




Rua João Ramalho,146 - Perdizes | São Paulo, SP
Telefone: (11) 3676-0635 

academico@ibpw.org.br (ramal 27)
secretaria@ibpw.org.br (ramal 20) 
atendimento@ibpw.org.br (ramal 21)
financeiro@ibpw.org.br (ramal 26) 
comunicacao@ibpw.org.br (ramal 29)

/institutowinnicott 

@institutowinnicott 

/institutowinnicott

ibpw.org.br



É com grande satisfação que abrimos as portas do Instituto 
Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana (IBPW) aos alunos do 
semestre que se inicia. Estamos contentes em rever aqueles 
que continuam conosco e reiteramos o compromisso, inicial-
mente assumido, de lhes oferecer a formação que escolheram, 
articulada e integrada, baseada nas mais recentes pesquisas. 
Estamos dando boas-vindas a todos os que agora se juntam a 
nós, buscando conhecer o que há de importante e novo nas con-
tribuições de Winnicott à teoria e a clínica dos distúrbios do pro-
cesso de amadurecimento. Esperamos que, desse modo, pos-
samos enriquecer o seu conhecimento da natureza humana e o 
trabalho terapêutico que exercem.
O ensino é um caminho de mão dupla, queremos, portanto, 
aprender com vocês a  fazer o nosso ofício de forma ainda me-
lhor.

  Prof. Z. Loparic
Presidente do IBPW
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O manual do aluno tem 
a finalidade de orientar e 
de sanar possíveis  dúvi-
das durante sua trajetória 
acadêmica no Instituto 
Brasileiro de Psicanálise 
Winnicottiana. Nele você 
encontrará as informa-
ções e os procedimentos 
acadêmicos que são  uti-
lizados pela instituição.
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O Curso de Formação Winnicottiana é uma ampliação, introduzida 
em 2016 por Elsa Oliveira Dias e Zeljko Loparic, do Curso de Forma-
ção em Psicanálise Winnicottiana, criado por eles próprios em 2003. 
A estrutura e o conteúdo do Curso, em sua forma inicial, resultaram 
dos trabalhos de pesquisa realizados por esses dois profissionais, 
desde 1993, na Unicamp e na PUC-SP, e no quadro do Grupo de Filo-
sofia e Práticas Psicoterápicas, (GFPP/Unicamp/CNPq), fundado em 
1995. A presente ampliação tornou-se possível e fez-se necessária 
em vista do desenvolvimento das pesquisas na Escola Winnicottia-
na de São Paulo, que puseram em evidência as  diferentes modali-
dades da clínica winnicottiana. Além da reavaliação das teses teóri-
cas e das atividades clínicas do próprio Winnicott, um outro motivo 
estimulou esses trabalhos: a aceitação crescente das suas ideias 
fora da psicanálise, na pediatria, psiquiatria infantil, assistência so-
cial, legislação sobre assuntos de criança e de família, entre outros. 
Embora a formação em psicanálise winnicottiana continue sendo o 
seu objetivo básico, o Curso está aberto também aos profissionais 
de todas as áreas abrangidas pela prática clínica ou interesses tera-
pêuticos de Winnicott e para as quais ele elaborou, ou pelo menos 
esboçou, projetos de formação.
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A quem se destina
Interessados no pensamento winnicottiano.

Requisitos
Graduação concluída.
Uma entrevista individual. 

Duração
Mínimo de 04 anos e máximo de 07 anos.

Inscrições
A partir do mês de  agosto. 

Início: março
Informações e inscrições 
ibpw.org.br/pagina-processo-seletivo
(11) 3676-0635 

Horários
1º ano às quartas-feiras das 18h30 às 21h
2º ano às segundas-feiras das 18h30 às 21h
3º ano às terças-feiras das 18h30 às 21h
4º ano às quartas-feiras das 09h30 às 12h
5º ao 7º ano  Seminários de supervisão
às sextas-feiras das 09h30 às 12h 
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Avaliação 
A aprovação na disciplina é realizada abrangendo os aspectos: apro-
veitamento nos estudos e frequência. 
 
Ao final de cada disciplina o aproveitamento é avaliado atra-
vés de Trabalho de Conclusão de Disciplina e receberá conceitos: 
 
 
 
 
 
 
 

A frequência de cada aluno deverá ser de no mínimo 75% nas disci-
plinas  teóricas e práticas, e de 100% nos seminários clínicos. Se a 
frequência for inferior a indicada, o aluno estará automaticamente 
reprovado na disciplina. 

Portal Acadêmico
O Portal Acadêmico é o principal canal de comunicação entre o Ins-
tituto e o aluno. Nele é possível acessar   notas, faltas, boletos e 
comunicados. Lá também é disponibilizada a bibliografia  básica do 
curso e os esquemas  das   aulas.  Lembrando que o esquema é um 
material de apoio e que o aluno deve sempre utilizar a bibliografia 
básica.
 
Registro Acadêmico
O Registro Acadêmico (RA) é o número que o aluno recebe no ato 
de sua matrícula. Para acessar o Portal Acadêmico o aluno precisa-
rá do seu RA e de uma senha. No primeiro acesso a senha é a sua 
data de aniversário, sem ponto e sem barra, somente números. 
ex.: 07041896. Uma vez no Portal, você deverá alterá-la. 
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Carteira de Filiação
O Instituto fornece a primeira via da carteira de filiação gratuita-
mente a todos os alunos. 
A  segunda via da carteira de filiação possui o valor de R$20,00. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Matrícula
A matrícula é a efetivação do vínculo entre o candidato e o Institu-
to e garante o início dos estudos como aluno.

Rematrícula
É a renovação da matrícula a cada semestre, garantindo a conti-
nuidade dos estudos.

Trancamento de Matrícula
Será facultado ao aluno o direito de trancamento de até 2 semes-
tres. Após o prazo de trancamento, o aluno deverá renovar a matrí-
cula nos prazos previstos pela Diretoria Acadêmica.

Filiação
A filiação ao Instituto é obrigatória para os alunos matriculados 
no curso de Formação, devendo ser renovada semestralmente.  
Dentre os benefícios oferecidos aos filiados estão: desconto nas 
atividades oferecidas pelo Instituto, desconto na compra de livros  
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editados pela DWW Editorial, acesso gratuito ao Winnicott Dic-
tionary,  ferramenta de busca e pesquisa na obra completa de 
Donald W. Winnicott.
Os alunos filiados, regularmente matriculados no Curso de For-
mação, também tem o acesso às gravações das aulas da discipli-
na na qual estão matriculados. Cada aula  fica  disponível por um 
período limitado de tempo (consulte o setor acadêmico).   

TCD 
A avaliação do aluno nas disciplinas é realizada mediante a entre-
ga, ao final de cada semestre, do Trabalho de Conclusão de Disci-
plina, elaborado de acordo com as normas definidas pelo Institu-
to. As normas para elaboração do TCD estão disponíveis no Portal 
Acadêmico. 

TCC
Todos os alunos matriculados no curso deverão elaborar o Traba-
lho de Conclusão de Curso como requisito para obtenção do Cer-
tificado de Conclusão da parte teórica do curso. O TCC pode ser 
iniciado após a conclusão das 2 primeiras disciplinas da parte te-
órica e concluído antes do início do 7º semestre. O aluno deverá 
pagar a taxa de orientação do TCC.  As normas para o TCC estão 
disponíveis no Portal Acadêmico.

ECC 
Todos os alunos matriculados no curso deverão elaborar o Estudo 
de Caso Clínico como requisito para obtenção do Certificado de 
Conclusão da parte clínica do curso. O ECC consiste na apresenta-
ção de relatório de um único caso clínico atendido pelo aluno em 
consultório e supervisionado por um Supervisor-Didata do IBPW. 
As normas para o ECC estão disponíveis no Portal Acadêmico.
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Alice McCaffrey Busnardo
Possui graduação em Psicologia pela Universidade de São Pau-
lo (1999), mestrado em Psicologia Social pela Universidade de São 
Paulo (2007), doutorado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo (2012) e pós-doutorado em Fi-
losofia na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Atua 
como psicanalista no atendimento de crianças, adolescentes e 
adultos, segundo orientação winnicottiana, desde 2000. É filiada 
ao Institudo Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana (IBPW) e do-
cente do Curso de Formação Winnicottiana da mesma instituição. 

  
Ariadne Alvarenga de Rezende E. de Moraes
Graduada em Psicologia Clínica pela Universidade Paulista (UNIP, 
1985). Mestrado(1992) e doutorado(2005) em Psicologia (Psicologia 
Clínica) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atuou como 
professora universitária por 13 anos. Atualmente é professora no Ins-
tituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana (IBPW). Editora adjunta 
de Revista Eletrônica Winnicott e-prints. Psicóloga Clínica, atende em 
consultório particular desde 1986. Temas de investigação: Winnicott, 
depressão, psicanálise, orientação profissional e psicopatologia. 

 
Cláudia Dias Rosa
Psicanalista, possui graduação em psicologia pela Faculdade de 
Psicologia PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), 
mestrado(2007) em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade 
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po de Filosofia e Práticas Psicoterápicas da UNICAMP (GrupoFPP) 
e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise (GEPPse) da 
UFTM. Membro do Instituto de Psicanálise Winnicottiana (IBPW). 
 
 
Danit Zeava Falbel Pondé
Psicóloga (Universidade Presbiteriana Mackenzie), Especialista 
em Psicologia Hospitalar (H.I.A.E), Psicanalista (Instituto Brasilei-
ro de Psicanálise Winnicottiana), Mestre em filosofia da psicaná-
lise (UNICAMP), Doutora em filosofia da Psicanálise (UNICAMP), 
Docente, supervisora e pesquisadora do IBPW, autora de O con-
ceito de medo em Winnicott (DWWe), O cinema no divã, ed. Leya. 
 
 
Elsa Oliveira Dias
Psicanalista. Mestre em Filosofia pela PUCSP e doutora em Psi-
cologia Clínica pela PUCSP, com a tese “A teoria das psicoses de 
D. W. Winnicott”. Membro do Grupo de Filosofia e Práticas Psi-
coterápicas (GrupoFPP/Unicamp/CNPq). Fundadora, em 2001, 
do Centro Winnicott de São Paulo (CWSP) e, em 2005, da Socie-

Católica de São Paulo e doutorado (2011) pelo Programa de Estu-
dos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC/SP, ambos sob a 
orientação do Prof. Dr. Zeljko Loparic. Trabalhou de 1992 a 1995 no 
Hospital-Dia A CASA, como acompanhante terapêutica e membro 
do Projeto República para pacientes psicóticos. Professora e orien-
tadora do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana (IBPW).  
 
 
Conceição Aparecida Serralha
Professora Associada do Departamento de Psicologia e do Pro-
grama de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Fede-
ral do Triângulo Mineiro (UFTM). Mestre e Doutora pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Membro do Gru-
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dade Brasileira de Psicanálise Winnicottiana (SBPW). Em 2015, 
fundou e preside, com Zeljko Loparic, o Instituto Brasileiro de 
Psicanálise Winnicottiana (IBPW). É, ainda, vice-presidente da In-
ternational Winnicott Association (IWA). Autora dos livros: A teo-
ria do amadurecimento de D. W. Winnicott (2014, 3ª edição), Sobre 
a confiabilidade e outros estudos (2011) e Interpretação e manejo na 
clínica winnicottiana (2014), editados todos pela DWW editorial. 

 
Flávio Del Matto Faria
Doutor em psicologia clínica pela PUC-SP, professor pleno do IBPW, 
coordenador do SAP (Serviço de atendimento em Psicanálise), co-
ordenador do Proates (Programa de atenção às tentativas de sui-
cídio – em Implantação no IBPW),  psicólogo, psicanalista (IBPW). 

 
Gabriela Bruno Galván
Possui graduação em psicologia pela Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo (1989), mestrado (2008) e dou-
torado pelo Instituto de Psicologia da USP. Tem experiên-
cia na área de psicologia, com ênfase em psicologia clínica, 
atendimento e supervisão, e docência, atuando principalmente 
nos seguintes temas: clínica psicanalítica, psicanálise, Winnicott. 
 
 
Ilana Delgado Rabeh
Psicóloga graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – 2005. Psicanalista winnicottiana formada pelo IBPW.  

  
Ricardo Telles de Deus
Psicanalista; Pós-doutorando em Psicologia Clínica (PUC-SP); Dou-
tor em Psicologia como Profissão e Ciência (PUC-Campinas); Mestre 
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em Psicologia Clínica (PUC-SP); Pós-graduado em Teoria Psicana-
lítica (COGEAE/PUC-SP); Graduado em Psicologia (MACKENZIE); 
Docente do Curso de Formação em Psicanálise do CEP; Professor 
Colaborador do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana 
(IBPW).
 
 
Roseana Moraes Garcia
Analista didata pelo IBPW, mestre e doutora em Psicolo-
gia Clínica pela PUC-SP, especialista em Saúde Mental Infan-
til pela FCM-Unicamp, professora e supervisora do IBPW e IWA. 
 
 
Vera Regina Ferraz de Laurentiis
Psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PU-
C-SP) e mestre pelo Núcleo de Práticas Clínicas da mesma institui-
ção. É membro e professora da International Winnicott Association 
(IWA) e do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana (IBPW). 
Leciona no Curso de Formação Winnicottiana e no Training Course 
in Winnicott’s Psychoanalysis (China). É autora do livro: Corpo e Psi-
cossomática em Winnicott (São Paulo: DWW editorial, 2016).
 
  
Zeljko Loparic
Doutor em filosofia pela Universidade Católica de Louvain (1982). É 
professor da Unicamp e da PUCPR. Em colaboração com Elsa Oliveira 
Dias, fundou (2005), e desde então preside, a Sociedade Brasileira de 
Psicanálise Winnicottiana (SBPW). Em 2013, fundou e assumiu a pre-
sidência da Internacional Winnicott Association (IWA). Em 2015, pro-
moveu a criação do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana 
(IBPW). É autor de livros: Heidegger réu (1990), Ética e finitude (1995, 
2a. ed. 2004), Descartes heurístico (1997), A semântica transcendental 
de Kant (2000, 3ª edição 2005), Sobre a responsabilidade (2003), Hei-
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Alfredo Naffah Neto
Psicanalista, mestre em filosofia pela USP, doutor em psicologia 
clínica pela PUC-SP, professor titular da PUC-SP, no Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica, no Núcleo: “Método 
psicanalítico e formações da cultura”. Atua em consultório parti-
cular como psicanalista e psicoterapeuta de casais e famílias e, na 
universidade, concentra suas pesquisas em duas linhas: 1) psicopa-
tologia e clínica psicanalíticas na perspectiva de Winnicott (compa-
rando-as a outras linhagens como: Klein, Bion, Green, Roussillon 
etc.); 2) psicanálise e música (ópera e música popular, principal-
mente).
 
Caroline Vasconcellos Ribeiro
Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de 
São João del-Rei (1997), mestrado em Filosofia pela Universida-
de Federal da Paraíba (2000) e doutorado em Filosofia pela UNI-
CAMP (2008), sob a orientação do profesor Dr. Zeljko Loparic. É 
Professora Titular da Universidade Estadual da Bahia. Tem ex-
periência na área de Filosofia Contemporânea, Metafísica, An-
tropologia Filosófica, Filosofia da Psicanálise e da Psicologia. 
 

degger (2004), Winnicott e Jung (2014) e organizador de várias cole-
tâneas, entre outras Winnicott e a ética do cuidado (2013), além de ter 
publicado numerosos artigos sobre história da filosofia, epistemo-
logia e filosofia da psicanálise em revistas brasileiras e estrangeiras. 
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Saulo Araújo Cunha
Formou-se inicialmente em Biologia, foi professor e orientador 
educacional em escolas da rede particular de São Paulo e partici-
pante de programas de educação não-formal realizados por orga-
nizações públicas e não-gover namentais. Depois de dedicar-se à 
Psicopedagogia, graduou-se em Psi cologia e tornou-se Mestre em 
Psico logia Clínica pela PUC-SP. Atualmente, exerce atividade clíni-
ca, é consultor de serviços de acolhimento institucional (abrigos) e 
de programas que atendem crianças e adolescentes que vivem em 
situação de vulnerabilidade social. É professor Instituto Brasileiro 
de Psicanálise Winnicottiana.
 
Tânia Corrallo Hammoud
Psicóloga pela USP, psicanalista pelo Departamento de Psicaná-
lise do Instituto Sedes Sapientiae, professora convidada do Ins-
tituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana (IBPW). Atuando 
em consultório desde 1974, com crianças e seus pais nos vinte e 
dois anos iniciais e com adultos desde 1990 até a presente data. 
 

Rodolfo José Fenille Ferraz
Membro do IBPW e da IWA, docente na mesma instituição. Possui 
formação em filosofia, teologia e psicologia.



Coordenação: Flávio Del Matto Faria 
Professor titular do IBPW
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Serviço de Atendimento em Psicanálise (SAP) é prestado por 
profissionais em estágios avançados do Curso de Formação Winni-
cottiana oferecido pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Winni-
cottiana. O objetivo do SAP é atender a uma demanda crescente 
por análise individual numa perspectiva winnicottiana para crian-
ças, adolescentes e adultos, em condições mais acessíveis do que 
as que geralmente são encontradas nos consultórios privados. 

Para mais informações consulte o setor acadêmico.
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Curso de Introdução à clínica winnicottiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso introdutório, que apresenta os principais conceitos que são 
estudados em extensão e profundidade nos quatro anos do Curso 
de Formação Winnicottiana oferecido pelo IBPW.  É apresentada 
ao aluno uma visão geral do quadro teórico da clínica winnicot-
tiana – a teoria do amadurecimento e a patologia maturacional 
–, para que, em seguida, possam ser estudadas as modalidades 
de terapia e os procedimentos usados por Winnicott. Casos clí-
nicos serão usados como ilustrações desse conjunto de ideias. 

A quem se destina: interessados em geral 
Início: março  
Modalidade: Presencial em São Paulo (SP) com transmissão 
online para as demais localidades.
Horário: Sextas-feiras das 18h30 às 21h30 e sábados das 09h30 
às 12h30.
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- Colóquios
- Fóruns
- Jornadas 
- Palestras
- Supervisões Públicas
- Mesas-redonda
- Minicursos

DWW editorial 
dwwe.com.br
Editora fundada em 2007 com o objetivo de publicar textos que 
tratam de temas relacionados, direta ou indiretamente, ao pensa-
mento de Donald W. Winnicott e editar materiais relativos a suas 
atividades e iniciativas.
 
Livraria Piggle
www.livrariapiggle.com
Livraria da Dwweditorial
Loja física na sede do IBPW: Rua João Ramalho, 146-Perdizes, São 
Paulo/SP 

Winnicott Dictionary
winnicottdictionary.com
O Dicionário Winnicott é uma plataforma online  
que contribui, fora da área estrita de estudos winnicottianos, para 
a historiografia da psicanálise em geral como para a atualização do 
discurso e das práticas psicanalíticas, pondo em evidência a rele-
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vância dessa área do conhecimento para as práticas sociais e cultu-
rais da nossa época, além de servir como recurso importante para 
o ensino e favorecer o desenvolvimento de pesquisas sobre Winni-
cott no âmbito nacional e internacional.
 
O Dicionário Winnicott é composto por três aplicações:

Winnipooh: publicações selecionadas de Winnicott (português, in-
glês e francês);
Winniquotes: citações extraídas das publicações;
Dictionary: uma coleção de termos (verbetes) da Psicanálise Win-
nicotiana.
 
(Disponível apenas para os filiados ao IBPW) 
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ibpw.org.br/acervo-loparic

O Acervo Loparic é uma publicação da DWWeditorial que visa, ini-
cialmente, disponibilizar online a totalidade da produção intelec-
tual do Professor Loparic. Usando a tecnologia dos dias de hoje, o 
Acervo reúne num único lugar seus numerosos trabalhos divulga-
dos, ao longo dos últimos 45 anos, nos mais diversos veículos, mui-
tos deles de difícil acesso ou do exterior. Tornando, dessa forma, 
facilmente acessíveis aos estudantes e pesquisadores, e ao públi-
co interessado em geral, seus resultados alcançados em diferentes 
áreas de pesquisa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ibpw.org.br/loparic-collection

Publicação online da DWWeditorial, que contém textos do 
professor  Loparic publicados em outros idiomas que não 
o português. Todos os textos são apresentados juntos em 
uma lista em ordem cronológica e organizada em tópicos.  
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Revista Natureza Humana
Revista Internacional de Filosofia e Psicanálise 
dwwe.com.br/revistas/natureza-humana

A Revista Natureza Humana (qualis B1) publica trabalhos espe-
cializados sobre questões relacionadas à fundamentação das teo-
rias e das práticas psicoterápicas e, em particular, as psicanalíticas. 
As obras de Martin Heidegger e Donald W. Winnicott são tomadas 
como pontos de referência centrais, mas não exclusivos.

Winnicott Eprints
dwwe.com.br/revistas/winnicott-e-prints

Fundada em 2002 pelo Grupo de Pesquisa em Filosofia e Práticas 
Psicoterápicas da PUCSP (GrupoFPP) e pelo Centro Winnicott de 
São Paulo (CWSP), valendo-se ainda do apoio do Centro de Lógica 
(CLE) da Unicamp, a revista eletrônica Winnicott e-Prints tinha por 
objetivo inicial levar ao público a produção dos membros e colabora-
dores dos dois grupos fundadores, os quais vinham desenvolvendo, 
na sua maioria, trabalhos relacionados ao paradigma winnicottiano 
da psicanálise. Definida como publicação eletrônica de preprints, a 
1ª série de Winnicott e-Prints editava textos que passavam por um 
parecerista escolhido entre os membros do seu Conselho Editorial, 
ou apontado ad hoc, mas que, refeitos ou não, poderiam ser pos-
teriormente publicados, de forma definitiva, em um outro veículo. 
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Pensava-se mais, portanto, na divulgação de resultados ainda pre-
liminares de projetos em andamento, elaborados de acordo com a 
linha de pesquisa do GrupoFPP (fundado em 1995), do que na publi-
cação de resultados considerados definitivos. 
 
Loparic ePrints 
Loparic ePrints é uma publicação online da DWWeditorial, iniciada 
em 2019, cujo principal objetivo é a divulgação de textos inéditos 
de Zeljko Loparic escritos entre os anos 1975 e 2018, em diferentes 
áreas de pesquisa. O mesmo veículo será usado, ainda, para a dispo-
nibilização de trabalhos do Professor  Loparic que poderão vir a ser 
escritos, bem como para fomentar a discussão de suas teses. 
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IWA
iwassociation.org
O objetivo da International 
Winnicott Association (IWA) é 
promover internacionalmen-
te a pesquisa e o ensino da Psi-
canálise Winnicottiana, bem 
como atividades e troca de ex-
periências entre os profissionais 
que trabalham neste campo.  

Sino-brazilian Training Cou-
rse in Winnicott’s Psychoa-
nalysis  
(basic and advanced) 
Curso de formação winnicot-
tianna oferecido na China
 
IWA Members 

ARGENTINA
Córdoba
Córdoba Winnicott Group 

BÉLGICA
Liège
Liège Winnicott Group

 
 
 
 
CHINA 
Beijing

Chinese Winnicott Association
Beijing Mental Health Facilita-
ting Center

Shangai 
Shanghai Winnicott Group

FRANÇA
Paris 
IWA France

GRÉCIA
Atenas
Athens Winnicott Group

ISRAEL
Tel Aviv
Israel Winnicott Center (IWC)
Independent Psychoanalysis: 
Radical Breakthroughs

PORTUGAL
Lisboa
AP- Portuguese Association of 
Psychoanalysis and Analytical 
Psychotherapy
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