João do Campo, Ribeira 
de Frades, Trouxemil e 
Souselas

DOMINGO
R”Ser pai… que grande 
aventura!”, por Carlos 
Alcobia, é a sessão 
promovida pelo 
Secretariado Diocesano 
da Pastoral Familiar para 
decorrer às 17H00, na 
FNAC do Fórum Coimbra

hoje

Um Pai faz parte integrante do crescimento do seu Filho.
Que todos os Filhos possam ter a companhia do seu Pai.


