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Alunos do IPCA criam 
mural para assinalar 
Dia da Saúde Mental

O 
s alunos de mestra-
do de Ilustração e 
Animação da Esco-
la Superior de De-

sign (ESD) criaram o mu-
ral "Saudavelmente" que 
foi inaugurado na Casa 
de Saúde S. João de Deus, 
em Barcelos.

Aquela iniciativa, cele-
brada no Dia Mundial da 
Saúde Mental, surgiu no 
âmbito das comemora-
ções dos 90 anos daquela 
instituição e resultou da 
parceria da Casa da Saú-
de São João de Deus com 
o Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave  (IPCA)
e com a Escola Profissio-
nal da ACIB.

Na inauguração do mu-

ral esteve presente o vi-
ce-presidente do IPCA, 
Agostinho Silva; João Fer-
reira, diretor do Centro 
Regional da Segurança 
Social de Braga; João Nu-
no, representante do pre-
sidente da Câmara de Bar-
celos e Francisco Pereira, 
vice-presidente da ACIB.

Coube à diretora da Ca-
sa de Saúde, Isabel Bra-
gança, fazer as honras da 
cerimónia, onde conside-

rou que a iniciativa pre-
tende «estimular os jo-
vens a refletirem sobre o 
que pode contribuir para 
o seu bem-estar e saúde 
mental, encorajando-os a, 
sempre que entenderem 
necessário, pedir ajuda».

Agostinho Silva, vice-
-presidente do IPCA enal-
teceu não só o trabalho 

com ainda mais valores». 
O responsável não escon-
deu o orgulho do traba-
lho realizado pelo IPCA 
em prol do desenvolvi-
mento da região, realçan-
do a qualidade do ensino 
e da investigação na área 
do Design. Concluiu dei-
xando um desafio a todos 
os estudantes do IPCA pa-
ra visitarem aquele mural 
pois vão sentir que «está 
lá um bocadinho da cria-
ção cultural, artística e do 
pensamento humanismo 
do IPCA, pois o mural é 
uma forma de exteriori-
zar a arte numa área tão 
importante como é a da 
saúde mental».

O Irmão Vítor Lame-

las, Provincial da Ordem 
Hospitaleira da Casa São 
João de Deus, encerrou a 
cerimónia agradecendo 
aos estudantes do IPCA, 
da ACIB, frisando que o 
mural «marca um ponto 
nos 90 anos de história» 
e que os «utentes desta 
Casa de Saúde têm mais 
um momento de parti-
cipação cultural e artís-
tica» tão importante pa-
ra a saúde mental.

que a Casa da Saúde de 
Deus tem desenvolvido 
na área da saúde men-
tal, mas também o tra-
balho importante de li-
gação com a sociedade e 
com o IPCA, permitindo, 
neste caso presente, dar 
aos seus estudantes «uma 
oportunidade de pode-
rem exercer e aumentar 
os seus currículos e aci-
ma de tudo, possibilitar 
que se tornem pessoas 

Mural tem 11 metros de comprimento por quatro metros de altura

Mural enaltece 
trabalho da Casa 
de Saúde
S. João de Deus
e assinala 90 
anos de serviço.
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