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Em outubro, realizam-se a 3ªs Jornadas 
Internacionais de Hipnose Clínica e 

Hipnoanálise, no Seminário do Vilar, no centro 
da cidade do Porto, entre os dias 8 e 9. 

A criação deste evento pretende congregar 
profi ssionais em diversas áreas de formação 

e prática psicoterapêutica, e que têm especial 
interesse no uso da hipnose clínica 

e hipnoanálise. 



N esta entrevista, o neurop-
sicólogo e especialista em 
hipnose e terapia de vidas 
passadas, Alberto Lopes, 

apresenta as Jornadas de Hipnose Clínica 
e Hipnoanálise.

Fale-nos sobre o conceito deste even-
to…
De facto, a Associação Portuguesa de 
Hipnose Clínica e Hipnoanálise (APHCH), 
o qual tenho a honra de presidir, leva a 
efeito as 3ªs Jornadas Internacionais de 
Hipnose Clínica e Hipnoanálise que se 
irão realizar no Seminário do Vilar, nos 
dias 8 e 9 de outubro, bem no centro da 
cidade do Porto.
Importa salientar que já vamos na 3ª edi-
ção e, à semelhança das edições anteriores, 
estamos perante o mais importante certa-
me de cariz mundial do género realizado 
em Portugal, em que a hipnose clínica é 
‘rainha’. Assim, vamos congregar neste 
fi m de semana, no Porto, os profi ssio-
nais que mais se têm destacado no uso 
e estudo da prática da hipnose clínica e 
hipnoanálise para dar a conhecer os seus 
trabalhos científi cos, através de palestras, 

workshops e formações que decorrerão 
uma semana antes, durante e após este 
importante evento na área da hipnose. 
Procura-se ensinar as mais recentes abor-
dagens hipnoterapêuticas e apresentar 
questões pertinentes e gerais sobre o 
transe e o setting 
hipnótico, de for-
ma que os interes-
sados, praticantes 
e profi ssionais da 
hipnose tenham 
uma oportunidade 
ímpar de partilhar, 
aprender e evoluir 
nas mais recentes 
técnicas e modelos da fenomenologia hip-
nótica, e, dessa forma, possam construir 
e dar o seu contributo e um verdadeiro 
signifi cado a um fenómeno que é mera-
mente humano. Repare que a hipnose 
é uma prática clínica muito antiga, mas 
tão antiga como a própria Humanidade. 

Qual é o objetivo deste simpósio?
O grande objetivo deste simpósio sobre 
hipnose e hipnoanálise é o da partilha 
de conhecimentos entre profi ssionais e 

afi cionados, o reconhecimento da hipnose 
como prática de grande abrangência clí-
nica, assim como, desmistifi car conceitos 
e práticas erróneas e contribuir para a sua 
validação e acreditação. Dessa forma, po-
der facilitar a sua inserção e prática clínica, 

nas mais diversas 
áreas médicas da 
saúde física e men-
tal. Procuramos 
também elucidar 
conceitos-chave do 
transe, desmitifi -
cando alguns pres-
supostos errados e 
dar a conhecer os 

mais recentes trabalhos teórico-práticos 
em diversas áreas da saúde, assim como, 
a natureza interdisciplinar do campo de 
aplicações da hipnose. Simultaneamente 
pretendemos dar a conhecer a importância 
que poderá ter nas ciências médicas em 
geral, o uso e importância na psicologia 
e psiquiatria, e ao mesmo tempo é uma 
oportunidade de mostrar ao mundo o 
que se faz de relevante em termos de 
hipnose em Portugal. Por fi m, mostrar 
de que forma estes conhecimentos an-
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Workshops e formações

Pretende-se também demonstrar e ensinar, através de workshops e formações 
acreditadas, diversos tipos e formas de abordagens psicoterapêuticas 
inspiradas em modelos vigentes da psicologia. As formações decorrerão 
durante as jornadas?
Pretende-se também ensinar e formar novos hipnoterapeutas, através de 
workshops e formações acreditadas dadas por estes importantes académicos. 
A hipnose tem evoluído muito e estes especialistas podem ensinar algo de 
muito inovador em termos de hipnose, apresentando diversos tipos e formas de 
abordagens psicoterapêuticas inspiradas em modelos vigentes da psicologia 
e outras ciências de quarta geração. As formações que decorrerão durante as 
jornadas dão ênfase a uma necessária interdisciplinaridade do uso das técnicas 
hipnóticas, aplicadas em diversos contextos clínicos, assim como, pretendem 
atestar os níveis e relações entre relaxamento, hipnose e psicoterapia, numa 
eminente perspetiva fenomenológica.  
Deixo os contactos, para facilitar as respetivas inscrições, quer para o congresso, 
quer para workshops ou formações:
Morada: Rua da Alegria, 964, 4000-040, Porto - Portugal
E-mail: geral.aphch@gmail.com
Tel.: (+351) 225 028 162 - 927 872 458
Site: www.aphch.com.pt
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cestrais sobre a hipnose poderão resultar 
num questionamento construtivo entre 
disciplinas, de forma a permitir discussões 
tipicamente elaboradas nos modelos, 
teorias e pontos de vista diferentes, mas 
sempre com um propósito unifi cador 
que é a hipnose. Só assim poderemos 
realmente ser olhados com respeito e 
responsabilidade, os quais devem nortear 
qualquer prática psicoterapêutica digna 
desse nome e que mereça estar entre 
parceiras da área clínica com os mesmos 
direitos e deveres, respeito e dignidade.

Neste evento, estarão presentes repu-
tados hipnoterapeutas, académicos, 
investigadores e fi guras proeminentes 
das neurociências. Resumidamente, 
fale-nos sobre estes especialistas…
Importa dizer que este simpósio está 
realmente repleto de especialistas e acadé-
micos nacionais e internacionais absolu-
tamente notáveis, sobre a fenomenologia 
hipnótica, e com ensinamentos hipnóticos 
fundamentados nas mais recentes teorias 
e estudos científi cos da sua prática clínica. 
Importa salientar que temos três con-
tinentes representados neste simpósio 
internacional. Do painel de convidados, 
gostaria de chamar a atenção para a grande 

e ter formação pessoalmente com o Dr. 
Edgar Barnett, PhD (Canadá), ele é o 
criador da abordagem RRP, em português: 
Procedimento de Reintegração Rápida, 
sendo por muitos considerado o pai da 4ª 
geração da hipnose clínica, ou também o 

percursor da Hip-
nose Barnettiana; 
salientamos tam-
bém a presença do 
Dr. Idalino Almei-
da, PhD, (Brasil), 
presidente da 
ABHTR no Brasil. 
Ele é um reputa-
do académico e 
responsável pela 
pós-graduação em 
terapia regressiva 
na FACEI. Estará 
neste congresso 
em outubro para 
falar e dar uma 
formação sobre a 
sua revolucioná-
ria metodologia 
de trabalho com 

a hipnose à distância. De facto, o seu 
inovador método permite trabalhar com 
pessoas com limitações graves, como 
puérpero, crianças autistas, indivíduos 
em coma e outras limitações; conheça o 
seu método inovador e que ele batizou 
de ressonância pessoal com hipnose; 
apraz-me citar a presença da Dra. Con-
suelo Casula, PhD, que vem de Itália, 
Presidente da Sociedade Europeia de 
Psicoterapia e Medicina; o Dr. Valdecy 
Carneiro, MsC, (Brasil), presidente da 
Sociedade Interamericana de Hipnose. É 
claro que também temos representantes 
e académicos portugueses de peso: José 
Marto, MsC, Paulo Silva, MsC, Marisa 
Oliveira, PhD, de Portugal, Catarina Fon-
seca, MsC, que irão apresentar o que de 
melhor se faz em Portugal, divulgando os 
seus estudos e investigações, assentes 
em teses académicas. 

oportunidade de estar em contacto com 
grandes oradores que, reconhecidamente 
representam o que de melhor se tem feito 
na área da hipnose clínica e hipnoaná-
lise mundial. Dos oradores/formadores 
internacionais, gostaria de destacar: o 
Dr. Hans TenDam, 
PhD, (Holanda), ele 
é reconhecidamen-
te uma autoridade 
máxima em terapia 
regressiva. Autor de 
best-sellers como 
Cura Profunda, Pa-
norama da Reencar-
nação I e II, entre 
outros, reconheci-
dos como os livros 
mais abrangentes e 
profundos já escri-
tos sobre a terapia 
de vidas passadas 
e reencarnação. Os 
seus escritos envol-
vem pesquisas em-
píricas recentes, e o 
estudo das tradições 
e sabedoria ancestrais, traves-mestras no 
seu trabalho terapêutico; para os profi s-
sionais de hipnose é imperdível conhecer 
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