I CONGRESSO DE PSICANÁLISE EM LÍNGUA PORTUGUESA
VIOLÊNCIA, MEMÓRIA, IDENTIDADE
Lisboa – 12-15 de maio de 2016.
(PRIMEIRO COMUNICADO)

É com grande prazer que a FEBRAPSI anuncia a realização do I Congresso De
Psicanálise Em Língua Portuguesa, fruto das iniciativas pioneiras de Pedro Gomes e
Luisa Vicente (Portugal) que, em gestões anteriores, promoveram os dois primeiros
encontros luso-brasileiros (Lisboa, jun/2006 e Salvador, set/2007). Desta vez, por
proposta de Aloysio d’Abreu, está sendo organizado um congresso que pretende
congregar todos os países da Comunidade de Países De Língua Portuguesa (CPLP), ou
seja: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste.

A proposta é de um encontro científico-cultural, aberto a todos os interessados
no tema sugerido pelos colegas portugueses – Violência, Memória, Identidade - assim
como a outras produções que desejem dialogar com o ponto de vista psicanalítico.
Deste modo, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, profissionais e estudantes da área
de saúde mental, artistas, escritores, diplomatas, em suma, todos aqueles engajados
em estreitar os laços que unem a comunidade lusófona estão convidados a participar.

Neste sentido, já entramos em contato com personalidades representativas de
nossas culturas, como: José Eduardo Agualusa (escritor – Angola); prof. Carmen Lucia
Tindó (prof. de literaturas africanas da UFRJ – Brasil); Odete Semedo (poeta – ministra
da educação de Guiné-Bissau); Mia Couto (escritor – Moçambique); Antonio Palha
(prof. de psiquiatria da Faculdade de Medicina do Porto – Portugal); entre outros

amigos que já participaram de encontros semelhantes e estão identificados com este
projeto de fortalecimento de nossa comunidade. Procuraremos produzir uma edição
das apresentações para ampla divulgação entre os países da CPLP.

Contamos com o apoio da FEPAL, cuja diretora científica, Leticia Neves,
participará da organização de uma atividade clínica. Também o nosso Colega Roosevelt
Cassorla (SBPSP – GEPCAMPINAS) ofereceu sua contribuição e ambos trabalharão com
os membros da comissão portuguesa.

A programação provisória é a seguinte:

12/maio – quinta feira – à noite – abertura – I painel de conferências, seguido de um
porto de boas vindas.
13 e 14/maio – sexta feira e sábado – manhã e tarde - atividades científicas e jantar
de confraternização no sábado.
15/maio – domingo – programação social – visita guiada.

Foram convidados para trabalhar com os colegas portugueses na organização
dos eixos do congresso: eixo teórico - Anna-Maria Bittencourt (SBPRJ) e Leda
Herrmann (SBPSP); eixo clínico - Roosevelt Cassorla (SBPSP – GEPCAMPINAS) e Leticia
Neves (SBPRJ – FEPAL); eixo cultural – Miguel Sayad (SBPRJ) e Cintia Xavier
Albuquerque (SBPsb – FEBRAPSI).

Pedro Gomes foi convidado para representar a comissão brasileira quanto às
questões financeiras e logísticas do encontro. A este respeito informamos que a TAP
oferecerá uma promoção a preços muito reduzidos, com pagamento em 10 vezes, sem
juros. Em sua última promoção uma passagem Rio/Lisboa/Rio custava entre 500 e 600
USD! Assim, sugerimos aos interessados que se mantenham informados e procurem
Pedro Gomes para qualquer esclarecimento. Num próximo comunicado previsto para
o início de fevereiro, forneceremos maiores informações sobre custos e programação
científica e cultural.

Queremos deixar registrado desde já o nosso agradecimento aos colegas
portugueses que se ofereceram para receber este I Congresso de Psicanálise em
Língua Portuguesa, demonstrando sua conhecida hospitalidade e carinho.

Solicitamos aos que aderirem a este projeto que comuniquem à secretaria da
FEBRAPSI sua participação, o mais breve possível, a fim de que possamos transmitir à
comissão portuguesa o número aproximado de brasileiros que comparecerão ao
congresso.

Com um fraterno abraço e até Lisboa,

Daniel Delouya (Presidente da FEBRAPSI) – Ney Marinho (Coordenador da Comissão
Brasileira) – Vera Benchimol (Secretária do Congresso)

Comissão Portuguesa: Inês Ataíde Gomes, João Mendes Ferreira, Luisa Branco Vicente
(Coord.), Maria Antónia Carreiras e Silvia Erdos.

Comissão Brasileira: Helder Pinheiro Jr. (GEPFOR-Rep. ABC), Ivanise Ribeiro (SPRPE),
Leda Herrmann (SBPSP), Leonardo Francischelli (SBPdePA), Miguel Sayad (SBPRJ), Ney
Marinho (SBPRJ – Coord.), Paola Amendoeira (SPBSB), Pedro Gomes (SBPRJ), Rui Annes
(SPPA), Valton Miranda (GEPFOR), Vera Benchimol (SPRJ – Secretária).

