
 

        Licenciada em Psicologia, ramo Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra, com especialização na área Cognitivo-Comportamental e 

pós graduação em Terapia Cognitivo-Comportamental e Sistémica, desenvolvo desde há 17 anos 

atividade na área clínica, pelo que tenho experiência clínica em perturbações mediadas pela 

ansiedade de diverso tipo: Ansiedade Social e de Desempenho, Distúrbio de Pânico, Obsessivo-

Compulsivo, Distúrbios do Comportamento Alimentar, Depressão e Fobias, Terapia de Casal e 

Familiar. 

         Fui membro da Consulta de Stresse dos Hospitais da Universidade de Coimbra durante 1 ano 

e posteriormente membro do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Distrital de 

Viana do Castelo, durante 8 anos. Por decisão pessoal rescindi o meu contrato uindividual de 

trabalho no hospital de Viana. Altura em que senti um apelo para desenvolver atividade na área 

clínica em moldes diferentes aos que estava a desenvolver até então: particularmente no que ao 

tempo de consulta concernia. 

Master em Programação Neurolinguística, faço hoje parte do corpo clínico do Hospital 

Particular de Viana do Castelo. 

Atualmente tenho consultório próprio na cidade onde vivo, Viana do Castelo: o espaço Patrícia 

Bacelar, Psicologia Clínica e o Projeto que está a nascer: “Oficina de Corações”, no qual 

desenvolvo atividade na área da saúde mental, nomeadamente psicoterapia, luto, doença bipolar, 

terapia de casal e familiar, depressão, ansiedade, pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, bullying. 

Intervenções baseadas em Mindfulness. Tenho especial interesse nas Terapias de Grupo e 

Workshops orientados para temas específicos da minha área de intervenção, que desenvolvo sob 

minha autoria. Acompanho adultos, jovens e crianças. 

        Tenho realizado formações a professores acreditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico de 

Braga, procurando sempre integrar temas de Mindfulness nas formações: de Inteligência 

Emocional, Resiliência; Programação Neurolinguística e Gestão de ansiedade em contexto 

académico e desenvolvido iniciativas em escolas com crianças. 

Desde 2009 passei a interessar-se pela meditação e Mindfulness, integrando os princípios e 

prática da meditação Mindfulness no acompanhamento psicoterapêutico que desenvolvo. Tenho 

formação no programa MBSR – mindfulness–based stress reduction, e no MBCT – mindfulness-

based cognitive therapy, no Centro Budista do Porto e no Ser Integral no Porto. Pretendo continuar 

a caminhar pelas águas da prática da meditação, integrando a espiritualidade na minha vida diária, 

como pessoa e profissional na área da saúde. Assim, em Abril de 2018 tenho o objetivo de iniciar o  

Treino como Instrutora do Programa de 8 semanas MBCT (Mindful Based Cognitive Therapy) com 

Patrizia Collard através do Centro Budista do Porto. 

         Durante os anos 2016/17 desenvolvi um grupo de acompanhamento a adolescentes: gestão de 

stress e ansiedade com Mindfulness em contexto académico. Os resultados têm sido muito 

positivos. 

O meu novo projeto, “Oficina de Corações”, tem como propósito permitir a todos aqueles 

que assim o desejem, a possibilidade de aumentarem a consciência, rumo à reconexão consigo 

mesmos, com a autocompaixão como pano de fundo, sendo o meu slogan: “Connect With My Self, 

Connect With The World”. A minha iniciativa deste projeto é a proposta de colaboração apresentada          

num colégio da cidade: formação e intervenção com os professores e com os alunos do 1º e 2º 

ciclos. 

Mantenho uma prática diária (60 minutos por dia) tendo criado há cerca de 1 ano um Grupo 

Regular de Meditação Mindfulness em Viana do Castelo, no qual para além de meditações guiadas 



 

 

se partilham  materiais e temas relativos ao Mindfulness. Acredito que esta iniciativa de 

Mindfulness na Educação é a grande revolução silenciosa do século XXI. Estou empenhada em 

colaborar nesta "revolução pacífica". 

Bem hajam. Grata a todos. Vamos unir-nos neste propósito que traz consigo um propósito maior de 

união e unidade. 


