
CONFERÊNCIA

sexta-feira, dia 11/10

Anfiteatro I da Faculdade de Psicologia da Universidade
de Lisboa

17h30

09h00

09h30 

10h45

1 1h15

12h00

13h30

15h30

17h00

Abertura da conferência
Oradores: Cristina Nunes (presidente AP) e  Comissão Organizadora

Conferência de Richard Raubolt
Introdução: "As falhas psicoterapêuticas sob um Novo Olhar"
Apresentação de um Caso Clínico: “Ódio ao Amor” 

Co-apresentação com Ana Ferreira, que interpretará a paciente de

Richard Raubolt

Coffee break

Comentário de António Coimbra de Matos e diálogo
com Richard Raubolt

Call for Papers 
"Limites à Intervenção Psicanalítica"

Oradores:  Rita Pereira Marques - “A falha como lugar do novo:
diálogo entre   processo artístico e o processo terapêutico
contemporâneos ” | Catarina Rodrigues: “Desidealizando a
Psicanálise” | Moderador: Tiago Sequeira

Almoço
Locais sugeridos: cantina da Faculdade de Lisboa (quem desejar

almoçar na faculdade, sugerimos que faça antecipadamente a

encomenda do almoço);  ISCTE

Comentário de Carlos Amaral Dias e diálogo com
Richard Raubolt

Coffee break

Mesa redonda
"Novos paradigmas em Psicanálise"

Oradores - Ana Almeida: “A importância da análise dos
benefícios/prejuízos ao longo do percurso analítico” | António

Alvim: “O analista suficientemente bom, ou a arte do q.b.
onírico” | Filipe Arantes-Gonçalves: "Dissecando o conteúdo
simbólico das alucinações visuais: um paciente com síndrome
de Charles Bonnett em psicoterapia psicanalítica” | Moderador:

Ricardo Gameiro Mendes

Encerramento da conferência
Comissão Organizadora

19h00Contactos:
913 906 073

conferenciarichardraubolt@gmail.com /
ap.psicanalise@gmail.com

Comissão Organizadora:
Ana Ferreira / Catarina Rodrigues / Isabel

Mesquita / João Pedro Dias / Joana
Henriques Calado /Ricardo Gameiro Mendes

Jantar convívio
Restaurante “Tasca do Chico” - Morada: Rua dos Remédios, nº
83, Lisboa || Contacto: 961 339 696

21h30

08h30 Abertura do secretariado  (na entrada do Anfiteatro)



JORNADAS CLÍNICAS

sábado, dia 12/10

Sala 1 da  Faculdade de Psicologia da Universidade de
Lisboa

Contactos:
913 906 073

conferenciarichardraubolt@gmail.com /
ap.psicanalise@gmail.com

Comissão Organizadora:
Ana Ferreira / Catarina Rodrigues / Isabel

Mesquita / João Pedro Dias / Joana
Henriques Calado /Ricardo Gameiro Mendes

17h00

10h00

1 1h30

13h30

15h00

16h30

Exercício Experimental de Grupo dinamizado por
Richard Raubolt
Tema:  Criando um Espaço Reflexivo: uma Nova Experiência de

Diálogo em Grupo | Descrição: O objetivo deste exercício de

imaginação guiada será que cada membro do público possa

recordar, reconhecer e refletir sobre as moções geradas por um

determinado paciente/caso de “fracasso”. Cada um decidirá

individualmente o quanto dessa experiência será mantido em sigilo

e quanto será compartilhado. A atmosfera será acolhedora para

todos e especialmente para aqueles que estejam dispostos a

partilhar os sentimentos que surjam durante este exercício. O foco

será descobrir de que forma o resultado desta aprendizagem pode

ser aplicado à prática clínica atual e futura.

Coffee break

Coffee break

Experiência Grupal Espontânea dinamizada por
Richard Raubolt
Temas: “O que falhou nesta conferência?” ; “Como falhamos

connosco próprios, enquanto psicoterapeutas” | Descrição: Esta

experiência em grupo proporcionará uma oportunidade aos

participantes que se oferecerem para se juntarem a Richard

Raubolt num diálogo espontâneo sobre falhas, erros e impasses na

sua prática clínica. Como o tamanho do grupo será limitado, os

participantes podem escolher essa opção quando se inscrevem. Se

ainda houver espaço disponível, os participantes que desejem

integrar-se neste modo único de aprendizagem e partilha, poderão

fazê-lo durante a conferência.

Encerramento das Jornadas Clínicas18h30

12h00 Grupo de supervisão dinamizado por Conceição
Almeida
Apresentação de caso clínico por Rita Pereira Marques:  ''Porque é
que viver mete medo? Mete tanto medo!''

Almoço
Locais sugeridos: restaurantes na periferia da faculdade; ISCTE 

Grupo de Supervisão dinamizado por Rosário Belo
Apresentação de caso clínico por Alexandra Medeiros em

formato de role play ''A mulher atrás do divã: Uma análise sem
rosto''

*Nota: as participação nas Jornadas é restrita a membros de sociedades certificadas pela OPP, Psicólogos e Psicoterapeutas com ou

em formação por Associação ou Sociedade de Psicologia e/ou Psicanálise certificada pela Ordem dos Psicólogos; Psicólogos e

psicoterapeutas com prática clínica supervisionada; psiquiatras com formação em psicoterapia com prática clínica supervisionada.

**Nota: Todo o período da Conferência e das Jornadas terão o apoio da Dra. Ana Ferreira em termos da tradução.


