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Texto de Rita Jeurissen conta com ilustração de Paulo Galindro 

Associação NÓS lança Únicos e Especiais, um livro pela inclusão 

 

Será no dia 29 de maio que a NÓS – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Defi-

ciente vai lançar o livro Únicos e Especiais. Esta será a primeira obra publicada pela instituição, 

que pretende celebrar o próximo Dia Mundial da Criança assinalando também os seus 40 anos 

de vida dedicados à inclusão. 

 

A ideia de juntar a psicóloga Rita Jeurissen e o ilustrador Paulo Galindro vai, literalmente, ‘sair 

do papel’. Sob a forma de livro, a obra Únicos e Especiais visa valorizar as características únicas 

de todas as crianças e será apresentada no dia 29 de maio, no Auditório Manuel Cabanas da Bi-

blioteca Municipal do Barreiro, às 15h00. 

 

A aventura de levar a inclusão mais longe vai poder chegar às mãos de crianças e adultos, como 

perspetivou Rita Jeurissen, ex-trabalhadora e amiga da NÓS. Para a autora, este é um livro que 

tem de chegar sobretudo aos adultos, porque "é importante que eles olhem para as crianças e as 

valorizem tal como elas são, mesmo com as suas limitações". 

 

No que respeita à ilustração de Únicos e Especiais, a mesma ficou a cargo de Paulo Galindro, que 

conseguiu espelhar a ideia do texto, com humor e ternura. Uma magia à qual este conceituado 

ilustrador português já habituou os seus leitores. 

 

O lançamento deste aguardado livro contará com a presença dos autores, que cederão as receitas 

da venda ao público para a Associação NÓS. A comunidade está também convidada a partilhar 
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este momento especial, mediante inscrição até ao dia 27 de maio para o e-mail 40anos@nos.org.pt 

devido à necessidade de cumprir o limite de presenças. 

 

“A grande prenda que pretendemos realmente receber é que este seja mais um passo pela Inclusão 

de todos na comunidade”, admite Ana Vanessa Veiga, enquanto membro da Direção da NÓS e 

trabalhadora que integra o Grupo de Trabalho para as comemorações dos 40 anos da instituição. 

 

 

A reprodução textual da presente informação e a divulgação da(s) foto(s) anexada(s) implicam a referência da sua autoria. 
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