
 

         
  

 

 
1º Congresso Ibérico de Psicanálise Relacional  

“ESPAÇOS DE TRANSFORMAÇÄO” 
 

PROGRAMA 
 
Dispor-se-á de tradução para inglês de todas as apresentações e discussões com o 
Prof. Eigen. A língua oficial da conferência é o Castelhano mas facilitar-se-á quando 
houver versões bilingues castelhano/inglês ou português/castelhano e inglês. 
 

SEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2014 (tarde) 
 
15h00  
Últimas inscrições e entrega de Documentação 
 
16h00  Cerimónia de Abertura 
 
16h30 às 18h00  
Apresentação de Michael Eigen, Alejandro Ávila (IPR, IARPP-E) 
Primeira Conferência de Michael Eigen "Beleza e destruição: pode a bondado 
sobreviver à vida e o que significa isso?" 
 
18h00 às 18h30   
1ª Discussão: Michael Eigen, W. Bion e o contacto com as profundidades, Juan José 
Martínez Ibáñez (SEP, IPR, IARPP-E) 
 
18h30 às 19h00  
Pausa/Café na galeria do claustro e abertura da exposição de pósteres (sessão 
multilingue: castelhano, catalão, inglês e português) 
 
19h00 às 19h30  
2ª Discussão: "Verdade, destruição, experiência da verdade e clínica psicanalítica", 
Frederico Pereira (APPSI, IARPP-P) 
 
19h30 às 20h30  
Debate aberto (perguntas e respostas) entre o público e Michael Eigen. O dia está 
desenhado para que se possa aproveitar a fundo as possibilidades de diálogo com 
este orador de excepção. 
 
21h00  
Passeio guiado por Cáceres ("Monumentos e Tapas") 
 
  



 

         
  

 

 
1º Congresso Ibérico de Psicanálise Relacional  

“ESPAÇOS DE TRANSFORMAÇÄO” 
 

Sábado 10 de Maio de 2014 (Manhã) 
 
9h00 às 11h00   Segunda conferência de Michael Eigen. 
Apresentação e Moderação de Ramón Riera i Alibés 
"Lágrimas de dor e beleza" (Apresentação clínica e experimental de um caso, em 
debate com os interlocutores) 
Interlocutores: Joan Coderch, Carlos Rodríguez Sutil, ROsa Velasco Fraile. 
 
11h00 às 11h45  
Discussão aberta da apresentação clínica em forma de oficina com os assistentes, 
abordando os diferentes temas que o caso exposto possa suscitar. 
 
11h45   Pausa/Café na galeria do claustro 
 
12h15 às 14h30  
Primeira sessão de conferências orais  
(A serem seleccionadas pela Comissão Científica de entre as propostas recebidas) 
 
14h30   Tempo livre para almoço 
 

Sábado 10 de Maio de 2014 (Tarde) 
 
16h00 às 18h15  
Segunda sessão de conferências orais   
(A serem seleccionadas pela Comissão Científica de entre as propostas recebidas) 
 
18h15 a 18h45  Pausa/Café na galeria do claustro. A votação para os prémios de 
melhor poster termina às 18h30 
 
18h45 às 19h30  
Espaço de criatividade: apresentação de livros, material audiovisual, arte relacional e 
discussão dos pósteres 
 
19h30  
Cerimónia de Encerramento, seguido de assembleia colectiva das entidades 
convocantes 
 
21h00  Jantar na periferia da Cáceres Monumental (reserva prévia) no Restaurante 
Las Torres de Sande 
Com performance musical contemporânea a cargo de jovens de Cáceres 


