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Manhã

10h00

10h20

11h00

11h20

11h40

12h00

12h30

Tarde

14h30

16h00

16h30

17h00

Abertura por António Coimbra de Matos 
(Presidente da Direcção da AP).

Conferência “Nascer Agora...Que Futuro?” 
por Lídia Jorge (escritora). 
MODERAÇÃO — António Mendes Pedro (Membro da AP 
e Professor Universitário).

Comentário por José Matos Pinto (Membro da AP 
e Professor na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra).

Intervalo

Comentário por Raquel Varela (Investigadora do Instituto 
de História Contemporânea das Universidades Nova de Lisboa 
e do IISH, Amsterdão).

Debate com os participantes no Encontro

“O meu trabalho com as crianças e a influência
que recebi de João dos Santos” por João Costa 
(Membro da AP e Mestre na Universidade de Évora). 

Mesa Redonda sobre “Nascer e Crescer Agora...
Que Futuro?” com Armando Leandro (Presidente 
da Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens 
em Risco), Dulce Rocha (Presidente do Instituto de Apoio 
à Criança), Henrique Vicente (Professor no Instituto Superior 
Miguel Torga), Catarina Rodrigues (Membro da AP e 
Psicóloga Clínica). 
MODERAÇÃO — por Sónia Soares Coelho (Membro da AP 
e Psicóloga Clínica).

Debate com os participantes

Intervalo

Encerramento com evocação sobre 
“O Núcleo João dos Santos, em Coimbra”
por Rosa Rebelo (Membro da AP e Pediatra).

O FUTURO NÃO SE PREVÊ, 
NÃO PERTENCE AOS DEUSES, 
CONSTRUIMO-LO EM CONJUNTO. 
NASCER AGORA INTERPELA-NOS  
PARA OS CUIDADOS DAS CRIANÇAS 
MAS É SOBRETUDO UM IMPERATIVO 
DIRIGIDO A CADA UM DE NÓS: 
COMEÇARMOS DE NOVO, CADA 
UM É JÁ UM NOVO COMEÇO!

Neste tempo da desregulação, da 
perda, do medo e do impasse, qual o 
pensamento/acção, capazes de rasgar 
um horizonte com sentido? 
O FUTURO é a tarefa para realizarmos 
agora, “navegando com o mapa que 
fazemos”.

Este ENCONTRO da AP é um Forum 
de debate científico e cultural,sem 
preconceitos.

AGORA que a população continua a  
multiplicar-se e aumenta a exploração 
excessiva dos recursos da natureza, nós 
vivemos a exacerbação da competividade 
nas relações (“ganho o que perdes”) para 
o lucro desregrado, da pequena minoria 
que exclue a decisão de todos.

AGORA que o passado já não esclarece 
o FUTURO tomamos consciência 
que nos movemos numa brecha em 
que nos é permitido “começar algo 
de novo”, transformando o mundo e 
transformando-nos a nós.

O FUTURO que está no centro deste 
nosso presente é o cuidado que temos 
uns pelos outros e pelo mundo,numa 
perspectiva que já não é a “dum futuro 
melhor” mas o de uma existência digna 
para os presentes e a de um futuro para 
os vindouros .

AGORA o FUTURO é a sociedade não 
exploradora, centrada na cultura e 
no lazer, redistribuidora das relações 
pela cooperação (“podemos lucrar 
os dois,se formos criativos”), pela 
horizontalidade (“aprendemos todos”), 
pelo reconhecimento, em todo o planeta, 
das minorias e dos mais frágeis (“todos 
iguais e todos diferentes)”. 

Debateremos pois as questões da 
natalidade (“crescimento zero”), das 
condições para os bébés e as crianças 
serem inovadoras, dos processos que 
na psicanálise e na terapia favorecem 
pisar no novo chão (“sublimação” ou 
“relação complementar insaturada?”)

A nossa jovem AP, nascida neste tempo 
e para este tempo, liberta a função de 
descoberta, afirmando-se, não para 
impôr regras, mas para ajudar a construir 
o humano na psico-diversidade.
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