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“Acima de tudo de 

momento ambiciono 
conhecer-me a mim 
mesma, descobrir os 
meus sonhos, o que me 
traz alegria e conforto, 
descobrir o mundo e 
novos horizontes, 
aprender tudo quanto 
possível e acima de tudo 
voltar a aprender a ver o 
mundo aos olhos de uma 

criança”
INÊS LOPES
A arte cura



A Arte Cura

Leonor Santos

Alunos da Escola Profissional de Imagem (1º ano do curso de 
Design Gráfico)



Florbela Sereno

Inspirações para uma 
melhor saúde mental



A arte cura

Florbela Sereno



A Arte Cura

Diana Pereira

Alunos da Escola Profissional de Imagem (1º ano do curso de 
Design Gráfico)



Coração, comunicação & 
literacia em saúde

Miligrama



Tempo de colher

Elisabete Elias



Isabel palma When geometry reads
Poetry – Series Romance



E quando
parto, parte
apenas uma
parte de mim

Otília Rodrigues



Afetos

Ana Micaela Luis



Memórias de verão I, II e III Manuela Morais



Os pés: automassagem

Raquel Lacerda



Automassagem

Raquel Lacerda



Relax

Raquel 
Lacerda



Saúde é para todos

José



As perguntas certas, 
as respostas claras

Quero entender 
melhor a saúde. 

Quero saber como 
fazer.

Sky



Saúde é 
família

M.M.R



saúde é 
multiculturalidade

Menina de 
Cabo verde



“Literacia em 
Saúde no 
brilho da 
Clareza
e da 
Conectividade”

Pedro 
Viegas



“Navegando no 
Oceano do Bem-Estar
com a Literacia em 
Saúde”

Diana Pinheiro 
e Alice Viegas *

* 4 Anos



Coração verde 

Saúde mental



Corações juntos

Sem nome autor



A Arte Cura

Laura Miriam

Alunos da Escola Profissional de Imagem (1º ano do curso de 
Design Gráfico)



Um coraçãozinho dentro 
de mim

Sem nome autor



Coração: sentir o Sol 
no mar

Sem nome autor



Coração sorridente

Matilde F.



Cuidar com Amor

Graça Aires Feio



A Arte Cura

Eduardo Lopes

Alunos da Escola Profissional de Imagem (1º ano do curso de 
Design Gráfico)



Cuidar com Amor

Graça Aires Feio



"Para ser honesta desconheço as minhas ambições, não 
tenho nenhum percurso definido no momento. Só sei 
que nunca quero parar de aprender, não sou capaz de 
escolher uma área em específico, pois tenho interesse e 
paixão em diversas. Acima de tudo de momento 
ambiciono conhecer-me a mim mesma, descobrir os 
meus sonhos, o que me traz alegria e conforto, 
descobrir o mundo e novos horizontes, aprender tudo 
quanto possível e acima de tudo voltar a aprender a ver 
o mundo aos olhos de uma criança.
O meu amor pelas artes nasceu quando eu era 
pequenita, lembro-me de escolher ir para a área da 
leitura na pré-escola, apesar de não saber ler, adorava as 
ilustrações, imaginar histórias e outros mundos e acabei 
por sentir-me inspirada a criar os meus próprios. As 
cores, os traços, as pinceladas, capazes de capturar a 
beleza do nosso mundo, as nossas emoções, capazes de 
retratar a imaginação e o sonho. Para mim a arte é a 
minha escapatória, um momento em que o tempo pára, 
onde me posso expressar, onde posso ser eu mesma."
Inês Lopes

Inês Lopes


