Presidente do Congresso
Isaura Manso Neto

Organização
Sociedade Portuguesa de Grupanálise

Presidente da Comissão Organizadora
Paulo Motta Marques

Secretariado
Rita Lobo

Comissão Organizadora
António Surrador
Isabel Fialho
José Santos
Lara Caeiro

Contactos
Sociedade Portuguesa de Grupanálise
Rua Carlos José Barreiros, 25 R/C Dto.
1000-807 Lisboa

Comissão Científica
António Guilherme Ferreira
Aucíndio Valente da Silva
César Vieira Dinis
Isaura Manso Neto
João Azevedo e Silva
Maria Alice Gameiro
Maria Livramento Keating
Sara Ferro

rtuguesa de Grup
de Po
a
d
e
Nacional análise
o
ci
s
s
o
e
r
S ng
-2

010

Co
XI

Tel.: 21 846 06 22
Tlm.: 96 022 97 78
E-Mail.: spgrupanalise@netc.pt
www.grupanalise.pt

12 e 13 NOVEMBRO 2010
Centro Ismaili
Lisboa

A temática deste Congresso reenvia-nos para a descoberta e incursão em áreas da teoria e
técnica grupanalítica e para áreas em que a grupanálise interage com outras vertentes do
saber.
O horizonte é aquilo que podemos ao longe vislumbrar e ao mesmo tempo um convite a
transpor e a percepcionar novos horizontes. A grupanálise tem evoluído, adquirindo progressivamente novos conhecimentos e aperfeiçoando a técnica nas suas múltiplas facetas. A
designada escola portuguesa de grupanálise constitui na sua génese e no seu desenvolvimento, uma teoria e um método consistentes que tem marcado, de forma indelével, a
formação e a prática dos grupanalistas portugueses. A grupanálise, na sua intervenção, tem
contribuído para a promoção da saúde mental nos últimos 50 anos, assim como para o
ensino e formação em diferentes níveis.
O caminho percorrido pela grupanálise tem constituído uma odisseia, um diálogo, quer entre
os seus membros, quer na relação com outras áreas, mais ou menos próximas, da
compreensão e tratamento psicológico. E nem sempre o caminho foi fácil mas sim tem
implicado persistência, capacidade crítica, coragem e saber construído, entre outros
aspectos
É de relevar, também, a abertura e a descoberta inerentes à participação e troca de
conhecimentos e experiências ao nível internacional. A SPG tem vindo a estabelecer
contactos formais com as Sociedades Internacionais de Grupanálise e Psicoterapia Analítica
de Grupo, o que tem alargado horizontes que implicam novos e estimulantes desafios.
Horizontes e Odisseias são um continuum que caracteriza e identifica a teoria e prática
grupanalítica.
É neste sentido que emergem os seguintes subtemas propostos para este congresso
nacional:
Ética e Grupanálise
Investigação em Grupanálise
Grupanálise, felicidade e bem-estar
Interpretação em Grupanálise
Inter-relações da Grupanálise com outras áreas do conhecimento
Criando e transformando vínculos
Experiências com grupos – Aplicações da Grupanálise
Equidade e diferença
“Large groups” e “Median groups”
A Comissão Organizadora
www.grupanalise.pt

Envio de resumos dos trabalhos (até 400 palavras em formato word)

Via e-mail: spg.congresso.2010@gmail.com
Ou por correio:
A/C de Rita Lobo
R. Carlos José Barreiros, nº 25, r/c Dto.
1000-807 Lisboa
Data limite: 16 de Julho de 2010

Plano de Preços
Sócios SPG

Sócios SPG
em Formação

Estudantes*

Não Sócios

Até 12/10/10

90€

70€

50€

110€

Após 12/10/10

110€

90€

70€

130€

* Preço para estudantes mediante a apresentação do cartão de Estudante actualizado.

Cancelamento de Inscrições:
Até 12/10/2010: Reembolso completo (menos 30€ por despesas administrativas);
De 13/10/2010 a 29/10/2010: Reembolso de 50% do valor;
Após 29/10/2010: Não há reembolso.

