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Este livro resultou da reunião de vários
trabalhos académicos cujos autores se
têm debruçado sobre o povo cigano,
em especial dos ciganos em Portugal.
Foi elaborado a partir da investigação
feita no Núcleo de Estudos Ciganos do
CEMME (Centro de Estudos sobre Migrações e Minorias Étnicas) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova.
Segundo José Pereira Bastos, “Este livro tenta diminuir o fosso entre o que
se passa no mundo dos portugueses
ciganos e o nosso conhecimento tão
escasso, mas está muito longe de eliminar esse desconhecimento maciço.”
(pg 12).
De referir que um dos trabalhos apresentados é da autoria de Carlos Jorge S.
Sousa, um português cigano, o primeiro doutorado em Sociologia com a tese
“Relações Interétnicas, Dinâmicas Sociais e Estratégias Identitárias de uma
Família Cigana Portuguesa”.

A DisCriMinAção Do Doente
MentAl no oCiDente
Autor: Afonso de Albuquerque
Edição: Publinédita, Lisboa, Novembro
2012 (1.ª edição)

Na introdução o autor refere a motivação que o levou a escrever esta obra
que se deve “… acima de tudo, à dedicação, ao orgulho e à revolta que muitos trabalhadores do Hospital Júlio
de Matos continuaram a manifestar,
após a condenação do HJM à morte
pela Reforma da Saúde Mental…”, o
que lhe deu “uma renovada vontade
de participar na luta contra mais um

Por José Diniz
erro governamental, de graves consequências para os doentes mentais do
meu país.” (pg. 23).
Jorge Figueiredo Dias, no prefácio,
afirma que, ao contrário do que se poderia pensar, esta obra não é reservada a especialistas, pois está escrita em
linguagem acessível, sendo de “fácil e
apaixonante leitura para todo aquele que se deixe seduzir pelos grandes
problemas socioculturais do seu tempo.” (pg. 15).
Ao longo das páginas podemos ficar
com uma perspetiva sobre a evolução
dos conceitos da doença mental e as
suas diferentes abordagens e tratamentos, desde a antiguidade até às
reformas atuais da Saúde Mental.
A par desta narrativa histórica, Afonso de Albuquerque pretende chamar
a atenção para a “estigmatização que
sempre tem acompanhado o doente
mental, a da discriminação que sobre
ele desaba como marca irremediável”.
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JuventuDe e CiDADAniA,
eDuCAção e PArtiCiPAção
Autor/Editor: Centro de Juventude de Lisboa (CJL), Lisboa, Dezembro de 2017

“Com esta publicação [bilingue, em
Português e Inglês] pretende-se apresentar o trabalho que o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), o
Centro de Juventude de Lisboa (CJL) e
seus parceiros têm desenvolvido para
promover a cidadania e participação juvenil através da Educação Não
Formal. Do Conselho da Europa aos
programas do IPDJ, passando pelas
atividades desenvolvidas em conjunto com as entidades parceiras do CJL,
são abordadas algumas boias práticas
no trabalho com e para os jovens em
contexto da Educação Não Formal e o
papel dos agentes no desenvolvimento
juvenil.
Desde a formação de jovens técnicos,
da promoção do diálogo estruturado e
modelos de participação, ao reconhecimento do profissional na área da juventude, são alguns exemplos do que
tem vindo a ser feito em Portugal e na
Europa para fomentar a cidadania juvenil e a participação democrática dos
mais jovens nas tomadas de decisão de
políticas de juventude”. (da introdução).
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em Angola. Faleceu a 02DEZ2017
com 67 anos.
Ansumane Cassamá, associado 11439, natural da freguesia de Cassine do concelho de Catió, Guiné-Bissau,
residente na freguesia de
Vale da Amoreira do concelho da Moita. Serviu na CCaç 3520 na Guiné. Faleceu a 09JAN2018 com 65 anos.
José Manuel Bacatelo
Candeias, associado 1213,
natural da freguesia de
Vendas Novas do concelho de Montemor-o-Novo,
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Bouro, residente na freguesia de Arroios do concelho de
Lisboa. Serviu na 118.ª Bateria em
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