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 Beleza para Todos 

Movimento Beleza para Todos é um projecto da 

L'Oréal Paris, em parceria com o INR, a 

Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal 

(ACAPO) e a Federação Portuguesa das 

Associações de Surdos (FPAS) e foi apresentado 

no Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) no 

dia 20 de março. Para que todos possam cuidar da 

sua imagem. 

  

Special World Games 

Decorreu de 14 a 21 de março, em Abu 

Dhabi, a 15.ª edição dos Jogos 

Mundiais de Verão 2019 do Special 

Olympics. Portugal participou em 9 

modalidades (Atletismo, Equitação, 

Futebol de 7, Ginástica Artística, 

Ginástica Rítmica, Golfe, Judo, 

Natação e Ténis de Mesa) com um 

total de 31 atletas, 3 parceiros (atletas 

sem deficiência), 12 técnicos e 2 

dirigentes, tendo ganho várias 

medalhas de ouro, prata e bronze. 

Parabéns! 

Semana da Leitura 

Como nos anos anteriores o CRTIC 

Porto dinamizou numa escola do AE do 

Cerco do Porto atividades no âmbito da 

leitura acessível abrangendo alunos do 

pré-escolar ao 4º ano. 

 

Estudo da ERC sobre a 

Qualidade da Legendagem 

para Surdos 

A pensar no público com 

necessidades especiais está 

publicado um estudo sobre a 

qualidade da legendagem para 

surdos e o guia de boas práticas 

sobre este tema. 

Semana da Cor 

O CR TIC Porto colaborou 

na semana da cor, que se 

realizou na EBS do Cerco 

do Porto. No CRTIC o 

convite foi para os alunos 

descobrirem as cores 

através dos símbolos com o 

código ColorADD. 

Nesta época em 

que a natureza se 

renova, 

renovemos os 

nossos corações 

com paz e amor. 

BOA PÁSCOA 
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