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111 O projeto, intitu-
lado “PARENT – Promo-
tion, Awareness Raising 
and Engagement of Men 
in Nurture Transforma-
tions”, é liderado pelo 
CES e vai decorrer em 
Portugal,  Áustria,  Li-
tuânia e Itália, tendo fi -
nanciamento do H2020, 
programa-quadro de 
investigação e inova-
ção da União Europeia, 
anunciou a instituição. 
"Globalmente, homens e 
mulheres partilham ain-
da de forma não equita-
tiva a divisão do trabalho 
de cuidado, entendido 
como trabalho domésti-
co e de cuidado não re-
munerado desenvolvido 
tanto em casa como na 
sociedade”, refere o CES.

Esse desequilíbrio “afe-
ta negativamente não 
apenas homens, mulhe-
res e crianças, mas tam-
bém as dinâmicas de 
género e a própria eco-
nomia”.

Nesse sentido, o PA-
R E N T  p r e t e n d e  “ e n -
volver os  homens na 
prestação de cuidados”, 
assim como aumentar a 
consciencialização “so-

bre a articulação entre a 
promoção de práticas de 
cuidado e a prevenção de 
violência de género”.

Este projeto de inves-
tigação, com a duração 
de dois anos, tem como 

base metodologias de-
senvolvidas pelo Institu-
to Promundo, do Brasil, 
implementadas e avalia-
das “em diversos contex-
tos mundiais”.

O projeto, que acaba 
de arrancar, “pretende 
enfrentar os desafi os da 
prevenção e erradicação 
da violência contra mu-
lheres e crianças, tendo 
na sua base a promoção 
de masculinidades cui-
dadoras e não violentas”, 
explica o CES.

A equipa portuguesa 
do CES tem como inves-
tigadora coordenadora 
Tatiana Moura, contando 
com uma parceria para 
este projeto com a Dire-
ção Geral de Saúde, “para 
o desenvolvimento das 
ferramentas de interven-
ção e execução do proje-
to”. A equipa do CES vai 
gerir um orçamento pró-
prio de cerca de 185 mil 
euros e conta ainda com 
a parceria formal entre o 
CES/UC e a Direção Geral 
de Saúde/Ministério da 
Saúde para o desenvol-
vimento das ferramentas 
de intervenção e execu-
ção do projeto.

CES lidera projeto
europeu “PARENT”
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jCoimbra

ABÍLIO GIRÃO 
MONTEIRO 
DE OLIVEIRA, 
de 82 anos, fa-
leceu. Casado 
com Maria de 

Oliveira Pimentel, era natural 
de Ameal e residente em Ar-
zila. O funeral realiza-se hoje, 
pelas 10H30, da Casa Multiu-
sos de Arzila, para o cemitério 
local. Trata: agência Funerária 
JBarroca.

ARMINDA GRAÇA FERREI!
RA, 94 anos, faleceu. O fu-
neral realiza-se hoje, pelas 
11H00, da Capela de Ana-
guéis para o cemitério de 
Almalaguês. Trata: agência 
Funerária Barreto.

JOAQUIM DO 
VA L E  A LV E S 
ROXO,  de  96 
anos, faleceu. 
Viúvo, era na-
tural de Anta-

nhol, onde residia. O funeral 
realizou-se para o cemitério 
de Antanhol. Trata: agência 
Funerária Casaleiro.

JOSÉ RODRI!
GUES ALVES, 
d e  8 4  a n o s , 
faleceu. Casa-
do com Maria 
Isabel Ferreira 

Alves, era natural de Santa 
Clara e residia em Cruz de 
Morouços. O funeral realiza-
se hoje, pelas 15H00, da sua 
residência, em Cruz de Mo-
rouços, para o cemitério de 
Santa Clara. Trata: agência 
Funerária Borralho.

jAnsião

MANUEL JOSÉ 
ENGRÁCIA PE!
REIRA,  de 81 
anos, faleceu. 
Ca s a d o  c o m 
Ermelinda Rosa 

Nunes Pereira, era natural 
da Chamusca e residia em 
Avelar. O funeral realiza-se 
hoje, pelas 15H30, da Igreja 
de Nossa Senhora da Guia 
(Avelar) para o cemitério lo-
cal. Trata: agência Funerária 
Penelense.

jArganil

ANTÓNIO VILA 
N OVA ,  d e  7 2 
anos, faleceu. 
Ca s a d o  c o m 
Marina Bento 
Dórea Vila Nova, 

era natural de Arganil e re-
sidia no Sarzedo. O funeral 
realizou-se para o cemité-
rio de Arganil. Trata: agência 
Grupo Funerário Abel Fernan-
des e Funerária do Alva Lda. 
de Arganil.

jLousã

VALDEMAR FERNANDES 
DE ALMEIDA, de 82 anos, 
faleceu. Divorciado, era na-
tural da Lousã e residia em 
Cômoros (Lousã). O funeral 
realiza-se hoje, pelas 15H30, 
da Capela Nossa Senhora da 
Nazaré na Favariça (Lousã) 
para o cemitério local. Trata: 
agência Funerária Agostinho.

EMÍLIA MAR!
TI N S  D E  A L!
MEIDA TOMÁZ, 
de 83 anos, fa-
leceu. Casada 
c o m  M a n u e l 

Rodrigues Tomáz, era na-
tural de Miranda do Corvo e 
residia em Alfocheira (Lousã). 
O funeral realizou-se para o 
cemitério da Lousã. Trata: 
agência Funerária Agostinho.

jMiranda do Corvo

JOÃO  MARIA 
MARQUES, de 
77 anos, faleceu. 
Ca s a d o  c o m 
Maria  Silvina 
Marques, erana-

tural de Semide e residia em 
Braços (Semide). O funeral 
realiza-se hoje, pelas 15H30, 
da capela de Braços  para o 
cemitério de Semide. Trata: 
agência funerária Mirandense 
Paulo e Aquiles.

LAURINDA PE!
R E I RA  M E N !
D E S ,  d e  8 9 
anos, faleceu. 
Viúva de Jaime 
Rodrigues, era 

natural e residente em La-
mas. O funeral realiza-se 
hoje, pelas 16H30, da Capela 
de Santo António para o ce-
mitério local. Trata: agência 
funerária Mirandense  Paulo 
e Aquiles.

jSoure

TIAGO DIONÍ!
S I O  G A LVÃO 
GOMES, de 82 
anos, faleceu. 
Casado com Al-
bertina Antunes 

Fernandes, era natural de 
Soure, onde residia. O funeral 
realiza-se hoje, pelas 11H00, 
da Casa Mortuária da Santa 
Casa da Misericórdia de Sou-
re para o cemitério local. Tra-
ta: agência Funerária Madeira 
Unip., Lda. Condeixa-a-Nova.

jTábua

ORLANDO AN!
TÓNIO GAMA 
FONSECA,  de 
73 anos, faleceu. 
Ca s a d o  c o m 
Maria Helena da 

Silva Fernandes Gama Fon-
seca, era natural de Tábua e 
residia em Oliveira do Hos-
pital. O funeral realizou-se 
para o cemitério de São João 
da Boa Vista, em Tábua. Trata: 
agência Funerária Brito, Lda.
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AGÊNCIAS FUNERÁRIAS
AGOSTINHO - LOUSÃ
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SERVIÇO GRATUITO DE APOIO
PSICOLÓGICO AO LUTO

Agência Funerária Agostinho, Lda
Rua Dr. Henrique Figueiredo, Lote 7 - 3200-235 Lousã

Tel./Fax: 239 991 469 | Telem.: 917 601 413/15
E-mail: funeraria.agostinho1@sapo.pt

Agência Funerária Borralho 
Rua Dr. António José de Almeida, N.º 185 - 3000-044 Coimbra

Tel./Fax: 239 820 560 | Telem.: 917 601 415/13
E-mail: funeraria-borralho@sapo.pt
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Seus filhos participam a todas as pessoas das suas relações 
e amizade o seu falecimento. 

O corpo do saudoso extinto encontrar-se-á depositado 
a partir das 10:00 horas de hoje, segunda-feira, dia 11, 
na Igreja de S. Paulo (Lisboa), onde pelas 14:00 horas 
será realizada a missa de corpo presente, finda a qual 
seguirá para o crematório de Cascais."   
 

Triunfo - Número Verde Grátis 800 100 106
Serviço Funerário Permanente 24 Horas

José Francisco Pereira 
Marques

FALECEU

FUNERÁRIA TRIUNFO

RVisa promover, 
sensibilizar e envolver 
homens na paternidade 
e no cuidado em quatro 
países europeus

RTem na sua base 
metodologias 
desenvolvidas no 
âmbito do Programa “P: 
Envolvendo Homens na 
Paternidade, Cuidados e 
Saúde Materno-Infantil”

RTatiana Moura 
é a  investigadora 
coordenadora, 
sendo apoiada pelos 
investigadores Sofi a 
José Santos, Tiago Rolino 
e Bruno Sena Martins

dest aques


