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Notícias IPNP

5.º Aniversário IPNP!
O IPNP comemora, no dia 12 de janeiro de 2013, o seu quinto aniversário.
Assinalamos esta data oferecendo 20% de desconto a todas as
inscrições efetuadas no período entre 12 e 18 de janeiro de 2013.
Oferecemos ainda um exemplar do livro "Educação Emocional Para
Séniores", da autoria de Vítor Fragoso e Martha Chaves, à primeira
inscrição recebida no dia 12 de janeiro de 2013.
Não perca esta oportunidade! Escolha aqui a sua formação.

Próximas formações!
Caso não se inscreva durante o período promocional do 5.º aniversário do IPNP, dispomos de valores
económicos para inscrições antecipadas. Garanta já a sua vaga!

WORKSHOP VIVENCIAL DE PSICOTERAPIA EMOCIONAL E BONDING
Formador: Prof. Dr. Domingos Neto
Inscrição de valor económico até 12 de janeiro de 2013.
Ver mais [+]

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DO FUNCIONAMENTO EXECUTIVO
Formadores: Mestre Susana Oliveira e Prof. Dr. Bruno Peixoto
Inscrição de valor económico até 18 de janeiro de 2013.
Ver mais [+]

CURSO PRÁTICO DE EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE
Formadora: Mestre Teresa Cunha
Inscrição de valor económico até 2 de fevereiro de 2013.
Ver mais [+]

DISLEXIA: NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA DAS PERTURBAÇÕES DA LEITURA E
DA ESCRITA
Formadoras: Mestre Valéria Gomes e Dra. Inês Correia
Inscrição de valor económico até 22 de fevereiro de 2013.
Ver mais [+]

CONSULTAR AQUI TODAS AS FORMAÇÕES

Novo grupo de supervisão!

No dia 17 de janeiro de 2013 terá início um novo
grupo de Supervisão Clínica em Terapia da Fala.
Caso tenha interesse em frequentar este grupo,
ainda poderá inscrever-se! Entre em contacto
connosco.
Conheça aqui este serviço.

Nova integração!
A Clínica Social IPNP passa agora a dispor, no âmbito dos seus serviços
especializados, o Serviço de Apoio Familiar na Deficiência.
Desta forma, este serviço passa também a estar disponível a valores
inferiores aos honorários tabelados. Contacte-nos!
Conheça aqui este serviço.

Próxima formação a decorrer
PSICOGERONTOLOGIA EDUCATIVA (10 horas)
Cronograma:
25 de janeiro de 2013 > 19:00h-22:00h
26 de janeiro de 2013 > 10h00-13h00 | 14h00-18h00
Destinatários:
Licenciados nas seguintes áreas: Medicina, Psicologia, Educação,
Enfermagem, Gerontologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação
Social, Animação Sociocultural, entre outras.
Consulte aqui o programa.

Sugestões culturais
dança contemporânea
AT MOST, MERE MINIMUM (QUANDO MUITO O MÍNIMO)

Teatro Carlos Alb erto | 9-20 de janeiro de 2013
"O ator e encenador Gonçalo Waddington e a atriz Carla Maciel, que
em 2011 interpretaram o par central de Rosmersholm de Ibsen,
traficaram cumplicidades e dissonâncias com os coreógrafos e
bailarinos Sofia Dias e Vítor Roriz, nomes fundamentais de uma nova
geração da dança portuguesa. De improvisação em improvisação,
foram criando um objeto que não quer ser nem teatro nem dança,
antes um diálogo performativo que investiga em cena conceitos
como perceção, presença, espaço e tempo. Num ambiente cénico
que é um misto de laboratório científico e atelier de artista, At most
mere minimum aponta precisamente para aquilo que de comum
partilham a ciência e a arte: a experimentação associada ao
deslumbramento da descoberta."
(Fonte: TNSJ)

cinema
AMOR
Título original: Amour
Realizador: Michael Haneke
Intérpretes: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle
Huppert, Rita Blanco
"Um filme dramático sobre o amor e a velhice, realizado pelo
aclamado realizador austríaco Michael Haneke. O filme, aplaudido
pelo público e pela crítica no Festival de Cannes de 2012, valeu a
Haneke a segunda Palma de Ouro (depois d' "O Laço Branco" em
2009) e foi o vencedor da 25.ª edição dos Prémios do Cinema
Europeu, conquistando as quatro categorias principais: melhores
filme, realizador, ator (Jean-Louis Trintignant, depois de uma
ausência de mais de uma década) e actriz (Emmanuelle Riva)".
(Fonte: Púb lico)

música
AT PEACE - BALLAKÉ SISSOKO
No Format, distri. Popstock
"Em "At Peace", Sissoko chama ao diálogo um magistral guitarrista
guineense chamado Aboubacar Badian Diabaté, que puxa Sissoko
para sonoridade inesperadas, a que se junta Segal, mais a acção do
francês dando um toque oriental a "Kabou" -, acercando-se noutros
momentos da música barroca. Em certos momentos pode quase
imaginar-se temas como "Maimouna" improvisados a partir de
estudos de Bach, facto ajudado pela espantosa evocação do cravo
que Sissoko exige à kora. A riqueza rítmica, melódica e harmónica
que a kora produz em simultâneo. Um espanto de disco."
(Fonte: Púb lico)

O IPNP deseja-lhe uma excelente semana!
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