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Sustentabilidade
Primeiro Grande Inquérito
em Portugal

Luísa Schmidt
Mónica Truninger
João Guerra
Pedro Prista

Colecção Observatórios ICS
Maio de 2018
ISBN: 978-972-671-491-0
178 páginas
PVP: 15,00 €

O Arqueólogo Cordial
A Junta Nacional da Educação
e o enquadramento institucional
da arqueologia portuguesa
durante o Estado Novo
(1936-1974)

Rui Gomes Coelho

Abril de 2018
ISBN: 978-972-671-486-6
153 páginas
PVP: 15,00 €

Este livro resulta do primeiro grande
inquérito realizado à escala nacional
sobre o tema da sustentabilidade. As
rupturas ambientais e sociais resultantes
do modelo de crescimento económico
prevalecente têm-se feito sentir de
forma progressiva em todo o mundo
nos últimos anos, e sobretudo a partir
da crise financeira mundial de 2008,
com particulares repercussões em
Portugal entre 2011 e 2014. Nunca os
valores da sustentabilidade foram tão
decisivos e nunca estiveram em situação
tão crítica como agora.
O livro leva-nos a conhecer modos de
vida e hábitos de consumo dos
portugueses, identificando áreas onde
se tornam prioritárias ações de
informação, sensibilização e
mobilização e fornecendo pistas para
definir estratégias de atuação no sentido
de um desenvolvimento sustentável
assente numa relação mais equilibrada
entre sociedade e natureza.

O Regresso dos Mortos
Os Doadores da Misericórdia
do Porto e a Expansão Oceânica
(Séculos XVI-XVII)

Isabel dos Guimarães Sá

Este livro narra um conjunto de microhistórias de doadores que beneficiaram
a Misericórdia do Porto a partir dos
territórios da expansão ibérica, ou que,
testando a partir da cidade, revelam
contactos com os mundos
transoceânicos. Centrada nos
séculos XVI e XVII, a análise visa dois
objetivos principais: compreender as
transformações das estruturas familiares
operadas pela emigração para os
impérios ibéricos, e o modo como a
cultura material dos portuenses foi
afetada pelo consumo de objetos e
substâncias de proveniência colonial.
Reflete-se sobretudo sobre os processos
de conversão de diferentes géneros de
bens (terra, casas, objetos, dinheiro) em
bens de natureza espiritual destinados à
salvação da alma.

Abril de 2018
ISBN: 978-972-671-485-9
331 páginas
PVP: 22,00 €
O Estado Novo, uma ditadura de cariz
fascista, foi marcado pelo corporativismo.
De acordo com os seus princípios, a
nação correspondia a uma sociedade
organicamente hierarquizada que o
Estado deveria espelhar e regular através
das suas instituições. A Junta Nacional
da Educação veiculou a atitude
corporativa e foi instituída de forma a
representar cada grupo de agentes
culturais no país, incluindo organizações
que promoviam investigação
arqueológica. Paralelamente à criação da
Junta, o Estado tomou uma série de
iniciativas legislativas em torno do
património cultural, através das quais
procurou envolver todos os que nele
estivessem interessados. Assim, o Estado
patrocinou uma comunidade
arqueológica inspirada pelo mito
corporativo e articulada por uma
economia de afetos que teve
consequências de longa duração. Tudo
isso correspondeu à emergência do
«arqueológo cordial», o arqueólogo
cujo coração governou tanto a sua vida
pessoal como os seus projetos.

Pesquisar Jovens
Caminhos e Desafios
Metodológicos

Vítor Sérgio Ferreira
(organizador)

Janeiro de 2018
ISBN: 978-972-671-453-8
241 páginas
PVP: 18,00 €

As incertezas e as indecisões nas
expetativas perante o futuro, a
instabilidade e provisoriedade nos
projetos, as reversibilidades e as
contrariedades nos trajetos, a
visualização e a digitalização massiva
das existências constituem novos
desafios na vida dos jovens que
impelem a novos caminhos nas formas
de os pesquisar. Perante as novas
configurações dos mundos juvenis,
existem sérios perigos em seguir à risca
os caminhos em linha reta sugeridos
por manuais de metodologia. Ir armado
de certezas teóricas e regras
metodológicas para enfrentar as
aventuras que convocam os jovens de
hoje é meio caminho andado para se
andar em círculo e chegar-se onde já se
conhece.
Alexandra Raimundo; Ana Delicado; Ana
Nunes de Almeida; Daniel Meirinho; Isaurora Cláudia Martins de Freitas; José Alberto Simões; Lia Pappámikail; Maria João
Taborda; Maria José Brites; Maria Manuel
Vieira; Ricardo Campos; Simone Frangella
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Dossiê Adesão
História do Alargamento
da CEE a Portugal

Alice Cunha

Este livro constitui, para a sua autora, o
epílogo de um regresso aos
«bastidores» do processo negocial que
conduziu à adesão de Portugal à
Comunidade Económica Europeia, aí
encontrando evidências que nos
elucidam de que modo, a que ritmo,
com que consistência e obstáculos, é
que o mesmo decorreu; assim como
qual foi, por um lado, o envolvimento
do Estado português e, concretamente,
dos sucessivos governos, no seu objetivo
de aderir à CEE; e, por outro, o dos
Estados-membros na conciliação do
alargamento com os seus interesses
próprios. Representa também a
conclusão de um ciclo tripartido de
investigação, com a publicação das
Memórias da Adesão, de Os Capítulos
da Adesão e, agora, do Dossiê Adesão.

Janeiro de 2018
ISBN: 978-972-671-468-2
197 páginas
PVP: 16,00 €

Geração Milénio?

Um Retrato Social e Político

Vítor Sérgio Ferreira
Marina Costa Lobo
Jussara Rowland
Edalina Rodrigues Sanches

Portugal e Espanha na Europa
e na América

Tamar Herzog

Janeiro de 2018
ISBN: 978-972-671-467-5
413 páginas
PVP: 25,00 €
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Emigração Portuguesa
para a Argentina
em Perspectiva Regional e
Transatlântica

Marcelo J. Borges

Correntes de Ouro apresenta uma
história social da emigração portuguesa
para a Argentina colocando este caso
regional no contexto mais amplo dos
sistemas migratórios que conectaram
Portugal e outros países de emigração
na Europa com múltiplos destinos
internacionais. O livro propõe uma
história multifacetada que examina as
estratégias familiares e os percursos
migratórios individuais no contexto das
redes sociais que os sustentaram,
compara a adaptação social e
económica dos migrantes e dos seus
descendentes em sociedades de
acolhimento de natureza diversa, retrata
as experiências de migrantes
portugueses de várias regiões na
Argentina, e combina perspectivas
locais de ambos os lados do Atlântico.

Janeiro de 2018
ISBN: 978-972-671-454-5
388 páginas
PVP: 25,00 €
O título deste livro é intencionalmente
interrogativo. Questiona se os jovens
frequentemente designados como
Milénio serão, de facto, uma geração no
sentido sociológico do termo. Estarão
os portugueses nascidos depois dos
anos 80 a forjar novas formas de
transição para a idade adulta? Estarão a
moldar novas culturas de trabalho e de
lazer? Estarão a criar novas formas de
participação cívica e social? Existirá, de
facto, em Portugal, uma geração
Milénio? Estas questões serão
respondidas a partir da análise de um
conjunto de indicadores integrados
num inquérito por questionário
aplicado em março de 2015 a uma
amostra representativa do conjunto da
população portuguesa, o qual permitiu
obter para aquele ano um retrato
comparado entre vários grupos etários.

Colecção Observatórios ICS
Janeiro de 2018
ISBN: 978-972-671-484-1
169 páginas
PVP: 15,00 €

Fronteiras da Posse

Correntes de Ouro

Reflexões Sobre
as Mudanças de Regime
em Portugal
no Século XX
Um Estudo Transcronológico
e Transnacional

Hermínio Martins

Janeiro de 2018
ISBN: 978-972-671-466-8
421 páginas
PVP: 27,00 €
Fronteiras da Posse questiona como
foram estabelecidos os limites
territoriais na Europa e na América, da
Idade Média à Idade Moderna. Desafia
a ideia de que a guerra e a diplomacia
determinavam as fronteiras nacionais,
estudando, ao invés, a negociação e a
implementação dos direitos de
propriedade no seio de populações que
recordavam antigas ou imaginavam
novas posses: agricultores, nobres,
religiosos, missionários, povoadores e
povos indígenas. Herzog demonstra
que as mesmas questões fundamentais
tinham de ser abordadas dos dois lados
do Atlântico, e que o controlo
territorial se sujeitou sempre a
negociações, à medida que vizinhos e
estrangeiros, amigos e inimigos, em
interacções quotidianas, se
autodefiniam enquanto definiam os
territórios das suas comunidades.

Presidentes
e (Semi)Presidencialismo
nas Democracias
Contemporâneas

António Costa Pinto
Paulo José Canelas Rapaz
(organizadores)

O que justifica que as três mudanças de
regime político a que Portugal assistiu
no século XX fossem todas fruto de
«golpes críticos» e não de outra forma
de acção política? Que alcance tem o
pretorianismo, de raízes oitocentistas,
nos três regimes de Novecentos? Que
legado forte deixou a insegura e instável
I República, que o Estado Novo
conseguiu reverter? Que tipo de
ditadura se viveu em Portugal com
Salazar? Que papel desempenhou o
carisma como fonte de legitimidade ao
longo do século? Qual o papel da
guerra na sobrevivência ou quebra dos
regimes? Portugal foi precursor ou
seguidor das tendências profundas que
marcaram a história europeia no século
passado? Estas e muitas outras questões
são abordadas neste livro de amplo
fôlego que Hermínio Martins (1934-2015) pensou ao longo de décadas e no
qual estava a trabalhar quando a morte
o surpreendeu.

Este livro tem como objectivo repensar o
presidencialismo e o semipresidencialismo, colocando o caso português em
contexto. Assim, a primeira parte repensa
as definições a a prática política do semipresidencialismo. A segunda faz um balanço do presidencialismo na América
Latina, em África e em Timor-Leste e a
terceira concentra-se no caso português,
sobretudo nos dilemas mais recentes do
impacto da crise de 2008 no segundo
mandato de Cavaco Silva e nas eleições
presidenciais de 2016, que deram a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa.
Colaboradores: André Freire; Andrés
Malamud; Bastien François; Carlos Jalali;
Domingos Soares Farinho; Edalina
Rodrigues Sanches; Edward Morgan-Jones;
Jorge M. Fernandes; José Santana-Pereira;
Petra Schleiter; Robert Elgie; Rui Graça
Feijó; Susana Salgado

Janeiro de 2018
ISBN: 978-972-671-449-1
298 páginas
PVP: 20,50 €

Alfredo de Sousa
Evolução Recente
da Economia Portuguesa
1945-1985

Jorge Braga de Macedo
José Luís Cardoso
Maria Eugénia Mata
(organizadores)

Dezembro de 2017
ISBN: 978-972-671-450-7
211 páginas
PVP: 16,00 €

Variedades de Democracia
na Europa do Sul
1968-2016
Uma Comparação
entre Espanha, França, Grécia,
Itália e Portugal

Tiago Fernandes
(organizador)

Novembro de 2017
ISBN: 978-972-671-452-1
336 páginas
PVP: 22,00 €

Envelhecimento
na Sociedade Portuguesa
Pensões, Família e Cuidados

Pedro Moura Ferreira
Manuel Villaverde Cabral
Amílcar Moreira
(organizadores)

Este livro integra um conjunto de
capítulos inéditos sobre a evolução da
economia portuguesa desde o final da
II Guerra Mundial até meados da década
de 1980. Alfredo de Sousa (1931-1994)
aborda os grandes problemas que
permitem compreender os ritmos e os
dilemas da evolução económica em
Portugal ao longo de um período
substancial da segunda metade do século
XX. Alfredo de Sousa não viveu o
suficiente para acompanhar as
consequências da integração da
economia portuguesa na zona euro, nem
pôde assistir ao impacto causado pela
criação da moeda única. Todavia, o
conhecimento direto que tinha da
condução da política monetária e
orçamental, quer antes, quer depois da
revolução de Abril de 1974, concedeu-lhe o estatuto de observador e relator
privilegiado de temas centrais para a
compreensão do desenvolvimento
económico português.

A Construção Jurídica
dos Territórios
Ultramarinos Portugueses
no Século XIX

Este livro analisa a evolução e as transformações de cinco democracias da Europa do Sul desde finais das décadas de
1960 até aos dias de hoje.
A partir de uma comparação sistemática
destes países, gera novas hipóteses sobre
os processos de consolidação, qualidade
e aprofundamento da democracia. Em
primeiro lugar, a institucionalização de
sistemas partidários onde predominam
partidos clientelares por oposição a partidos programáticos e competitivos. Em
segundo lugar, nos países com maior
consolidação e qualidade democráticas,
observa-se sobretudo uma rutura institucional com o passado autoritário durante as décadas em função da força da
sociedade civil e da formação de coligações político-partidárias progressistas
entre movimentos sociais e partidos do
centro-esquerda e da esquerda radical.

Plínio Salgado

Colaboradores: Edalina Rodrigues Sanches;
Edna Costa; João Cancela; José Santana
Pereira; Pedro Diniz de Sousa; Pedro T.
Magalhães; Rui Branco; Tiago Tibúrcio;
Vânia Álvares

O envelhecimento é uma tendência
atual do mundo contemporâneo mas
as circunstâncias em que este ocorre em
Portugal são marcadas por grandes
constrangimentos macroeconómicos e
sociais, e simultaneamente por um
ajustamento demográfico. Tendo em
conta que a problemática social do
envelhecimento resulta do
entrelaçamento entre demografia,
economia e políticas públicas, este
livro, que reúne as comunicações
apresentadas em três colóquios, aborda
três temas de inequívoca atualidade: as
pensões, a natalidade e os cuidados.

Modelos, Doutrinas e Leis

Cristina Nogueira da Silva

Outubro de 2017
ISBN: 978-972-671-399-9
159 páginas
PVP: 14,00 €

Um Católico Integralista
entre Portugal e o Brasil
1895-1975

Leandro Pereira Gonçalves

Outubro de 2017
ISBN: 978-972-671-398-2
382 páginas
PVP: 23,50 €

A Europeização
da Democracia Portuguesa

Nuno Severiano Teixeira
António Costa Pinto
(organizadores)

Colaboradores: Alexandra Lopes; Carlos
Manuel Pereira da Silva; Jorge Miguel
Bravo; Joaquim Azevedo; Maria Filomena
Mendes; Pedro Pitta Barros; Pedro
Marques; Ricardo Rodrigues; Vasco do
Canto Moniz

Novembro de 2017
ISBN: 978-972-671-451-4
201 páginas
PVP: 16,00 €

Junho de 2017
ISBN: 978-972-671-396-8
249 páginas
PVP: 18,00 €

Neste livro analisa-se a construção
jurídica e administrativa dos territórios
ultramarinos, o modo como ela foi
pensada nos séculos XIX e XX e como
foi concretizada no século XIX. Ao
mostrar que o «assimilacionismo
legislativo» da política colonial
portuguesa de oitocentos foi, em boa
medida, uma invenção da doutrina
colonial, chama a atenção para a
consciência que havia, por parte de
políticos e agentes da administração
colonial, da ausência de estruturas e de
recursos que permitissem a extensão da
organização administrativa e judicial da
metrópole aos territórios ultramarinos,
da impossibilidade de submeter ao
direito e às instituições portuguesas
populações culturalmente muito
diversas entre si e relativamente às
populações metropolitanas ou de
origem europeia, e também da
necessidade de negociar a presença
portuguesa com elites locais,
«nativas» ou «luso-descendentes».

Este livro propõe-se deslindar as
complexas relações entre os
conservadorismos brasileiro e
português, tendo como foco o
itinerário doutrinário e político de
Plínio Salgado, «chefe supremo» da
Ação Integralista Brasileira, fundada
em 1932. O livro é composto por três
partes: a influência e suas primeiras
impregnações doutrinárias pelas
leituras do Integralismo Lusitano; o
exílio em Portugal entre 1939 a 1946,
quando convive com a política e
intelectualidade portuguesa e
estabelece um discurso cristão,
compatível com o Estado Novo de
Salazar; e o regresso ao Brasil, quando
foi inexpressivo politicamente, mas
defendendo a política e a cultura de
Portugal. Apoiada por uma exaustiva
pesquisa em novas fontes documentais,
este livro representa uma visão
abrangente e inovadora do pensamento
de Plínio Salgado.

Em quatro décadas de democracia em
Portugal, europeização e
democratização funcionaram como
duas faces da mesma moeda: a
europeização constituiu um factor de
consolidação da democracia, como a
democratização constituiu um factor de
legitimação da Europa. Ora, foi esse
pressuposto fundamental que a crise
europeia e, sobretudo, a forma como a
União Europeia a geriu, veio pôr em
causa. É esse o objecto central deste
livro. Até onde foi o processo de
europeização da democracia
portuguesa? O governo, o parlamento,
os tribunais e a sociedade civil?
O consenso sobre a opção europeia?
E até que ponto a crise o pôs em causa
e gerou um processo inverso de
«deseuropeização»?
Colaboradores: André Freire; Carlos Gaspar;
Carlos Jalali; Diogo Moreira; Francisco
Pereira Coutinho; João Pedro Ruivo; José
Santana Pereira; Madalena Meyer Resende;
Maria Teresa Paulo; Marteen Peter Vink;
Nuno Piçarra; Pedro Magalhães; Pedro
Tavares de Almeida; Teresa de Sousa
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A Direita Nunca Existiu

As Direitas Extraparlamentares
na Institucionalização
da Democracia Portuguesa
1976-1980

Riccardo Marchi

Junho de 2017
ISBN: 978-972-671-397-5
480 páginas
PVP: 28,00 €

Militantes e Ativismo
nos Partidos Políticos
Portugal em Perspetiva
Comparada

Marco Lisi
Paula do Espírito Santo
(organizadores)

Junho de 2017
ISBN: 978-972-671-395-1
289 páginas
PVP: 20,50 €

História e Historiadores
no ICS

Isabel Corrêa da Silva
Nuno Gonçalo Monteiro
(organizadores)

Ao longo das quatro décadas da
democracia portuguesa, a fronteira
mais à direita do arco parlamentar
manteve-se inalterada no Centro
Democrático Social. Por que nenhum
partido à direita do CDS conseguiu
representação parlamentar? Para
responder à pergunta, esta investigação
de história política recua à alvorada do
sistema partidário português, em
particular aos cinco anos de
institucionalização democrática
compreendidos entre 1976 e 1980.
Este compasso temporal concentra
todas as potencialidades e
oportunidades oferecidas à direita
extraparlamentar pelo pós-PREC, mas
também todos os factores endógenos e
exógenos a ela que explicam o seu
fracasso no fim da transição
portuguesa. Aqui encontram-se
também muitas das idiossincrasias
desta área política que determinarão a
sua marginalidade nos anos seguintes.

O espaço de relação dos partidos com a
sociedade passa, necessariamente, pela
filiação partidária como objeto e sujeito
da política, da organização civil e do
regime político, democrático ou não.
Apesar da sua importância vital ao
funcionamento dos sistemas políticos, a
filiação partidária constitui-se um dos
elos frágeis e, tendencialmente em
declínio, da vida política. A obra resulta
da aplicação de estudo internacional que
envolve vários países, no âmbito do
projeto MAPP (Members and Activists
of Political Parties), coordenado por
Emilie van Haute, da Universidade Livre
de Bruxelas. Apoiando-se em dados
recolhidos através de inquéritos aos
filiados dos partidos políticos, esta obra
apresenta o primeiro estudo sistemático
sobre ativismo e militância partidária em
Portugal.
Colaboradores: Bruno Ferreira Costa;
Edalina Rodrigues Sanches; Ekaterina
Gorbunova; Jaime Fonseca; João Cancela;
Júlio Fazendeiro; Rita Figueiras; Sérgio de
Almeida

Os historiadores e outros investigadores
do ICS deixaram uma marca
incontornável na produção académica
sobre a História do Portugal Moderno
e Contemporâneo. Numa altura em que
muitos deles se retiram da vida
académica activa, é altura de discutir as
suas contribuições. A história da
instituição que comemorou em 2012
o seu meio século de vida, confunde-se
com a da disciplina e com as histórias de
vida daqueles que aqui são evocados.

Os Petróleos em Portugal
Do Estado à Privatização

1937-2012

David Castaño
Ana Mónica Fonseca
Pedro Lains
Daniel Marcos

Fevereiro de 2017
ISBN: 978-972-671-381-4
139 páginas
PVP: 14,00 €

Movimentos, Espíritos
e Rituais
Gestões da Morte em Cenários
Transnacionais

Clara Saraiva
Simone Frangella
Irene Rodrigues
(organizadoras)

Dezembro de 2016
ISBN: 978-972-671-382-1
292 páginas
PVP: 20,50 €

Das Constituições
dos Regimes Nacionalistas
do Entre-Guerras

Pedro Velez

Colaboradores: Pedro Cardim; Álvaro
Garrido; Leonor Freire Costa; António
Araújo; Luciano Amaral; Fátima Sá e Melo
Ferreira; José Miguel Sardica; Augusto
Santos Silva; Paulo Silveira e Sousa;
Cristina Nogueira da Silva; Paulo Jorge
Fernandes

Abril de 2017
ISBN: 978-972-671-394-4
161páginas
PVP: 15,00 €

6

www.imprensa.ics.ul.pt

Este livro condensa o que de melhor a
história económica e empresarial pode
oferecer para o conhecimento da Galp.
Nele se conjuga a rigorosa análise da
informação e uma profundidade
temporal que se projecta para além do
horizonte estrito do início da
privatização. Acresce a riqueza da trama
explicativa, que integra a evolução da
Galp nos ritmos das vicissitudes
políticas, das fricções pelo controlo
accionista e da recomposição do
mercado europeu de energia.

Dezembro de 2016
ISBN: 978-972-671-380-7
289 páginas
PVP: 21,00 €

Como é que se morre em movimento?
E como é que se recriam lugares de
pertença a partir dessa morte em
movimento? Numa sociedade ocidental
em que a morte se tornou um tabu, e
que é pensada como algo que só
acontece aos outros, este
distanciamento face ao último rito de
passagem da vida pertence à esfera do
mito e do preconceito – a suposta
invisibilidade da morte. Mas a morte
levanta questões que se prendem com a
mobilidade dos indivíduos, mas
também com a criação de lugares de
pertença e de ligação com os espaços de
origem. Nos vários capítulos deste livro
analisam-se os níveis múltiplos que a
morte toca, desde os mais simbólicos
aos mais práticos.
Colaboradores: Anastasios Panagiotopoulos;
Andreia Jorge Silva; António Medeiros;
Cristiana Bastos; Elisa Lopes; Eric Gable;
Filipe Leão Miranda; Joana Ferreira
Duarte; João de Pina-Cabral; Jordi
Moreras; José Mapril; Maria Beatriz RochaTrindade; Maurice Bloch; Ottavia
Salvador; Rui Graça Feijó; Rui Simões; Sol
Tarrés; Susana de Matos Viegas; Violeta
Alarcão

O presente livro, baseado na tese de
doutoramento do autor, tem como
objecto a dimensão constitucional
dos fenómenos políticos do entre-guerras habitualmente categorizados
como regimes não-democráticos de
direita, ou como «sistemas»
autoritários ou totalitários de direita,
e/ou como regimes fascistas.
Na descrição das formas
constitucionais a que aí se procede,
toma-se como ponto de partida a
ideia segundo a qual as escolhas constitucionais se definem num terreno
«eivado de religiosidade».
Olhar tais realidades como realidades
constitucionais, como o autor o faz,
permitirá – sugere-se – enriquecer e
maximizar a nossa capacidade de
compreender esses fenómenos.

Os Jovens Portugueses
no Contexto
da Ibero-América

José Machado Pais
Cícero Roberto Pereira
(organizadores)

O presente livro, tendo por base o
1.º Inquérito às Juventudes Ibero-Americanas, centra-se no estudo das
atitudes e dos valores dos jovens portugueses, tomando-se por termo de
comparação os jovens da Ibero-América.
Numa primeira parte abordam-se as
atitudes dos jovens perante temas socialmente sensíveis, dando-se particular
destaque à sexualidade e às perceções de
violência social. Numa segunda parte
analisa-se a participação cívica dos jovens
e as suas atitudes perante a democracia,
bem como a (des)confiança nas instituições democráticas. Finalmente, aferem-se
situações e representações no campo da
educação e das inserções profissionais,
questiona-se o uso das novas tecnologias
e confrontam-se atitudes em relação ao
presente e expetativas perante o futuro.

Colecção Observatórios ICS
Dezembro de 2016
ISBN: 978-972-671-379-1
198 páginas
PVP: 16,00 €

Colaboradores: Ana Delicado; Ana Nunes
de Almeida; Andrés Malamud; Cláudia
Casimiro; Jussara Rowland; Marcelo
Camerlo; Pedro Moura Ferreira; Sérgio
Moreira; Simone Tulumello; Sofia Aboim;
Vitor Sérgio Ferreira

Da Rua para o Mundo

O graffiti e o parkour são práticas
culturais de rua que têm as cidades
contemporâneas como seus palcos por
excelência. Através de um trabalho de
campo em profundidade nas cidades de
Lisboa e de Barcelona e de três breves
explorações etnográficas no Rio de
Janeiro, Nova Iorque e Paris, a autora
busca paralelismos e contrastes em
contextos urbanos de desenvolvimento
dessas duas práticas, fazendo uso de uma
matriz metodológica comparativa e
complexa. Este livro certamente
suscitará o interesse de estudantes e
investigadores das diversas áreas das
ciências sociais e humanas, assim como
do público em geral, interessado na
temática das práticas culturais e artísticas
urbanas.

Etnografia Urbana Comparada
do Graffiti e do Parkour

Lígia Ferro

Novembro de 2016
ISBN: 978-972-671-378-4
304 páginas
PVP: 21,00 €

A(s) Problemática(s)
da Natalidade em Portugal
Uma Questão Social,
Económica e Política

Vanessa Cunha et al.
(organizadores)

Colecção Observatórios ICS
Novembro de 2016
ISBN: 978-972-671-377-7
301 páginas
PVP: 20,00 €

Envelhecimento
em Lisboa, Portugal
e Europa

Uma Perspectiva Comparada

Manuel Villaverde Cabral
Pedro Alcântara da Silva
Maria Toscano Batista

Outubro de 2016
ISBN: 978-972-671-376-0
371 páginas
PVP: 16,00 €

O Governo dos Outros
Poder e Diferença
no Império Português

Ângela Barreto Xavier
Cristina Nogueira da Silva
(organizadoras)

Setembro de 2016
ISBN: 978-972-671-372-2
680 páginas
PVP: 32,00 €
Este livro emana da Conferência
Internacional «A(s) Problemática(s) da
Natalidade em Portugal: Uma Questão
Social, Económica e Política», uma
organização conjunta do Observatório
das Famílias e das Políticas de Família do
Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, da Associação
para o Planeamento da Família e do
Instituto de Políticas Públicas Thomas
Jefferson-Correia da Serra. Reunindo
mais de três dezenas de textos, esta
publicação pretende constituir uma
ferramenta de trabalho e reflexão.
Colaboradores: Ana Nunes de Almeida;
Angela Greulich; Armando Varela; Carlos
Farinha Rodrigues; Catarina Marcelino;
David Cruz; Duarte Vilar; Eurico Reis;
Heloísa Apolónia; Heloísa Perista; Inês
Teotónio Pereira; Isabel Tiago de Oliveira;
João Lavinha; Joaquim Azevedo; Karin
Wall; Lisa Ferreira Vicente; Maria Filomena
Mendes; Maria João Valente Rosa; Marta
Casal; Mónica Ferro; Paula Santos; Paulo
Trigo Pereira; Sandra Ribeiro; Sara Falcão
Casaca; Sónia Cardoso Pintassilgo; Tomáš
Sobotka; Virgínia Ferreira

«Essa Terra que Tomo
de Conta»
Parentesco e Territorialidade
na Zona da Mata de Pernambuco

Ana Luísa Micaelo

Setembro de 2016
ISBN: 978-972-671-375-3
233 páginas
PVP: 18,00 €

O Instituto do Envelhecimento da Universidade de Lisboa, criado por iniciativa
da Fundação Calouste Gulbenkian em
2010 e sediado no Instituto de Ciências
Sociais, é o primeiro a utilizar o inquérito
europeu SHARE – Survey of Health,
Ageing and Retirement in Europe – com
o objectivo de situar os principais indicadores estatísticos relativos à população
portuguesa com 50 anos ou mais numa
perspectiva europeia. Trata-se de um
estudo comparativo entre a população
portuguesa sénior residente em Lisboa
e a população da mesma faixa etária residente no conjunto de Portugal, assim
como em três países europeus escolhidos
para efeitos comparativos (Espanha,
Suécia e República Checa) e, finalmente,
com a média da população de 50 e mais
anos no conjunto dos 16 países
europeus. Atinge-se assim o objectivo
fundamental de estudar o perfil sociodemográfico, atitudinal e comportamental da população sénior da cidade de
Lisboa e do conjunto de Portugal numa
perspectiva europeia.
Este livro analisa formas de governar
as diferentes populações do império
português, em tempos e em lugares
distintos. Discutindo um problema
que a historiografia não estudou de
forma sistemática – o estatuto do
«outro» no império português –,
o livro propõe-se contribuir, ainda,
para pensar historicamente a
articulação entre políticas inclusivas e
de exclusão, situações de liminaridade
social a ela associadas, bem como a
opção por «vias suaves» ou por «vias
violentas» de governo, temas da maior
relevância para entender, também,
a contemporaneidade.
Colaboradores: André Belo; António Manuel
Hespanha; Cláudia Castelo; Fernanda
Pinheiro; Frederick Cooper; Giuseppe
Marcocci; Iris Kantor; Jane Burbank;
Jean-Frédéric Schaub; José Pedro Monteiro;
Luís Cabral de Oliveira; Manuel de
Magalhães; Maria Fernanda Bicalho;
Pedro Cardim; Pedro Ferreira; Ricardo
Roque; Rodrigo Bentes Monteiro;
Ronald Raminelli; Sandra Lobo;
Sanjay Subrahmanyam; Tamar Herzog

O objectivo deste livro é o
entendimento de como se constitui
um assentamento rural ao longo do
tempo, enfatizando a forma como a
terra tem sido incorporada nos
projectos familiares dos antigos
moradores e trabalhadores assalariados
de engenhos da cana na Zona da Mata
de Pernambuco no Brasil, situando a
problemática da apropriação da terra e
das relações familiares subjacentes à
conjugalidade, ao género e à
transmissão da terra nas novas
dinâmicas sociais e territoriais
decorrentes do processo de reforma
agrária. Para tal, a autora parte das
experiências vividas dos habitantes de
um assentamento rural criado em
1998 onde realizou o trabalho de
campo com observação participante e
percebendo como as suas biografias se
inscrevem na história da terra
contribuindo para o conhecimento
desta fase histórica de reorganização do
mundo rural brasileiro.
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Famílias Transnacionais
entre Angola e Portugal
Organização e Práticas
de Cuidados às Crianças

Marzia Grassi
Jeanne Vivet
Luena Marinho

Setembro de 2016
ISBN: 978-972-671-373-9
192 páginas
PVP: 16,00 €

Trabalho de Campo:
Envolvimento e Experiências
em Antropologia

Humberto Martins
Paulo Mendes
(organizadores)

Setembro de 2016
ISBN: 978-972-671-374-6
261 páginas
PVP: 19,00 €

Identidade Nacional

Práticas e Representações
Junto à Fronteira no Guadiana

Luís Silva

Colecção Breve
Maio de 2016
ISBN: 978-972-671-370-8
220 páginas
PVP: 16,00 €
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Apontando a importância de uma
abordagem global à compreensão da
família, considerando os fluxos
migratórios contemporâneos entre o
continente africano e a Europa e
dando voz às pessoas que
protagonizam a mudança em curso,
este livro analisa o funcionamento
das famílias angolanas
transnacionais que vivem separadas
entre Angola e Portugal.
O livro apresenta uma análise crítica
dos efeitos e da organização da
parentalidade à distância nos pais
(no desempenho no trabalho, bem-estar emocional e saúde), nos filhos
(na maneira em que os filhos vivem
a separação dos pais no que diz
respeito ao seu bem-estar material
(oportunidades de vida) e emocional
(equilíbrio psicossocial e afectivo) e
nos cuidadores (no tipo de laço
afetivo ou familiar, se existe, entre
eles e os pais da criança e na forma
em que são negociados os direitos e
deveres com os pais das crianças).

A Vaga Corporativa

O que é o trabalho de campo
antropológico? Entre a objectividade e a
subjectividade, a evidência empírica e a
reflexividade, o trabalho de campo é
sempre para o antropólogo uma
experiência única. Contá-lo na sua
imensa diversidade e completude torna-se, quase sempre, difícil pelo próprio
eclecticismo da prática e pela ruptura
com convenções e grelhas rígidas
demasiado formais. Nesta colecção de
11 textos, os autores revelam as
dificuldades e as oportunidades com as
quais se depararam em processos
irrepetíveis de pesquisa e ficamos a
conhecer pessoas, contextos, situações,
encontros, eventos, sensações,
sentimentos e emoções que marcam
uma metodologia de envolvimento no
mundo.

Enredos Sexuais, Tradição
e Mudança

Colaboradores: Chiara Pussetti; Cristina
Santinho; Inês Lourenço; Joana Areosa
Feio; Luís Costa; Margarida Paredes; Maria
Silvério; Marina Pignatelli; Octávio
Sacramento; Ricardo Seiça Salgado; Rita
Cachado; Sandra Marques

Este livro aborda as modalidades de
construção da identidade nacional em
duas localidades situadas em lados
opostos da fronteira luso-espanhola
no rio Guadiana. O principal objetivo
é contribuir para o estudo da
identidade portuguesa. Os objetos
mais precisos da investigação
etnográfica em que se baseia o
trabalho apresentado são as festas,
incluindo as taurinas, a alimentação
e os estereótipos nacionais. As
semelhanças e dissemelhanças de facto
entre as populações em estudo
também são objeto de descrição e
análise, mas a atenção centra-se no
ponto de vista dos habitantes, nos
seus discursos.

Corporativismo e Ditaduras
na Europa e na América Latina

António Costa Pinto
Francisco Palomanes Martinho
(organizadores)

Abril de 2016
ISBN: 978-972-671-368-5
346 páginas
PVP: 22,00 €

As Mães, os Zecas
e as Sedutoras de Além-Mar

José Machado Pais

Abril de 2016
ISBN: 978-972-671-369-2
324 páginas
PVP: 21,00 €

Proteção e Direitos das
Mulheres Trabalhadoras
em Portugal
1880-1943

Virgínia Baptista

Fevereiro de 2016
ISBN 978-972-671-365-4
507 páginas
PVP: 29,00 €

Este livro tem como objetivo a análise da
relação entre corporativismo e ditaduras,
tema de estudo antigo no Brasil e em
Portugal. Com uma enorme difusão nas
culturas políticas de elites intelectuais e
políticas autoritárias na Europa e na
América Latina dos anos 30, o corporativismo social e político foi a mais conseguida alternativa conservadora à
democracia liberal na primeira metade
do século XX. De facto ainda que os seus
polos de irradiação ideológica e política
tenham sido diversos e nem sempre autoritários, foram as experiências ditatoriais que institucionalizaram o
corporativismo, fazendo dele não só um
pilar da sua legitimação política como
também um instrumento de intervenção económica e social.
Colaboradores: Goffredo Adinolfi; Gerhard
Botz; José Luís Cardoso; Olivier Dard;
Nuno Estêvão Ferreira; Federico
Finchelstein; Fabio Gentile; Leandro Pereira
Gonçalves; Glicerio Sanchez Recio; Helwar
Hernando Figueroa Salamanca; Rogério
Dultra dos Santos; Cláudia Maria Ribeiro
Viscardi

Um livro onde a imaginação sociológica, a sensibilidade antropológica e
os enquadramentos históricos se combinam harmoniosamente numa pesquisa aliciante. Viajando por
Trás-os-Montes, atrás do autoproclamado movimento das mães de Bragança, o autor instiga-nos a que o
acompanhemos em suas expedições
etnográficas, sentindo o prazer do
fazer da pesquisa, numa aventura
cheia de enigmas e descobertas.
Nas acolhedoras terras transmontanas,
deambulamos por casas de alterne e cafés
de subir e, para melhor compreendermos
o embate da tradição com a modernidade, assistimos a ritos ancestrais, tesouros de uma reinventada cultura popular,
mais recentemente permeável à música
pimba (Ó Maria dá-me o bife!). Os imaginários sociais em torno das sedutoras de
além-mar, bem como os estereótipos em
relação à brasileira e ao português otário,
levam-nos a esgravatar as suas raízes históricas, na peugada dos dilemas de masculinidade do macho lusitano.
Este livro apresenta os resultados de uma
investigação sobre as políticas públicas
em Portugal direcionadas para a
regulamentação do trabalho das
mulheres e para a proteção da
maternidade, no período compreendido
entre 1880 e 1943. Este período, em que
as mulheres constituíam cerca de 25% da
população ativa, foi marcado pelo
impulso das associações femininas de
socorros mútuos e pela extensão do
abono de família aos funcionários
públicos. A análise da legislação sobre
trabalho feminino e maternidade e a
identificação das instituições de cuidados
materno-infantis, que constituíram as
linhas orientadoras do estudo, revelaram
que a proteção materno-infantil emergiu
nos contextos da assistência e da
previdência social, marca indelével das
origens do Estado-Providência para as
mulheres trabalhadoras.

As Coisas da Casa
Cultura Material, Migrações
e Memórias Familiares

Marta Vilar Rosales

Dezembro de 2015
ISBN 978-972-671-364-7
401 páginas
PVP: 25,00 €

Ambiente, Território
e Sociedade
Novas Agendas de Investigação

João Ferrão
Ana Horta

(organizadores)

Dezembro de 2015
ISBN: 978-972-671-363-0
241páginas
PVP: 18,00 €

A Reforma do Poder Local
em Debate

Luís de Sousa
António F. Tavares
Nuno Ferreira da Cruz
Susana Jorge
(organizadores)

Dezembro de 2015
ISBN 978-972-671-360-9
200 páginas
PVP: 16,00 €

Em As Coisas da Casa. Cultura Material,
Migrações e Memórias Familiares, Marta
Vilar Rosales discute múltiplas problemáticas das migrações, das culturas materiais
e dos consumos domésticos, procurando
compreender a relação existente entre trajetórias e biografias de pessoas, famílias e
casas, e o modo como estas se intersectam e se constituem mutuamente. A investigação antropológica de elevada
qualidade apresentada evidencia bem
como os movimentos migratórios contribuem para tornar o entrelaçado entre
subjectividade e materialidade particularmente significativo; e, em simultâneo,
como a cultura material configura e interfere com múltiplas dimensões estruturantes das experiências migratórias, tanto nos
processos de continuidade como nos de
incorporação de novos quotidianos e valores, no estabelecimento ou reforço de
laços familiares e na gestão de redes de
pertença, na produção de representações
e discursos sobre o nós e sobre o outro,
bem como nas dinâmicas sociais de posicionamento, hierarquização e distinção.
Susana Trovão
Este livro procura ilustrar o modo como
os membros do Grupo de Investigação
Ambiente, Território e Sociedade, do
ICS-ULisboa, contribuem para novas
agendas de investigação sobre dinâmicas de mudança sustentáveis em domínios tão distintos como a alimentação e
a energia, a água e a segurança urbana,
as alterações climáticas e o ordenamento do território ou a participação
pública e os processos de governança.
Uma pluralidade temática valorizadora
da interdisciplinaridade, desenvolvida a
partir de referenciais teóricos comuns e
orientada para a construção de novos
futuros.
Colaboradores: Adriana Ferreira Alves;
Alexandra Baixinho; Ana Delicado; Ana
Maria Evan; Ana Nunes de Almeida;
Daniela Ferreira; Dulce Freire; João
Guerra; João Morais Mourato; José Gomes
Ferreira; Jussara Rowland; Luís Balula;
Luísa Schmidt; Marco Allegra; Marta
Pedro Varanda; Mónica Truninger; Olivia
Bina; Paulo Granjo; Renato Miguel do
Carmo; Roberto Falanga; Simone
Tulumello; Sónia Alves; Susana Fonseca;
Susana Valente

Este livro constitui uma colectânea de
pequenos artigos cuja análise incide, de
uma forma crítica, objectiva e
provocadora, sobre várias dimensões do
problema da qualidade da democracia
local em Portugal.
O principal objectivo desta publicação é
apresentar, tanto aos decisores como ao
público em geral, um contributo para um
debate informado sobre as várias
insuficiências do poder local. Nesse
sentido, procura-se manter uma estrutura
simples e uma linguagem acessível, para
que os conteúdos em questão sejam de
fácil leitura e compreensão para o cidadão
comum, sem comprometer o rigor e
fundamentação na análise.
Colaboradores: André Freire; Bárbara Rosa;
Carlos Jalali; Dinis Amaral; Filipe Teles;
Giovanni Allegretti; Gonçalo Paiva Dias;
José Miguel Duarte; Luís Bernardo;
Manuel Meirinho; Marco Lisi; Nelson
Dias; Orlando Nascimento; Paulo Trigo
Pereira; Pedro J. S. Camões; Teresa Ruel;
Thierry Dias Coelho

Encruzilhadas
na Construção
da Identidade
das Mulheres

Piedade Lalanda

Novembro de 2015
ISBN: 978-972-671-361-6
282 páginas
PVP: 19,00 €

Expressões dos Racismos
em Portugal

Jorge Vala
Rodrigo Brito
Diniz Lopes

Colecção Estudos e Investigações
Novembro de 2015 (2.ª edição)
Março de 1999 (1.ª edição)
ISBN 978-972-671-359-3
206 páginas
Esgotado

Universidades
em Mudança, Ciências
Sociais em Mudança

Glynis Breakwell
Palestra Sedas Nunes 2014

Novembro de 2015
ISBN 978-972-671-357-9
20 páginas
PVP: 3,00 €

Este livro é uma reflexão sociológica
sobre identidade e temporalidade a
partir da análise de percursos vividos no
feminino, particularmente em dois
momentos de transição familiar, duas
encruzilhadas, a entrada na
conjugalidade e o nascimento do
primeiro filho. O tempo incorporado
revela-se, em cada um desses
momentos, no impacto sentido em
diferentes domínios da vida quotidiana.
E o percurso vivido assume-se como
determinante na construção da
identidade atual. A valorização da
individualidade ou da socialidade e o
sentimento de cumprir um destino ou
de realizar um projeto são dois eixos de
análise que permitem tipificar os
percursos de vida femininos.
Compreender a identidade, no presente
e através do tempo incorporado, é o que
propõe esta obra, onde a voz de
diferentes mulheres nos transporta para
o lado de dentro do quotidiano vivido,
na busca dos sentidos e significados do
que é ser mulher.
É comum pensar que a especificidade
da nossa cultura e da nossa história
colonial, a fácil miscigenação de
portugueses com outros povos, o facto
de muitos africanos residentes no país
serem cidadãos nacionais, ou o facto de
a maioria dos imigrantes africanos ser
proveniente das antigas colónias,
contribuiriam para a especificidade de
um eventual racismo em Portugal. No
fundo, esta ideia é ainda uma
consequência da ideologia
«luso-tropicalista» e é alimentada
por actores políticos de diferentes
quadrantes. Ora, o conjunto dos
resultados da presente pesquisa mostra
que as crenças racistas se organizam em
Portugal de forma semelhante à de
outros países europeus e que os factores
que estão na sua génese não são,
significativamente, diferentes daqueles
que subjazem ao racismo subtil ou
flagrante noutros países.

Nesta conferência, Glynis Breakwell
aborda de forma muito frontal os eixos
que estruturam a forte mudança que os
sistemas universitários estão a sofrer à
escala global e especificamente as
mudanças que estão a ocorrer na
Europa. Um dos eixos de mudança que
Glynis Breakwell destaca refere-se à
avaliação do impacto das universidades,
e nomeadamente da investigação, nos
diversos planos da vida
socioeconómica e sociopolítica. Que
consequências vão trazer estas
mudanças para o sistema universitário
tal como o conhecemos hoje e para a
investigação, tal como a entendemos
até agora? Neste novo cenário, as
ciências sociais encontram-se em risco?
Conseguirão responder eficazmente
aos desafios atuais? Que fatores devem
configurar essas respostas? Estas e
outras propostas oferecidas por Glynis
Breakwell constituem um importante
contributo para um debate inadiável.
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Preparando a Defesa:
As Universidades
e os Seus Públicos

Stefan Collini
Palestra Sedas Nunes 2013

A história intelectual, tal como é
praticada e pensada por Collini,
metodologicamente um dos mais
sofisticados e inovadores historiadores
do nosso tempo, é uma investigação
sobre a cultura pública contemporânea,
um inquérito sobre as origens e o
desenvolvimento dos nossos modos de
pensamento e de classificação. Mas
Stefan Collini é, acima de tudo, um dos
últimos grandes cultores desse nobre
género de exercício intelectual que é o
ensaio erudito, com muitas notas de
rodapé, mas sempre uma leitura
apaixonante, provando que a erudição
mais exigente e complexa pode ser
também a mais elegante e sedutora.

Dinâmicas Sociotécnicas
e Aceitação Social das Energias
Renováveis em Portugal

Ana Delicado
(organizadora)

Colaboradores: Ana Horta; Elisabete
Figueiredo; Filipa Soares; Luís Junqueira;
Luís Silva; Maria João Nunes; Mónica
Truninger; Susana Fonseca

Ciências Sociais Cruzadas
entre Portugal e o Brasil

Este livro agrega artigos resultantes das
comunicações apresentadas no simpósio
«Ciências Sociais Cruzadas»,
organizado pelo ICS em 2013, no
âmbito das comemorações do ano
Brasil-Portugal. Centrado no diálogo
entre trabalhos dos investigadores do ICS
e de autores brasileiros visitantes, os
21 capítulos do livro refletem os
múltiplos cruzamentos entre ciências
sociais em Portugal e no Brasil.

Isabel Corrêa da Silva
Simone Frangella
Sofia Aboim
Susana de Matos Viegas
(organizadoras)

Setembro de 2015 (2.ª edição)
Julho de 2015 (1.ª edição)
ISBN 978-972-671-355-5
404 páginas
PVP: 25,00 €
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Este livro pretende contribuir para o
debate científico e cívico sobre a
dimensão social das energias renováveis,
com particular destaque para as energias
eólica e solar. Ao longo do livro passam-se em revista as dimensões política,
económica, ambiental, científica,
mediática e de opinião pública sobre as
energias renováveis, tanto a nível nacional
como local, nomeadamente através da
análise de quatro estudos de caso nos
sectores eólico e solar em diferentes zonas
do país. São examinados os processos de
desenvolvimento de políticas e
incentivos, de planeamento e tomada de
decisão sobre localizações específicas, de
gestão de interesses e valores divergentes,
sendo dado especial enfoque ao recurso
ao aconselhamento de peritos, ao uso de
argumentação científica e à participação
dos cidadãos nos processos deliberativos.

Outubro de 2015
ISBN: 978-972-671-356-2
383 páginas
PVP: 24,00 €

Trajetos e Investigações no ICS

www.imprensa.ics.ul.pt

Da Revolução ao Bipartidarismo

Carlos Jalali

Este livro fornece uma interpretação
pioneira dos partidos políticos em
Portugal desde 1974. Nele se
examina a evolução dos padrões de
competição e cooperação partidária,
assim como as características do
sistema político português, que
potencialmente influenciam o
sistema partidário, como o regime
eleitoral, o semipresidencialismo e a
natureza, os antecedentes e as bases
de apoio dos partidos. Na medida em
que os sistemas partidários são
fundamentais para a democracia, o
livro dá bases fundamentais para uma
melhor compreensão do sistema
político português e da qualidade da
democracia nacional.

Julho de 2015 (2.ª edição)
Dezembro de 2007 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-207-7
367 páginas
PVP: 23,50€

Novembro de 2015
ISBN: 978-972-671-358-6
28 páginas
PVP: 3,50€

Terras de Sol e de Vento

Partidos e Democracia
em Portugal 1974-2005

Colaboradores: Ana Luísa Micaelo; Bruno C.
Reis; Carlos André Silva de Moura; Carlos
Benedito Martins; César Barreira; Claudia
Wolff Swatowiski; Fernanda Olival;
Gleiciani Maria de Oliveira Fernandes;
Glória Diógenes; Irlys Barreira; Ismael
Pordeus Jr.; Joana Bahia; João Guerra;
José Gomes Ferreira; Leandro Pereira
Gonçalves; Luísa Schmidt; Margareth de
Almeida Gonçalves; Maria Manuel Vieira;
Maurício Roberto da Silva; Nilda
Stecanela; Pedro R. Jacobi; Pedro
Rodolpho Jungers Abib; Rafael de Almeida
Serra Dias; Valdir Roque Dallabrida;
Vanessa Empinotti

A Invenção de Goa
Poder Imperial e Conversões
Culturais nos Séculos XVI e XVII

Ângela Barreto Xavier

Julho de 2015 (2.ª edição)
Março de 2008 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-209-1
498 páginas
PVP: 28,90€

Entre o Reino e o Império
A Carreira Político-Militar
de D. Luís de Ataíde
1516-1581

Nuno Vila-Santa

Julho de 2015
ISBN 978-972-671-352-4
450 páginas
PVP: 28,00 €

«Inteligente, diligente, com rasgos de
provocação intelectual, controverso,
como um bom livro deve ser. Não será
a palavra definitiva sobre o tema, mas é,
sem dúvida, uma referência
incontornável para os anos vindouros.»
António Manuel Hespanha
«Sólido, rico e estimulante, este é um
estudo sobre a fundação imperial/colonial ou – nas palavras da autora – sobre
a invenção da sua primeira e mais
importante ‘capital’ indiana e asiática:
Goa. Segundo Ângela Barreto Xavier,
mais do que uma simples transferência
ou implantação das instituições sociais e
culturais da metrópole no vasto território da alteridade indiana, essa invenção
foi uma empresa arriscada e complexa.
O modo como o livro desvenda a
filigrana dos padrões de ressonância e
negociação entre os vários actores coloniais, o que nenhum outro trabalho fez
antes, com esta mestria e elegância, constitui uma das suas principais virtudes.»
Ines Županov
Este livro estuda em detalhe a carreira de
um protagonista do Império Português
na segunda metade de Quinhentos.
O livro visa a análise não apenas do exercício dos seus mandatos vice-reais na
Índia (1568-1571; 1578-1581) mas
também a polémica questão do generalato de Marrocos (1577) e do seu
posicionamento face à crise dinástica
(1580-1581). De forma complementar à
análise dos principais marcos da carreira
do fidalgo abordam-se todas as questões
relacionadas com a sua Casa e ascensão
social. Entrecruzando os prismas da
micro-história do estudo de caso social,
político e militar desta figura com as
principais dinâmicas da macro-história
do período em causa procura-se fazer
uma reavaliação de variadas ideias
«persistentes» do período e alcançar
uma compreensão mais sólida e
alicerçada nas dinâmicas do Reino e do
Império no período conturbado dos
reinados de D. Sebastião, D. Henrique e
inícios de D. Filipe I.

A Proposta Macrobiótica
de Experiência do Mundo

Virgínia Henriques
Calado

Julho de 2015
ISBN 978-972-671-353-1
340 páginas
PVP: 22,00 €

Um Império de Conflitos
O Conselho Ultramarino
e a Defesa do Brasil

Miguel Dantas da Cruz

Maio de 2015
ISBN 978-972-671-351-7
430 páginas
PVP: 27,00 €

Aldeia da Estrela
Sociologia e Arquitectura
ao Serviço de uma População

Rodrigo Rosa
Manuel Graça Dias
Egas José Vieira

Março de 2015
ISBN 978-972-671-349-4
147 páginas
PVP: 14,00 €

Este livro constitui um valioso contributo
para um conhecimento mais aprofundado de algumas franjas da sociedade
portuguesa, na medida em que ao descrever e analisar práticas e representações
sociais associadas à macrobiótica se abre a
um espaço ainda pouco percorrido e que
remete para formas de vida alternativas.
Com este trabalho, decorrente de uma
continuada observação de diversos contextos relacionados com a divulgação e a
prática da macrobiótica, a autora dá a conhecer uma conceção sobre a alimentação que contribuiu para a transformação
do espaço alimentar e dos hábitos alimentares portugueses. Fazendo referência a
produtos alimentares específicos usados
na macrobiótica e ao impulso que esses
mesmos produtos deram ao desenvolvimento de certos setores da indústria alimentar e aos modos da sua
comercialização, a autora demonstra
como a adesão à macrobiótica contribuiu
para a transformação nas formas de conceber, produzir, comercializar e consumir
alimentos.

Impactos da Crise
nas Crianças Portuguesas

Este livro debruça-se sobre um dos mais
importantes conselhos da monarquia
portuguesa no Antigo Regime, o
Conselho Ultramarino. Demonstra que
apesar das dificuldades iniciais
(provocadas por um sistema político
avesso a inovações), o tribunal conseguiu
assumir um papel decisivo na
administração da América portuguesa,
nomeadamente no que tocava às matérias
militares. Nesse sentido, a burocracia
associada à nomeação de militares ficou
grandemente submetida ao Conselho,
que durante décadas procurou manter o
império sob o signo do concurso. E o
mesmo aconteceu com a gestão dos
recursos financeiros necessários à defesa
do Brasil, o que só foi possível no âmbito
de uma arquitetura de poderes favorável e
cuja evolução se acompanha de perto até
às inovações pombalinas. À mesa do
Conselho também subiram os problemas
com populações nativas e com colonos
descontentes, convertendo o tribunal
num espaço privilegiado para a discussão
das margens do poder da coroa.

Segurança, Liberdade
e Política

A Aldeia da Estrela encontra-se entre os
povoados alentejanos cujas condições de
vida sofreram alterações profundas após o
enchimento da barragem de Alqueva.
Contribuir para atenuar os efeitos sociais
da implantação da barragem foi o desafio
lançado aos arquitectos responsáveis pelo
Plano de Pormenor da Aldeia da Estrela.
Projectar uma outra organização do
aglomerado exigia, porém, conhecer a
vida na Estrela, bem como identificar as
necessidades e as expectativas face ao
futuro de uma população amplamente
despojada das fontes de rendimento que
asseguravam a sua subsistência.
Reconhecendo as virtualidades da
articulação entre competências
sociológicas e arquitectónicas, os autores
deste livro procuraram derrubar os
obstáculos que a crescente especialização
de saberes ergue ao conhecimento
interdisciplinar, elaborando uma
proposta de reconfiguração da Estrela
capaz de traduzir a relação que os seus
habitantes estabelecem com o espaço.

Lufa-Lufa Quotidiana

Indicadores, Políticas,
Representações

Karin Wall et al.

Colecção Observatórios ICS
Fevereiro de 2015
ISBN 978-972-671-350-0
218 páginas
PVP: 16,00 €

Pensar a Escola de Copenhaga
em Português

André Barrinha
Maria Raquel Freire
(organizadores)

Janeiro de 2015
ISBN 978-972-671-345-6
306 páginas
PVP: 21,00 €

Ensaios sobre Cidade, Cultura
e Vida Urbana

José Machado Pais

Colecção Breve
Janeiro de 2015 (2.ª edição)
Abril de 2010 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-268-8
227 páginas
PVP: 16,00 €

Este livro procura fazer um retrato
aprofundado e actualizado sobre a
infância em Portugal em período de crise.
Apesar de se reconhecer o impacto
dramático que a crise económica está a ter
nas crianças e nas suas famílias, pouco se
sabe sobre a situação real das mesmas.
Dar visibilidade aos quotidianos infantis
e ao modo como estão a ser afectados
pela crise significa ouvir as próprias
crianças e conhecer as suas experiências.
Muitas vezes esquecidas ou
marginalizadas num debate público que
privilegia a palavra dos adultos, dar-lhes
voz é reconhecer a sua autonomia como
produtoras de discursos coerentes. Mas a
este propósito junta-se outro: analisar, a
partir de estudos recentes e dados
estatísticos disponíveis, a situação actual
da infância na sociedade portuguesa e as
políticas públicas com impacto nas
crianças e nas famílias com crianças.
Autoras: Karin Wall, Ana Nunes de
Almeida, Maria Manuel Vieira, Vanessa
Cunha (coordenadoras); Leonor
Rodrigues; Filipa Coelho; Mafalda
Leitão; Susana Atalaia

Este livro resulta da constatação da
existência de um número crescente de
trabalhos desenvolvidos por autores de
língua portuguesa com base na
abordagem teórica da escola de
Copenhaga. Pretende reunir contributos
que investigam as principais linhas
temáticas associadas a esta escola,
nomeadamente os processos de
securitização e dessecuritização, os setores
de segurança e os complexos regionais.
Apesar de este ser o ponto de partida, o
volume inclui igualmente abordagens
críticas à escola de Copenhaga, que
permitirão uma visão mais abrangente
das potencialidades e limitações deste
quadro teórico. Esta proposta visa assim
contribuir para o debate académico em
português sobre teorias de Estudos de
Segurança.
Colaboradores: Ana Paula Brandão;
Daniel Pinéu; Gilberto C. Oliveira;
Helena Carrapiço; Monica Herz; Nelson
Mateus; Nizar Messari; Sofia Santos;
Teresa Cierco; Victor Coutinho Lage

Este livro começa por abordar o
tempo e a falta dele na chamada lufa-lufa quotidiana. Tomando temporalidades de longa duração, explora a
passagem do paradigma da lentidão
para o paradigma do encontrão, dando
também conta de como na vida
urbana se vem assistindo à perda de
relevância do ouvido em relação ao
olhar. As profundidades ocultas das
estruturas urbanas vêm à superfície da
vida quotidiana ao analisarem-se
contratempos, condutas em filas de
trânsito, mensagens de pacotes de
açúcar, anúncios publicitários,
desempenhos sexuais, dilemas
quotidianos, expressões linguísticas e
comportamentais... enfim, modos de
a cidade se fazer e dizer. As políticas
culturais são questionadas bem como
o seu contributo para uma cidadania
participada, a partir da reconquista do
sentido da cidade. No terreno dos
estudos culturais, o livro é também
um convite à busca de hermenêuticas
do imaginário.

www.imprensa.ics.ul.pt
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Sociologia da Vida
Quotidiana

José Machado Pais

Janeiro de 2015 (6.ª edição)
Outubro de 2002 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-092-9
257 páginas
PVP: 18,90 €

A Câmara dos Pares
na Época das Grandes
Reformas Políticas
1870-1895

Alberto José Belo

Janeiro de 2015
ISBN 978-972-671-346-3
366 páginas
PVP: 24,00 €

O Partido Republicano
Nacionalista
1923-1935
«Uma República
para Todos os Portugueses»

Manuel Baiôa

Janeiro de 2015
ISBN 978-972-671-347-0
526 páginas
PVP: 30,00 €
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Este livro desenvolve uma perspectiva
metodológica que toma o quotidiano
como alavanca do conhecimento.
Quais as melhores estratégias para
alcançar um tal objectivo? Vida
quotidiana e história são
irreconciliáveis? De que modo as
estruturas sociais se traduzem nos
comportamentos quotidianos? Como
capturar o sentido oculto dos
detalhes da vida social? O livro
explora situações da vida quotidiana
que nos levam da surpresa à
problematização, da estranheza à
interpretação. É uma lógica de
descoberta que está em jogo e, com
ela, um convite à decifração dos
enigmas do social – desde as origens
do fado até à decifração de ditados
populares, passando pela revelação
dos mundos sociais – que se podem
descobrir na solidão de um quarto de
hotel.

Composta exclusivamente por membros
vitalícios e hereditários de nomeação
régia, a câmara alta portuguesa tornou-se num anacronismo no contexto do
bicamaralismo europeu de Oitocentos.
Por isso, a composição da segunda
câmara legislativa foi também o principal
alvo das críticas. Segundo a doutrina, a
Câmara dos Pares devia desempenhar
uma missão moderadora e estabilizadora
do regime monárquico constitucional.
Contudo, devido à sua atribulada génese
histórica, foi por vezes factor de
perturbação da estabilidade desse regime.
Esta originalidade portuguesa não se
devia única e exclusivamente à ingratidão
do pariato português. Até certo ponto, tal
originalidade estava relacionada com a
forma como a independência dos pares
do reino se manifestava. Mas era também
uma consequência do facto de os
governos, até inícios da década de 1880,
estarem ameaçados por uma maioria
ausente que só aparecia na câmara em
ocasiões excepcionais.

O Partido Republicano Nacionalista
(PRN) procurou ser uma alternativa
conservadora ao Partido Republicano
Português, partido hegemónico da
I República. Este livro contextualiza e
analisa a sua acção no centro do poder,
no Parlamento e no Governo. São ainda
analisadas as características do PRN
referentes a quatro tópicos: organização
interna, os membros, a elite e a sua
ideologia. Após o início da Ditadura
Militar o PRN entrou em decadência
e a sua proposta de construir uma
«República para todos os portugueses»
desvaneceu-se, vindo a dissolver-se em
1935.

Entre Maputo e Lisboa

Reflexos de um Antropólogo
na Blogosfera

Paulo Granjo

Colecção Breve
Janeiro de 2015
ISBN 978-972-671-348-7
219 páginas
PVP: 14,00 €

Património, Ruralidade
e Turismo
Etnografias de Portugal
Continental e dos Açores

Luís Silva

Colecção Breve
Novembro de 2014
ISBN 978-972-671-344-9
211 páginas
PVP: 14,00€

«Querem Fazer um Mar...»
Ensaio sobre a Barragem
de Alqueva
e a Aldeia Submersa da Luz

Fabienne Wateau

Novembro de 2014
ISBN 978-972-671-341-8
182 páginas
PVP: 15,00 €

«Nunca desci uma rua de Maputo,
nunca me cruzei com os seus habitantes,
não sei a diferença entre o betão e o caniço, não apanhei nunca uma molha das
suas chuvas torrenciais, não ouvi nunca
os profissionais do humanitarismo conversar sobre orçamentos da sua ONG na
mesa do café ao lado da minha. Paulo
Granjo tem a capacidade de nos levar
com ele a ver essas coisas por cima do
seu ombro, mas também de ver os olhares de quem se cruza com ele. Esse é um
hábito, ou talvez um talento de antropólogo, da sua observação participada. Mas
igualmente este é um livro de cidadão
em tempos de crise, de ‘participação observada’, uma participação que não é um
frémito narcisista nem uma competição
pelo ascendente e poder num campo
político, mas uma participação que se
observa a si mesma, com os seus limites
e potenciais, fraquezas e forças. Este
livro tem, na mesma medida, esses dois
olhares – o que vem da imaginação interpretativa do antropólogo e o que
nasce da vontade fraterna do cidadão.»
Rui Tavares

Este livro propõe-se discutir a
problemática da ruralidade na
sociedade portuguesa, mediante a
compilação e análise de cinco estudos
de caso desenvolvidos pelo autor em
Portugal continental e insular na
última década. Os estudos de caso etnográficos apresentados nas duas primeiras partes do livro (I – Teorias
de património e impactos locais;
II – Ecoturismo e governamentalidade
nos Açores) descrevem e examinam
o modo como a protecção
e a comercialização, via turismo,
de recursos culturais e naturais afectam
as populações locais, privilegiando
o ponto de vista dos residentes.
O estudo de caso constante da terceira
parte (III – A persistência do
pastoralismo em Portugal)
estabelece um paralelo entre
a literatura de ficção do século XIX
e as práticas de turismo rural do
início do século XXI.

Uma peça de teatro em três actos,
acompanhada de uma análise dos
discursos e de um balanço crítico,
reconstrói a história recente da
construção de uma barragem e da
deslocação de uma aldeia e dos seus
habitantes para outras lógicas de
ocupação dos espaços e de exploração
do ambiente. A abordagem
antropológica, levada a cabo in situ ao
longo de quinze anos, oferece aqui um
olhar multifacetado sobre as diferentes
formas de apreender uma situação, que
acaba por ser bastante banal a nível
mundial, mas em cada caso repleta de
dúvidas, de expectativas e de emoções.
Esta forma de escrita polifónica sugere
uma familiaridade que, ainda que
distante, desperta em nós sentimentos
comuns, da raiva à empatia.
A grande barragem de Alqueva em
Portugal, segundo a autora, é e será,
muito provavelmente, o último
empreendimento desta envergadura na
Europa.

Viver no Parque
das Nações
Espaços, Consumos
e Identidades

Maria Assunção Gato

O Parque das Nações é um território
urbano com características que
continuam sendo únicas, tanto no
contexto da cidade de Lisboa como no
sistema urbano português. Daí a sua
escolha enquanto objecto principal
para este estudo onde, a par de uma
série de questões ligadas às dinâmicas
de construção do espaço urbano e às
identidades sociais, se procura
contribuir para um maior
conhecimento sobre as novas classes
médias urbanas e seus modos de
habitar, através da relação que
desenvolvem com a habitação e com
o consumo. O objectivo é perceber
o que é o Parque das Nações e o que
representa para os seus residentes.
Quem são esses residentes e como
é que se caracterizam. Como vivem
e se apropriam de um espaço que
consideram «mágico» e distintivo.

Outubro de 2014
ISBN 978-972-671-342-5
248 páginas
PVP: 18,00 €

Ensaios sobre Três Casos
Ostracismo, Mudança, Paixão

Maria de Lourdes
Lima dos Santos

Outubro de 2014
ISBN 978-972-671-340-1
176 páginas
PVP: 15,00 €

Identidade e Memória
na Comunidade Israelita
de Lisboa

Xénia Venusta de Carvalho

Setembro de 2014
ISBN 978-972-671-337-1
191 páginas
PVP: 15,00 €

O primeiro ensaio tem como sujeito um
fidalgo inglês, nos finais do século XVIII,
afastado do seu país por ser homossexual;
na sua condição de ostracizado, vai
procurar ser aceite na corte portuguesa,
apanhado entre os jogos de poder no que
é ainda uma «sociedade de corte», num
Portugal submetido à influência da sua
aliada Inglaterra.
Outro ensaio tem como sujeito um
Grande do Reino que, na primeira
metade do século XIX, vai crescendo entre
os confrontos de um «Portugal velho» e
de um «Portugal novo» atravessando
invasões, revoluções, contra-revoluções e
exílios, em busca de um equilíbrio
possível nesse quadro de mudanças.
O terceiro ensaio tem como sujeito um
dândi lisboeta, na segunda metade do
século XIX, a viver e a tentar assumir uma
paixão intensa, não aceite pela «boa
sociedade» conservadora que o rodeia,
paixão para além do mais inviabilizada
pela tardia descoberta do incesto a que
está ligada.
Um estudo antropológico, sociológico
e histórico de três gerações de judeus
portugueses que aborda a história dos judeus sefarditas e asquenazitas
portugueses através da reconstrução oral
das suas histórias de vida e família ao
longo de três gerações, fruto de um
trabalho de campo etnográfico extenso,
pesquisa bibliográfica e documental
realizado entre 2001 e 2003.
As memórias das histórias de vida e família das três gerações de judeus
portugueses remontam aos tempos dos
Éditos de Expulsão espanhol e português
do século XV, bem como ao período entre
a I e a II Guerra Mundial e às perseguições de que foram alvo na Rússia, Polónia, Letónia e Ucrânia. Com esta
investigação pretendeu-se compreender o
que é ser judeu português na actualidade.
O caso dos judeus portugueses da
Comunidade Israelita de Lisboa ilustra
a diversidade de percursos e memórias
marcantes que os tornam uma parte
integrante da sociedade portuguesa,
enquanto minoria étnica.

Cooperação
sem Desenvolvimento

João Milando

Este livro analisa, para as sociedades
africanas actuais, a relação entre o
funcionamento das instituições de
cooperação para o desenvolvimento
e o surgimento de dinâmicas sociais
que podem ser consideradas adversas
ao próprio desenvolvimento social
e económico. Introduz uma nova
perspectiva de avaliação do
desempenho dos operadores
de desenvolvimento baseada na
identificação dos condicionamentos
inerentes ao quadro de intervenção
de cada um dos actores. É um livro
fundamental para compreender os
limites do actual quadro da cooperação
internacional com África e reflectir
sobre as formas de melhorar essa
cooperação.

Colecção Estudos e Investigações
Setembro de 2014 (2.ª edição)
Novembro de 2005 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-165-0
160 páginas
PVP: 14,00 €

Globalização e Migrações

António Barreto
(organizador)

Colecção Estudos e Investigações
Setembro de 2014 (2.ª edição)
Maio de 2005 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-150-6
271 páginas
PVP: 19,00 €

Tribos Urbanas
Produção Artística e Identidades

José Machado Pais
Leila Maria Blass
(organizadores)

Colecção Estudos e Investigações
Setembro de 2014 (2.ª edição)
Julho de 2004 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-129-2
230 páginas

Neste livro publicam-se os trabalhos
apresentados no colóquio
internacional sobre Globalização
e Migrações que decorreu na Casa
de Mateus, em Vila Real, sob os
auspícios do Instituto Internacional
da Casa de Mateus. A actualidade das
migrações não pode ser mais
pertinente. O número de pessoas «em
movimento» é cada vez maior. Se às
migrações definitivas e temporárias
acrescentarmos os turistas e os
viajantes de negócios, facilmente
chegamos a um número fantástico de
várias centenas de milhões de pessoas
que anualmente se deslocam a nível
internacional.
Colaboradores: António Barreto; Blanca
Sánchez-Alonso; Johan Leman; Jorge
Macaísta Malheiros; Jorge Vala; José
Itzingsohn; Marc-Henry Soulet; Marie
McAndrew; Natalia Ribas-Mateos; Riva
Kastoryano; Robin Cohen; Russel King;
Teresa Sales

Este livro é resultado de uma reflexão
conjunta de sociólogos e antropólogos
– portugueses e brasileiros – sobre a
problemática das tribos urbanas, sua
produção artística e identidades.
Acompanharemos diversas tribos
juvenis – bandas musicais de jovens,
skinheads de Cristo, jovens que investem
na estética das marcas corporais
(tatuagens e body piercing) ou
participam em movimentos musicais
como o mangueBit, o rap e outras
sonoridades. Finalmente, seguiremos os
múltiplos olhares sobre o Carnaval e a
produção artística dos desfiles
promovidos pelas grandes escolas de
samba da cidade de São Paulo.
Colaboradores: António Concorda
Contador; Cristiana Bastos; João Lindolfo
Filho; José Machado Pais; Leila Maria da
Silva Blass; Lícide Araújo; Márcia Regina
da Costa; Vítor Sérgio Ferreira
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A. Sedas Nunes
Antologia Sociológica

Maria Filomena Mónica
(selecção e prefácio)

Com esta Antologia Sociológica, a
Imprensa de Ciências Sociais
pretende recordar e prestar
homenagem a A. Sedas Nunes,
sociólogo, professor, fundador do
ICS e da revista Análise Social.
Verdadeiro pioneiro, em Portugal,
dos estudos sociológicos
contemporâneos numa época em que
até o nome da disciplina era banido,
A. Sedas Nunes foi um dos mais
lúcidos espíritos da academia
portuguesa do seu tempo. As suas
atentas observações da sociedade
ainda hoje valem pelo rigor e pela
riqueza das suas análises. Esta
antologia inclui uma selecção de
artigos publicados na Análise Social,
a sua revista.

Setembro de 2014 (2.ª edição)
Setembro de 2000 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-063-9
369 páginas
PVP: 21,00 €

Famílias nos Censos 2011
Diversidade e Mudança

Anabela Delgado
Karin Wall
(coordenadoras)

Procriação Medicamente
Assistida
Práticas e Desafios

Susana Silva

Abril de 2014
ISBN 978-972-671-326-5
232 páginas
PVP: 18,00 €
Como vivemos em família? Como temos
vindo a mudar? Quais os factores da
mudança?
A análise dos Recenseamentos da
População e da Habitação do Instituto
Nacional de Estatística permite a
produção de conhecimento científico
novo e a actualização dos estudos sobre as
famílias em Portugal.
Neste livro, e a partir de dados objetivos,
mostram-se as tendências demográficas
recentes e a crescente diversidade das
formas de organização familiar em
Portugal ao longo das últimas décadas.

Trânsitos Coloniais

Diálogos Críticos Luso-Brasileiros

Cristiana Bastos
Miguel Vale de Almeida
Bela Feldman-Bianco
(organizadores)

Colecção Estudos e Investigações
Abril de 2014 (2.ª edição)
Julho de 2002 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-089-9
403 páginas
PVP: 15,75 €

Co-edição ICS-INE
Maio de 2014
ISBN 978-972-671-336-4
239 páginas
PVP: 10,00 €

A Construção Social
da Experiência Sexual

Verónica Policarpo

Abril de 2014
ISBN 978-972-671-325-8
337 páginas
PVP: 22,00 €
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Este livro reúne ensaios de
antropólogos e historiadores radicados
no Brasil e em Portugal sobre o antigo
império português e as suas
reconfigurações. Ao expor a persistência
de continuidades imperiais e as suas
relações com os interstícios da
dominação, cooptação e subordinação,
contribuem com uma perspectiva
comparativa crítica para os debates
actuais sobre colonialismo
e pós-colonialismo.
Colaboradores: Ana Maria Galano Linhart;
António Carlos de Souza Lima; Bela
Feldman-Bianco; Cristiana Bastos; Flávio
Santos Gomes; Giralda Seyferth; Gladys
Sabira Ribeiro; Jill R. Dias; João de
Pina-Cabral; João Fragoso; John M.
Monteiro; Manolo Florentino; Miguel
Vale de Almeida; Nuno Porto; Omar
Ribeiro Thomaz; Robert Rowland; Sílvia
Hunold Lara

Colaboradores: Ana Caetano; Cátia Nunes;
Cláudia Pina; Graça Magalhães; Maria das
Dores Guerreiro; Pedro Vasconcelos; Sofia
Aboim; Sofia Marinho; Susana Atalaia;
Vanessa Cunha; Vasco Ramos

Indivíduo e Sexualidade

As práticas, expectativas, incertezas
e riscos envolvidos na procriação
medicamente assistida são analisados
a partir das percepções de mulheres e
homens que tentaram conceber por
intermédio destas técnicas e do
cruzamento dos discursos de médicos
e juristas. Num contexto em que
sobressai a (re)produção do poder da
medicina e da tecnologia, das relações
entre mulheres e homens, dos sistemas
de parentesco e das práticas
reprodutivas e sexuais, este livro mostra
que também é desta forma que se faz
um filho e, sobretudo, uma mãe e um
pai. Com base nos legados dos estudos
sociais da ciência e da tecnologia, das
teorias da sociedade do risco e dos
estudos sobre as mulheres, evidencia-se
a importância de mobilizar para o
debate público os saberes de todos os
actores sociais que são afectados ou
expostos nas implicações, actuais
e futuras, dos usos da procriação
medicamente assistida.

Como vivem os portugueses a sua
sexualidade, ao longo da vida? Que
significados lhe atribuem, em diferentes
momentos da sua trajectória? De que
modos a sexualidade contribui para
atribuir sentido às suas experiências e, em
última instância, à própria existência?
Estas são algumas das questões a que se
tenta responder nesta obra. O objectivo
central é conhecer as trajectórias sexuais
dos portugueses e as formas plurais como
são construídas. O conceito central que
permite dar conta deste objectivo é o de
experiência. Propõe-se a adaptação de um
modelo de acção social individual a um
novo objecto de estudo (o comportamento sexual), em articulação com
contribuições da sociologia da
sexualidade. A tese central é a de que a
experiência sexual do indivíduo pode ser
explicada pelo sistema social em que este
se insere, através das lógicas de acção que
regem a sua conduta.

A Malária em Portugal:
Histórias e Memórias

Mónica Saavedra

Março de 2014
ISBN 978-972-671-334-0
304 páginas
PVP: 21,00 €

Este livro é uma reflexão sobre a
relevância da malária em Portugal, para a
saúde pública e para as populações mais
afectadas por esta doença. Aborda a
transformação e consolidação do
conhecimento médico internacional e
nacional sobre a malária; mas traz
também para a composição da história
desta doença, no Portugal da primeira
metade do século xx, as memórias e
experiências pessoais daqueles que
sofreram com as sezões. A malária ou
sezonismo, como lhe chamou Ricardo
Jorge, é apresentada aqui como uma
doença do mundo rural português,
indissociável dos campos de arroz. Dá-se
conta dos caminhos percorridos para o
reconhecimento da malária como um
problema de saúde pública, bem como
dos muitos actores envolvidos no
estabelecimento e consolidação das
instituições e técnicas que lhe deram
resposta.

Ambiente, Alterações
Climáticas, Alimentação
e Energia
A Opinião dos Portugueses

Luísa Schmidt
Ana Delicado
(organizadoras)

Colecção Observatórios ICS
Fevereiro de 2014
ISBN 978-972-671-335-7
264 páginas
PVP: 19,00 €

O Renascer de Vénus
Prostituição, Trabalho e Saúde
em Tempos de Sida

Luis Junior Costa Saraiva

Este livro apresenta um panorama da
evolução da opinião pública em
Portugal sobre questões de ambiente,
consumo e energia nas últimas décadas.
A enquadrar cada tema analisam-se as
principais políticas entretanto lançadas
às escalas europeia e nacional.
As acentuadas e rápidas mudanças
ocorridas no país desde 1986
constituem um pano de fundo
essencial para compreender muito do
que se passa e pensa actualmente neste
domínio. Da energia à mobilidade
urbana, das alterações climáticas aos
resíduos, da água ao consumo, as
respostas dos portugueses aos
inquéritos Eurobarómetro são vistas à
luz das tendências europeias e das
diferenças por idade, género ou nível
de educação.
Colaboradores: Ana Horta; João Morais
Mourato; José Gomes Ferreira; Mónica
Truninger; Rui Carvalho; Susana Fonseca;
Susana Valente

Combinando pesquisa etnográfica
e histórica em Lisboa (Portugal) e
Belém (Brasil), este livro aborda as
condições de trabalho e de saúde
entre as trabalhadoras do sexo, os
desafios e as dificuldades que
enfrentam nos diferentes
contextos, e o processo de
criminalização e de medicalização
da prostituição nos séculos XIX e
XX. O Renascer de Vénus é uma
metáfora que remete para o
período em que a sífilis se associava
aos espaços de prostituição e para o
ressurgimento desse elo nos
tempos de HIV/Sida.

A Política e os Partidos
entre 1851 e 1861

José Miguel Sardica

Colecção Estudos e Investigações
Dezembro de 2013 (2.ª edição)
Setembro de 2001 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-073-8
359 páginas
PVP: 20,95 €

Hermínio Martins
José Luís Garcia
(coordenação)

Colecção Estudos e Investigações
Dezembro de 2013 (2.ª edição)
Outubro de 2003 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-111-7
368 páginas
PVP: 21,00 €

Salazarismo
e Cultura Popular
(1933-1958)

Daniel Melo

Colecção Estudos e Investigações
Dezembro de 2013 (2.ª edição)
Novembro de 2001 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-075-2
389 páginas
PVP: 20,42 €

Fevereiro de 2014
ISBN 978-972-671-327-2
237 páginas
PVP: 18,00 €

A Regeneração
sob o Signo do Consenso

Dilemas da Civilização
Tecnológica

A história política do Portugal
oitocentista, sobretudo do período
da Regeneração (1851-1890),
permanece ainda largamente por
fazer. Neste livro considera-se que o
pronunciamento do duque de
Saldanha, de Abril de 1851, marca o
início de um período político
importante e com identidade
própria. Estabelece-se uma lógica
política centrista e os conceitos de
reconciliação e de consenso
suprapartidário ganham adeptos.
Depois de traçado o quadro genérico
do panorama político do período
pré-regenerador(1834-1851), o autor
procede, sob a forma de uma
narrativa histórica, ao estudo da
política e dos «partidos» portugueses
desde as vésperas do golpe fundador
de 1851 até 1861, ano em que se
pode considerar terminado um ciclo
e iniciado outro.

João Franco e o Fracasso
do Reformismo Liberal
(1884-1908)

Rui Ramos

Colecção Breve
Dezembro de 2013 (2.ª edição)
Dezembro de 2001 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-078-3
194 páginas
PVP: 14,14 €

É crescente a importância concedida à
ciência e à tecnologia no debate dos
grandes problemas da civilização e da
cultura contemporânea, no âmbito
social e político, económico
e comunicacional, estético, ambiental
e ético. Os textos que se publicam
neste livro confrontam uma parcela
significativa das grandes questões com
que a análise social e política se passou
a preocupar: dilemas relativos às
encruzilhadas da teoria social, à
condição humana, à consciência ética,
à emergência da dinâmica
globalizante e sua ligação estreita às
tecnologias da informação
computorizada.
Colaboradores: Chris Horrocks; Filipa
Subtil; Helena Mateus Jerónimo;
Hermínio Martins; José Afonso Furtado;
José Esteban Castro; José López Cerezo;
José Luís Garcia; Langdon Winner;
Laymert Garcia dos Santos; Manuel
Silvério Marques; Maria Manuel Araújo
Jorge; Rafael Marques; Viriato
Soromenho-Marques

A política cultural do Estado Novo
tinha subjacente a vontade de
transformar a cultura do povo. A sua
intervenção fez-se sentir sobretudo nas
casas do povo, nos ranchos folclóricos,
no artesanato, nos museus etnográficos,
na literatura popular e nas marchas
populares. O autor procura demonstrar
que o salazarismo promoveu um
modelo ruralista, tradicionalista e
nacionalista de cultura popular, com o
duplo objectivo de se legitimar e de
estabelecer um consenso social em
torno do universo de valores que, na sua
óptica, enformavam a identidade
portuguesa. Apesar disso, o
associativismo popular livre resistiu ao
programa autoritário do regime.
Este trabalho obteve o Prémio de
História Contemporânea da
Universidade do Minho (1998).

João Franco (1855-1929) foi o mais
controverso chefe político português do
princípio do século XX. O seu governo
(1906-1908) acabou tragicamente, com
o assassinato do rei D. Carlos. Esta é a
primeira reinterpretação do chamado
«franquismo» feita a partir de fontes de
arquivo, na maior parte inéditas, e da
consulta sistemática da imprensa da
época. João Franco e o Fracasso do
Reformismo Liberal não é uma simples
biografia do indivíduo, mas um estudo
da elite política liberal, assim como das
ideias e instituições com que essa elite
moldou definitivamente a cultura
portuguesa contemporânea. É um livro
sobre a monarquia constitucional, o
liberalismo e o republicanismo, e os
meios políticos portugueses na viragem
do século XIX para o século XX, com as
suas intrigas e golpes.
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Os Filhos da África
em Portugal
Antropologia, Multiculturalidade
e Educação

Neusa Mendes de Gusmão

Dezembro de 2013 (2.ª edição)
Setembro de 2004 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-131-5
338 páginas
PVP: 25,20 €

Casamento
e Desigualdade
Uma Análise da Diferenciação
Social no Casal

Rodrigo Rosa

Dezembro de 2013
ISBN 978-972-671-324-1
372 páginas
PVP: 24,00 €

Médicos, Medicina
Popular e Inquisição

A Repressão das Curas Mágicas
em Portugal durante
o Iluminismo

Timothy D. Walker

Co-edição ICS-Editora Fiocruz
Outubro de 2013
ISBN: 978-972-671-321-0
423 páginas
PVP: 26,00 €
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Um olhar atlântico sobre a realidade
negra e africana em Portugal permeia
a análise da realidade de imigrantes
africanos dos PALOP e de seus filhos
no espaço da sociedade portuguesa e,
em particular, na cidade de Lisboa.
Algumas políticas públicas de cunho
multicultural e inclusivo revelam, no
caso particular de um bairro de lata,
a Quinta Grande, e de seus moradores,
agora realojados no projecto Alto do
Lumiar, que essas políticas prometem
tudo, realizam muito pouco e, com
isso, geram insegurança, que atinge a
todos. Diante dos factos e de seu pouco
ou nenhum sucesso, defende-se a
possibilidade e a potencialidade da
antropologia – em especial a antropologia da educação – como capaz de
estabelecer pontes entre universos
marcados pela diversidade social e
cultural.

Ciências Sociais:
Vocação e Profissão
Homenagem a Manuel
Villaverde Cabral

Pedro Alcântara da Silva
Filipe Carreira da Silva
(organizadores)

Outubro de 2013
ISBN: 978-972-671-317-3
632 páginas
PVP: 28,00 €
Preocupada em demonstrar as
implicações da vida conjugal na
cristalização das desigualdades sociais, a
investigação sociológica tem privilegiado
o momento da escolha do cônjuge. Este
estudo procura trazer à luz do dia o papel
da própria intersubjectividade conjugal,
que a perspectiva da escolha do cônjuge
deixa, forçosamente, na penumbra. Os
intrincados mecanismos do género, que
perpassam a vida conjugal, reforçam
frequentemente as condições
desigualitárias entre homens e mulheres
na sua projecção enquanto sujeitos sociais
para além do universo da família. Através
da análise de entrevistas em profundidade
a mulheres que vivem em casal com filhos
e cujas elevadas qualificações ampliam, à
partida, as possibilidades de carreira e
correspondente elevação social, o autor
observa as condições relacionais que
contribuem para definir o campo de
possibilidades no que às soluções
encontradas para articular a vida
profissional e a vida familiar diz respeito.

Interações do Estado
e das Igrejas

Baseado numa longa e minuciosa pesquisa de fontes e desenvolvido
segundo hipóteses inovadoras sobre a
perseguição a curandeiros e curandeiras
pelo Santo Ofício, o autor convida os
leitores a repensar o que tomam por
certo acerca da Inquisição em Portugal.
O seu alcance vai para além dos contributos mais óbvios: não se trata apenas
de resgatar do fundo dos arquivos a evidencia sobre a caça às bruxas em Portugal, mantida por muito tempo na
penumbra face à maior expressividade
do fenómeno em países como a Inglaterra; tão pouco se trata apenas de mapear os períodos de maior violência e
tolerância, numa perspectiva que inclui
a comparação com instituições congéneres. Apoiado em extensa documentação primária do Arquivo Nacional da
Torre do Tombo, o autor demostra que
por detrás das perseguições existe a concorrência de praticantes da arte da cura:
de um lado uma classe emergente de
médicos certificados e de outro todo
um conjunto de praticantes da cura
implantados nas comunidades.

A Qualidade da Democracia
em Portugal

Instituições e Homens

António Matos Ferreira
Luís Salgado de Matos
(organizadores)

Setembro de 2013
ISBN: 978-972-671-323-4
264 páginas
PVP: 19,00 €

A Visão dos Cidadãos

António Costa Pinto
Luís de Sousa
Pedro Magalhães
(organizadores)

Setembro de 2013
ISBN: 978-972-671-322-7
261 páginas
PVP: 19,00 €

Este livro é uma homenagem a Manuel
Villaverde Cabral, um dos principais
vultos das ciências sociais em Portugal.
Os autores dos trinta textos aqui reunidos
debruçam-se sobre temas e questões
relacionados com a sua trajectória de vida
e carreira académica. As diferentes partes
que compõem este livro – história e
humanidades, política, saúde e
envelhecimento – reflectem as várias
áreas do seu pensamento e investigação.
Colaboradores: Alison Park; Antonio
Negri; Diego Palacios Cerezales;
Eduardo Cintra Torres; Fernando
Medeiros; Filipa Freitas; Filipe
Carreira da Silva; Filipe Souza
Corrêa; Guya Accornero; Hermínio
Martins; João Freire; João Lobo
Antunes; José Barreto; José Gil; José
Machado Pais; José Medeiros Ferreira;
José Neves; Leonardo Morlino;
Leonor Parreira; Luiz Cesar de
Queiroz Ribeiro; Mónica Brito Vieira;
Pedro C. Magalhães; Pedro Moura
Ferreira; Philippe C. Schmitter;
Renato Lessa; Richard A. H. Robinson;
Robert M. Fishman; Roger Jowell; Rui
Graça Feijó; Salvador Giner; Sofia
Aboim; Steffen Dix; Teresa Patrício
Gouveia; Yann Moulier Boutang

Interações do Estado e das Igrejas é o
primeiro livro do Seminário Permanente
sobre o Estado e as Igrejas que o Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa e o Centro de Estudos de História
Religiosa da Universidade Católica
Portuguesa realizam há sete anos. O livro
começa por estudar as Instituições: Luís
Salgado de Matos propõe padrões
mundiais de relacionamento entre o
Estado e as Igrejas; António Matos
Ferreira apresenta um novo paradigma da
Acção Católica e Teresa Clímaco Leitão
analisa a Democracia Cristã na transição
portuguesa de 1974-1982. Os Homens
são estudados depois: o Cardeal
Cerejeira, por Sérgio Ribeiro Pinto, e o
Cardeal António Ribeiro por Paulo
Fontes. O livro, prefaciado pelo Prof.
António Reis, interessará aos especialistas
do político e do religioso, mas o público
culto lê-lo-á com proveito.
Colaboradores: Paulo Fontes; Sérgio
Ribeiro Pinto; Teresa Clímaco Leitão

Sabemos, de muitos estudos anteriores,
que os portugueses não estão
particularmente satisfeitos com a maneira
como funciona a nossa democracia. Mas
«democracia» é um conceito e uma
realidade multidimensional. Dela
esperamos que represente a diversidade
de preferências das pessoas, que faça
cumprir as leis e dê acesso à justiça, que
responsabilize quem governa, que
produza políticas eficazes e até,
porventura, que promova bem-estar e
igualdade de oportunidades. O que
esperam os portugueses da democracia?
E como a avaliam nestas múltiplas
dimensões? É a estas perguntas que este
livro dá resposta.
Colaboradores: Ana Maria Evans; Carlos
Jalali; Edalina Rodrigues Sanches;
Ekaterina Gorbunova; Filipa
Raimundo; Filipe Carreira da Silva;
Frederico Ferreira da Silva; José Pedro
Zúquete; Marcelo Camerlo; Marco
Lisi; Marina Costa Lobo; Mónica Brito
Vieira; Nina Wiesehomeier; Riccardo
Marchi; Susana Cabaço

O GIS e a Análise Social
na Abertura da Sociedade
Portuguesa

A. Sedas Nunes

Neste opúsculo dá-se a conhecer um
depoimento inédito de A. Sedas
Nunes, tudo indica prestado em 1989,
cerca de dois anos antes de falecer.
Nele, reflecte sobre as origens e evolução
do GIS e da Análise Social, tema já
contido num texto que redigira para o
n.º 100 da «sua» Análise Social.
É assim que traça um friso intelectual e
cívico não só de si mesmo mas também
das pessoas que o acompanharam, que
vincula o GIS e a Análise Social ao
desejo de conhecer a sociedade
portuguesa e de contribuir para o seu
progresso e que, no final, se detém nos
efeitos que a própria viragem da
sociedade portuguesa exerceu sobre o
espaço de possíveis dessas duas
instituições pioneiras da pesquisa em
ciências sociais em Portugal.

Junho de 2013
ISBN: 978-972-671-319-7
26 páginas
PVP: 3,00 €

Bem Comum
Público e/ou Privado?

João Pato
Luísa Schmidt
Maria Eduarda Gonçalves
(organizadores)

Junho de 2013
ISBN: 978-972-671-318-0
352 páginas
PVP: 24,00 €

A Sombra das Ditaduras
A Europa do Sul
em Comparação

António Costa Pinto
(organizador)

Maio de 2013
ISBN: 978-972-671-316-6
244 páginas
PVP: 18,00 €

Criatividade
& Profissionalização

Jovens, Subjectividade
e Horizontes Profissionais

Maria Isabel Mendes
de Almeida
José Machado Pais
(organizadores)

Maio de 2013
ISBN: 978-972-671-315-9
227 páginas
PVP: 18,00 €
A reflexão em torno do «bem comum»
ganha particular relevância em momentos de crise e transição. Não só porque o
risco de desestruturação das instituições
se associa à incerteza relativamente ao que
poderão ser as instituições do futuro, mas
também porque os valores e as questões
que esta noção evoca e faz veicular são
testados com particular intensidade em
momentos de mudança. Com esta obra
os autores pretendem dar um contributo
para este debate, situando o tema do
«bem comum» perante distintas
questões que confrontam actualmente as
sociedades contemporâneas.
Colaboradores: Carla Amado Gomes;
Francisco de la Fuente Sanchez; João
Bau; João Ferreira de Almeida; João
Lavinha; João Miranda; João Pato;
João Valente Cordeiro; José Castro
Caldas; José Miguel Júdice; José
Tavares; Luísa Schmidt; Manuel Mira
Godinho; Maria Eduarda Gonçalves;
Maria da Glória Garcia; Paula Lobato
Faria; Paulo Ferreira Magalhães; Paulo
Trigo Pereira; Pedro Barata; Pedro
Serra; Renato Lessa

Nos últimos anos, a agenda de «como
lidar com o passado» tem vindo a ser
cada vez mais associada à qualidade das
democracias contemporâneas. Vários
anos após o colapso das ditaduras do
século XX, as democracias consolidadas
decidem revisitar o seu passado, quer de
forma simbólica, para superar legados
históricos, quer, por vezes, adoptando
medidas de retribuição, para punir as
elites associadas aos regimes autoritários
que as precederam. Este livro analisa as
formas de justiça transicional que
estiveram presentes nos processos de
democratização na Europa do Sul, numa
perspectiva comparada.
Colaboradores: Alexandra Barahona de
Brito; António Costa Pinto; Carsten
Humlebæk; Diego Palacios Cerezales;
Dimitri A. Sotiropoulos; Filipa
Raimundo; Leonardo Morlino; Marco
Tarchi; Mario Sznajder

A Cidade como Narrativa

Irlys Barreira

Maio de 2013
ISBN: 978-972-671-313-5
296 páginas
PVP: 19,00 €

O Abade Correia da Serra
na América
1812-1820

Richard Beale Davis

Abril de 2013
ISBN: 978-972-671-312-8
329 páginas
PVP: 22,00 €

De que modo os jovens conseguirão
potenciar a sua criatividade para
responder aos desafios profissionais?
É em torno desta questão que se centram
os contributos deste livro, a partir de
pesquisas de campo, realizadas em
Portugal e no Brasil, com jovens que
actuam em áreas empresariais, artísticas e
culturais. Estão em foco os redesenhos e
dilemas da criatividade contemporânea;
as artes de tatuar como design corporal; a
profissionalização da criatividade na
internet (talentos on-line); a alquimia da
interconectividade entre os jovens
criadores de histórias aos quadradinhos;
as vivências do hip-hop entre o
amadorismo e a profissionalização.
Colaboradores: Ana Maria Nicolaci-da-Costa; Fernanda Eugenio; José
Alberto Simões; José Machado Pais;
Maria Isabel Mendes de Almeida;
Vítor Sérgio Ferreira

Este livro explora diferentes modos de
apresentação de metrópoles (Lisboa,
Berlim, Lyon e Fortaleza), tendo como
eixo analítico o conceito de narrativa
proposto por Walter Benjamin. Os guias
turísticos, catálogos, bilhetes postais e
roteiros de viagens são abordados nas suas
formas de «contar a história da cidade».
Emergem também desse circuito, os
profissionais do urbanismo e arquitectos
que imprimem as suas marcas através de
intervenções espaciais. As formas de
apresentação de cidades são permeadas de
conflitos e tensões que atravessam o
conjunto de imagens e interesses dos
diferentes actores que vivem dentro e fora
das cidades. Indicam encontros e
desencontros entre a cidade real e a
cidade imaginada. Enfim, o livro analisa
o modo como algumas cidades se dão
a conhecer, incorporando dimensões
de espaço e tempo que aparecem em
discursos voltados para visitantes e
moradores, contribuindo para pensar, do
ponto de vista sociológico e antropológico, a ideia da cidade como narrativa.
Richard Beale Davies (1907-1981)
publicou em 1955, na revista anual
Transactions of the American
Philosophical Society, um longo estudo
sobre o cientista e diplomata José
Correia da Serra (1751-1823),
destacando o período da sua
permanência nos Estados Unidos da
América entre 1812 e 1820. O ensaio
de R. Beale Davis servia como
introdução à publicação de uma parte
da correspondência trocada entre
Correia da Serra e importantes figuras
da vida política e científica americana,
revestindo particular significado para a
compreensão do seu relacionamento
com Thomas Jefferson, um dos «pais
fundadores» da jovem e grande nação.
É este livro que se edita em tradução
portuguesa, possibilitando a divulgação
mais ampla de um legado fundamental
para o conhecimento da carreira
académica e diplomática de José
Correia da Serra, figura central do
iluminismo português.
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Arte Popular e Nação
no Estado Novo
A Política Folclorista
do Secretariado da Propaganda
Nacional

Vera Marques Alves

No presente livro analisa-se a política
folclorista do SPN/SNI – organismo de
propaganda do Estado Novo –, tendo
como principal referência as teorias
desenvolvidas pela antropologia e outras
ciências sociais em torno dos usos
nacionalistas da cultura popular e da
etnografia. Verificamos que é na exibição
da arte popular portuguesa em palcos
internacionais que o Secretariado
encontra um dos principais instrumentos
de afirmação da nação e mostramos,
ainda, que a sua campanha etnográfica se
integra num movimento de
nacionalização das classes médias, em
curso em Portugal desde a I República.

Ciência, Profissão e Sociedade

Numa época em que a ciência se torna tão

Ana Delicado
Raquel Rego
Cristina Palma Conceição
Inês Pereira
Luís Junqueira

tanto se apela à mobilização da sociedade
civil, as associações e sociedades científicas
são um interveniente a ter em conta.
Sendo um tipo de organização já
centenário, têm sido muito pouco
estudadas. Mesmo num sistema científico
de pequenas dimensões como o
português, as associações científicas
ultrapassam as três centenas e meia e o seu
número não para de crescer. O que fazem
as associações científicas? Como são
criadas? Quem participa nelas? Que
atividades desenvolvem? De que recursos
dispõem? Com que dificuldades se
debatem? Que papéis desempenham
dentro no campo científico, nas profissões
técnico-científicas, na ligação à sociedade?
Este livro procura responder a estas e
outras questões afins, com base num
projeto de investigação em estudos sociais
da ciência executado entre 2010 e 2012.

Associações Científicas em Portugal visível na vida contemporânea e em que

A Circulação
do Conhecimento
Medicina, Redes e Impérios

Cristiana Bastos
Renilda Barreto
(organizadoras)

Fevereiro de 2013 (2.ª edição)
Agosto de 2011 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-288-6
383 páginas
PVP: 20,00 €
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Negociações Familiares
e Construção de Si

Lia Pappámikail

Nesta obra apresentam-se os resultados
de um estudo sobre o processo e a
experiência da adolescência em Portugal,
tendo em particular atenção as mudanças
que ocorrem no e a partir do plano
familiar. O livro parte da ideia e que a
adolescência é um período do ciclo de
vida particularmente denso e intenso de
abertura ao mundo e construção de si, em
que simultaneamente se expandem as
relações afectivas e de amizade e os
territórios de existência,através de um
processo complexo de aquisição de
liberdades e independências da família.
Um processo em que participam os
contextos económicos, culturais e sociais
em que vivem os jovens.

Janeiro de 2013
ISBN: 978-972-671-309-8
300 páginas
PVP: 21,00 €

Abril de 2013
ISBN: 978-972-671-308-1
325 páginas
PVP: 22,00 €

Fevereiro de 2013
ISBN: 978-972-671-311-1
278 páginas
PVP: 19,00 €

Adolescência e Autonomia

Este volume resulta de uma longa
interlocução envolvendo historiadores,
antropólogos, sociólogos e vários
especialistas em ciências da saúde
baseados em Portugal e no Brasil. Em
quatro blocos – «A escrita e o trânsito
do conhecimento médico», «Substâncias de cura: águas e aguardentes»,
«Redes transnacionais de pesquisa e
intervenção» e «Colonial, rural, total:
a experiência da Malária» –, os autores
oferecem-nos diferentes perspectivas
sobre produção e circulação do
conhecimento médico em contextos
luso-brasileiros, entendidos estes de
uma forma ampliada e extensível a
espaços africanos e asiáticos afectados
por políticas coloniais portuguesas.
Colaboradores: Bethânia G. Figueiredo;
Cristiana Bastos; Evandro C. G. de Castro;
Flávio Coelho Edler; Jaime Benchimol;
Jorge Varanda; Luiz Otávio Ferreira; Maria
Manuel Quintela; Mónica Saavedra;
Patrick Figueiredo; Philip J. Havik;
Renilda Barreto; Vítor Faustino

Casal Ventoso: da Gandaia
ao Narcotráﬁco
Marginalidade Económica
e Dominação Simbólica em Lisboa

Miguel Chaves

A chegada do autor desta
investigação ao Casal Ventoso, em
Lisboa, coincidiu com o período em
que o bairro se tornou conhecido
como o maior «hipermercado da
droga» do país. Este estudo revela
novos dados sobre aquela região e
permite um melhor conhecimento
dos comportamentos da sua
população, designadamente os
relacionados com a proliferação do
narcotráfico.

Colecção Estudos e Investigações
Janeiro de 2013 (2.ª edição)
Novembro de 1999 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-310-4
329 páginas
PVP: 22,00 €

Quem Governa
a Europa do Sul?
Pedro Tavares de Almeida
António Costa Pinto
Nancy Bermeo
(organizadores)

Março de 2012 (2.ª edição)
Setembro de 2006 (1.ª edição)
ISBN: 972-671-184-1
268 páginas
PVP: 18,90 €

Nos sistemas políticos modernos, os
ministros são actores fundamentais na
arena do poder, na medida em que
ocupam um lugar estratégico de
comando, donde emanam
continuamente decisões vitais. Quem
são estes actores políticos? Quais são
as suas credenciais e qual o seu perfil
social? Como são escolhidos e qual a
trajectória política que percorrem na
sua ascensão ao poder? Este conjunto
de questões, tradicionalmente
colocadas nos estudos sobre as elites,
guiou esta colecção de ensaios, que
constitui a primeira análise empírica e
comparativa da composição e dos
padrões de recrutamento das elites
ministeriais na Europa do Sul ao longo
dos últimos 150 anos.
Colaboradores: Dimitris Bourikos; Dimitri
A. Sotiropoulos; Juan J. Linz; Luca
Verzichelli; Miguel Jerez; Maurizio Cotta;
Susana Corzo

Estado, Regimes e Revoluções
Estudos em Homenagem
a Manuel de Lucena

Carlos Gaspar
Fátima Patriarca
Luís Salgado de Matos
(organizadores)

Dezembro de 2012
ISBN: 978-972-671-304-3
634 páginas
PVP: 33,00 €

Fazendo Género
no Recreio
A Negociação do Género
em Espaço Escolar

Maria do Mar Pereira

Este livro é uma homenagem a Manuel
de Lucena, amigo, investigador, mestre.
Referência indispensável na ciência
política em Portugal, é um intelectual,
homem do seu tempo, temperado pela
resistência às derivas totalitárias e que
marcou não só a transição
pós-autoritária portuguesa como a
compreensão da democracia que se lhe
seguiu.
Colaboradores: Álvaro Garrido; António
Araújo; António Duarte Silva; Carlos
Gaspar; Douglas Wheeler; Fátima
Patriarca; Fernando Rosas; Filipe Carreira
da Silva; Francisco Sarsfield Cabral;
Howard Wiarda; Joaquim Aguiar;
Joaquim José Gomes Canotilho; José
Barreto; José Luís Cardoso; José Luís
Garcia; José Medeiros Ferreira; Luciano
Amaral; Luís Salgado de Matos;
M. Fátima Bonifácio; Manuel Braga da
Cruz; Maria Filomena Mónica; Mónica
Vieira; Paulo Ferreira da Cunha; Paulo
Tunhas; Pedro Aires Oliveira; Pedro
Lains; Philippe Schmitter; Roque Cabral;
Valentim Alexandre

Em Portugal não tem havido uma
problematização sistemática da
performatividade do género, isto é, do
modo como é negociado na interacção.
Esta obra oferece um importante e
inovador contributo para o aprofundar
dessa reflexão, tomando como ponto de
partida uma etnografia do quotidiano
de uma turma de 8.º ano de uma escola
em Lisboa. Maria do Mar Pereira
analisa como é que as/os jovens
constroem e contestam fronteiras de
género na escola, e demonstra que mais
do que um traço determinado pela
socialização, o género é uma construção
diária laboriosa, que produz tanto
prazer como desconforto, e na qual
rapazes e raparigas investem de forma
activa mas ambivalente.

Percursos, Interacções,
Redes Sociais

Karin Wall
(organizadora)

Novembro de 2012 (2.ª edição)
Novembro de 2005 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-161-2
672 páginas
PVP: 29,50 €

Histórias Conectadas
dos Séculos XVI e XVII

Sanjay Subrahmanyam

Novembro de 2012
ISBN: 978-972-671-300-5
375 páginas
PVP: 25,00 €

Crianças & Media
Pesquisa Internacional
e Contexto Português
do Século XIX à Actualidade

Cristina Ponte

Este volume contém dez ensaios que
cobrem um conjunto vasto de temas,
situando as experiências imperiais
portuguesas da época moderna numa
escala euroasiática, entendendo-as como
parte de um processo histórico contínuo
que envolveu, simultaneamente, as
histórias de vários espaços (Turquia,
Pérsia, Índia, Portugal, Inglaterra,
Holanda, entre outros).
Ultrapassando de forma definitiva vários
etnocentrismos, recorrendo a uma
multiplicidade de arquivos e de fontes
históricas, e apresentando uma erudição
insuperável, Sanjay Subrahmanyam
desafia, neste livro, algumas
interpretações sobre as experiências
imperiais portuguesas no espaço asiático,
ao mesmo tempo que interroga leituras
igualmente inquestionáveis sobre os
impérios com os quais os portugueses
interagiram, e sobre as espacialidades nas
quais estes se movimentaram.

A sociologia da infância, os estudos dos
media e a atenção ao contexto
português cruzam-se neste livro que
analisa a pesquisa internacional sobre as
relações entre crianças e media, desde os
inícios do século XIX aos nossos dias, e a
confronta com indicadores nacionais.
O atraso com que surgiram as primeiras
vagas de preocupação com os
conteúdos para crianças, a popularidade
da rádio, a mais tardia penetração da
televisão e as particularidades do uso da
internet, hoje, em Portugal, confirmam
a necessidade de contextualizar a
investigação sobre crianças e media em
tempos de globalização económica e
cultural.

Novembro de 2012
ISBN: 978-972-671-298-5
234 páginas
PVP: 18,00 €

Dezembro de 2012
ISBN: 978-972-671-305-0
231 páginas
PVP: 18,00 €

Famílias em Portugal

Impérios em Concorrência

Este livro analisa os principais traços
das famílias portuguesas no fim do
século XX. O inquérito nacional,
representativo de Portugal
continental, foi realizado em 1999 e
teve como principal objectivo fazer
um retrato actual e diversificado das
famílias de casais com filhos na
sociedade portuguesa, relacionando
as suas dinâmicas internas (conjugais,
parentais, familiares) com os factores
sociais, temporais e de género que as
influenciam. Viver em casal e em
família hoje já não significa adaptar-se a um modelo único de relações
familiares, antes se demonstrando a
sua pluralidade, desde formas mais
institucionais até estilos mais
igualitários e modernos de família.
Colaboradores: Ana Nunes de Almeida;
Isabel André; Maria das Dores
Guerreiro; Piedade Lalanda; Pedro
Vasconcelos; Rodrigo Rosa; Sofia
Aboim; Vanessa Cunha

Sociologia da Cultura
Perfil de uma Carreira

Maria de Lourdes Lima
dos Santos

Novembro de 2012
ISBN: 978-972-671-299-2
511 páginas
PVP: 30,00 €

Neste livro, ao longo das três partes que o
integram, abordam-se aspectos ligados à
emergência e desenvolvimento da
Sociologia da Cultura em Portugal ao
mesmo tempo que se vai delineando o
modo como se configura um percurso
profissional, designadamente o de uma
socióloga (a própria autora) que abriu,
entre nós, há cerca de trinta anos, o
campo de investigação (no ICS-UL) e de
docência (no ISCTE) naquela mesma
área. A colectânea de textos incluída no
presente trabalho visa temas sobre «o
mundo das artes e da cultura»,
particularmente as condições de trabalho
dos artistas, as características dos
diferentes públicos, as relações cultura-economia e os objectivos de diferentes
políticas culturais. Relativamente à
actividade docente, privilegia-se uma
apresentação sintética dos eixos de
orientação teórica, problemáticas-chave e
procedimentos pedagógicos adoptados.
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Projectar e Construir
a Nação
Engenheiros, Ciência e Território
em Portugal no Século XIX

Marta Macedo

Novembro de 2012
ISBN: 978-972-671-295-4
410 páginas
(incluindo 32 págs. de extratexto de fotos)
PVP: 25,00 €

Normas, Atitudes
e Comportamento Social

Cícero Roberto Pereira
Rui Costa-Lopes
(organizadores)

Novembro de 2012
ISBN: 978-972-671-301-2
231 páginas
PVP: 19,00 €

Este livro sugere que as práticas
científicas e tecnológicas inscritas no
território do século XIX são essenciais
para a experiência da modernidade e
constituem um elemento histórico
fundamental para a compreensão do
Portugal contemporâneo. Partilhando
uma cultura de precisão imposta pelos
números, a par de valores da ética
militar, os engenheiros são os
personagens principais desta narrativa.
Três episódios concretos permitem uma
leitura de conjunto, sequencial e
cronológica, da construção técnico-científica do país. O primeiro revela a
anatomia da Escola do Exército.
O segundo acompanha a produção
burocrática do Conselho de Obras
Públicas. O terceiro segue engenheiros,
agrónomos e fotógrafos que constroem
a paisagem tecnológica do Douro.
Aí, as novas pontes, viadutos, túneis e
socalcos, para além do imaginário de
civilização, impressionaram pelo seu
poder estético, transformando-se num
ícone da cultura nacional partilhada.

Os Outros da Colonização

Este livro constitui o primeiro volume
em língua portuguesa que reflecte e
discute de forma sistemática e
aprofundada o conceito de normas
sociais e a sua aplicação na investigação
em ciências sociais, e particularmente
em Psicologia Social. As várias
contribuições têm em comum o facto
de focarem fenómenos sociais nos quais
as normas sociais constituem um
factor-chave para a sua compreensão.
Não obstante, o livro privilegia a
representatividade de diferentes
perspectivas analíticas, mas que
partilham o pressuposto de que o
conceito de norma é fundamental na
compreensão das atitudes e dos
comportamentos dos actores sociais.

Governar em Ditadura

Colaboradores: Adam Rutland; Cícero
Roberto Pereira; Helder Alves; Isabel R.
Pinto; José M. Marques; José-Miguel
Fernández-Dols; Maria Benedicta
Monteiro; Miguel Cameira; Mónica Brito
Vieira; Ricardo Borges Rodrigues; Rui
Costa-Lopes

Esta colectânea é um passo no sentido
do alargamento a novas mundivisões e
desenlaces do problema da segurança
Perspetivas Portuguesas e Brasileiras pública e do policiamento em Portugal
Susana Durão
e no Brasil contemporâneos. Para tal
foram convidados a participar alguns
Marcio Darck
dos pesquisadores que, de ângulos e
(organizadores)
disciplinas muito diferentes, mais têm
reflectido e escrito sobre o assunto.
Ao partilharem um passado colonial,
uma história de ditaduras longas, a
reconversão complexa das polícias
nacionais, os estudos portugueses e
brasileiros podem abrir novos caminhos
à reflexão neste domínio das ciências
sociais, políticas e criminológicas.

Polícia, Segurança
e Ordem Pública

Outubro de 2012
ISBN: 978-972-671-302-9
309 páginas
PVP: 23,00 €
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Colaboradores: Ana Paula Mendes de
Miranda; Cristina Queirós; Filipe Santos;
Helena Bomeny; Helena Machado;
Jacqueline Sinhoretto, João Pedro
Oliveira; João Trajano Sento-Sé; Julita
Lemgruber; Leonarda Musumeci; Luiz
Antonio Machado da Silva; Luiz Eduardo
Soares; Márcia Pereira Leite; Marcio
Darck; Maria Claudia Coelho; Paula
Poncioni; Renato Sérgio de Lima; Rita
Santos; Roberto Kant de Lima; Susana
Durão; Tatiana Moura; Tiago Neves

Ensaios sobre o Colonialismo
Tardio em Moçambique

Cláudia Castelo
Omar Ribeiro Thomaz
Sebastião Nascimento
Teresa Cruz e Silva
(organizadores)

Em Moçambique o colonialismo tardio
é um período muito dinâmico, produtor
de alteridades e, em grande medida,
responsável pela diversidade
moçambicana que sucede à
independência do país. Continua,
porém, a ser alvo de memórias
paradoxais e conflitantes.
Os organizadores consideram que o
colonialismo tardio em Moçambique
merece ser enfrentado na forma de
debate rigoroso e generoso. Estes ensaios
procuram responder ao desafio.
Colaboradores: Amélia Neves de Souto;
Cláudia Castelo; Eduardo Medeiros;
Fátima Mendonça; Isabel Casimiro;
Jeanne Marie Penvenne; João de PinaCabral; João Paulo Borges Coelho; José
Luís Cabaço; Lorenzo Macagno;
Margarida Calafate Ribeiro; Nuno
Domingos; Omar Ribeiro Thomaz; Rita
Chaves; Sebastião Nascimento; Teresa
Cruz e Silva

Outubro de 2012
ISBN: 978-972-671-303-6
361páginas
PVP: 24,00 €

Elites e Decisão Política
nas Ditaduras da Era do Fascismo

António Costa Pinto
(organizador)

Este livro explora uma área pouco
desenvolvida do estudo das ditaduras
fascistas e de direita: a estrutura de
poder. A velha e rica tradição de
estudos sobre as elites pode dizer-nos
muito sobre a estrutura e o funcionamento do poder político nas ditaduras
associadas ao fascismo, quer através dos
modelos de recrutamento da elite
política que expressa a extensão da sua
ruptura e/ou continuidade com o
regime liberal, quer pelo estudo do tipo
de chefia ou pelo poder relativo das
instituições políticas no novo sistema
ditatorial. Analisando quatro regimes
associados ao fascismo (Alemanha nazi,
Itália fascista, Espanha de Franco e
Portugal de Salazar) sob esta perspectiva, o livro examina a tríade ditador-executivo-partido único numa
perspectiva comparativa.

Julho de 2012
ISBN: 978-972-671-297-8
250 páginas
PVP: 19,00 €

Colaboradores: Goffredo Adinolfi; Rita
Almeida de Carvalho; Nuno Estêvão
Ferreira; Ana Mónica Fonseca; Aristotle
Kallis; Miguel Jerez Mir; Didier
Musiedlak; Filipa Raimundo

Canoas da Bahia

Este livro celebra as esbeltas canoas que
rolam aos milhares pelas águas lisas e
negras dos bosques marinhos do
Recôncavo e Baixo Sul da Bahia. São
canoas monóxilas, escavadas em troncos
de uma madeira amarela extraordinária
– muito leve mas muito resistente – por
carpinteiros e pescadores
empreendedores e calorosos, em busca
de uma vida digna e livre. Em vez de
pôr o enfoque directamente sobre as
pessoas, a ergologia estuda os
instrumentos que elas inventam para
mediar o mundo; procurando, assim,
iluminar a enorme complexidade da
inerência das pessoas no mundo, que
vai desde a vida íntima aos grandes
problemas económicos e ambientais
dos nossos dias.

Uma Oferta Ergológica

Dugout Canoes in Bahia
An Essay in Ergology

João de Pina-Cabral
Mónica Chan (fotos)

Junho de 2012
ISBN: 978-972-671-296-1
CD-ROM com ficheiros PDF
PVP: 15,00 €

Sexualidade
e Afectos Juvenis

José Machado Pais

Jovens e respetivos pais são convidados a
debater a educação sexual,
confrontando-se as suas atitudes perante
a sexualidade, namoros ou tradições
veiculadas por provérbios. É um livro
que aborda os afectos juvenis, as imagens
corporais, as estratégias de sedução, os
próprios actos de nomeação (alcunhas)
nas relações sociabilísticas. Sobressaem
caminhos metodológicos que valorizam
as virtualidades semânticas do que os
jovens pensam quando nos falam da
realidade vivida. Enfim, um livro sobre
jovens, escrito a pensar neles, mas
também nos seus pais, tão
frequentemente desarmados frente às
surpresas que, inesperadamente, saltam
do armário usado como metáfora dos
mistérios da adolescência.

Uma Etnografia entre Portugal
e o Bangladeche

José Mapril

Corpo e Cultura Popular
em Moçambique

Nuno Domingos

Abril de 2012
ISBN: 978-972-671-292-3
326 páginas
PVP: 22,00 €

Nuno Gonçalo Monteiro

Nas últimas décadas têm chegado a
Portugal populações que nada têm a ver
com a experiência colonial portuguesa.
Este livro pretende precisamente realizar
uma etnografia sobre um destes
contextos, mais concretamente, o caso
dos bangladechianos em Lisboa. Quem
são estes bangladechianos? Como
chegaram a Portugal? Qual o seu papel
na economia portuguesa? Qual a sua
relação com o Estado português? Quais
as relações que continuam a manter com
o Bangladeche? E como são estas
relações mantidas através da religião, da
família, da política, e da economia?
Como é vivida a religiosidade neste
contexto migratório recente?
O presente livro pretende responder a
estas perguntas e retratar as migrações
transnacionais que se têm sedimentado
nos últimos vinte anos entre Portugal e
o Bangladeche.

Criatividade e Instituições

«Este trabalho é sobre futebol e o
modo como era praticado em
Lourenço Marques na primeira metade
do século XX. O trabalho interpreta o
desenvolvimento do jogo, desde a
fundação dos primeiros clubes
formados por expatriados ingleses,
passando pela organização em
Moçambique de filiais de clubes
metropolitanos como o Sporting e o
Benfica, até à abertura deste clubes a
membros de uma elite africana, a maior
parte deles mestiços, e à criação da
Associação Africana de Futebol, com
jogadores, na sua maioria, provenientes
das classes trabalhadoras africanas que
viviam na periferia pobre da cidade
onde estes jogos decorriam.
Os historiadores do futebol irão, com
certeza, ficar interessados em aprender
algo mais sobre o contexto que
produziu talentos como Mário Coluna
ou Eusébio, ambos figuras maiores do
futebol europeu em meados do
século XX.»
Harry G. West

Uma Genealogia
do Estado Moderno

Abril de 2012
ISBN: 978-972-671-293-0
372 páginas
PVP: 25,00 €

Futebol e Colonialismo

Entre o Antigo Regime
e o Liberalismo

Nuno Gonçalo Monteiro reúne neste
volume um conjunto de ensaios
sobre o regime senhorial, as elites
nobiliárquicas e os poderes locais
durante a dinastia de Bragança
(1640-1832). O livro corresponde à
preocupação de questionar algumas
das dimensões mais importantes da
história social e da história
institucional do nosso país. O estudo
dos poderes e das elites na época
moderna permite surpreender uma
notável continuidade na sociedade
portuguesa ao longo dos séculos XVII
e XVIII e, simultaneamente, destacar
rupturas, em particular aquela que,
contra uma persistente tradição
historiográfica, se deve reconhecer
na revolução liberal vitoriosa
em 1832-1834.
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Abril de 2007 (2.ª edição)
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ISBN: 978-972-671-192-6
333 páginas
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Islão e Transnacionalismo

Elites e Poder

Novos Desafios à Vida dos Artistas
e dos Profissionais da Cultura

Vera Borges
Pedro Costa
(organizadores)

Fevereiro de 2012
ISBN: 978-972-671-291-6
212 páginas
PVP: 16,00 €

Quentin Skinner
Palestra Sedas Nunes 2011

Outubro de 2011
ISBN: 978-972-671-289-3
62 páginas
PVP: 5,00 €

«Trata-se de uma abrangente colectânea
internacional, organizada por dois dos
melhores especialistas portugueses da
área, Vera Borges e Pedro Costa, na qual
se faz o ponto da situação das profissões
artísticas e culturais no actual contexto
de reconfigurações criativas e
institucionais à escala global em que
hoje operam as indústrias culturais,
desde as artes plásticas às performativas e
destas aos media de entretenimento.
Cruzando a economia e a sociologia,
bem como os estudos territoriais, este
livro deixa-nos com uma visão
panorâmica dos actuais campos
culturais inédita em língua
portuguesa.»
Manuel Villaverde Cabral
Colaboradores: Anita Zednick; Bruno
Vasconcelos; Cícero Roberto Pereira;
David Throsby; Françoise Benhamou;
Gustavo Sugahara; Morgan Jouvenet;
Nuno Teles; Pierre-Michel Menger;
Susana Graça; Tyler Cowens

Um dos historiadores mais importantes da actualidade, Quentin Skinner é
responsável por uma verdadeira revolução na forma de estudar o pensamento
político. Às abordagens textualistas
centradas na coerência interna dos
«grandes textos», Skinner contrapôs
uma análise focalizada nos contextos
intelectuais e linguísticos em que esses
textos foram formados, cujo principal
objectivo é determinar o que é que o
autor estava a fazer ao escrever aquele
texto em particular.
A sua principal área de especialização é
a história do pensamento político dos
primórdios da época moderna, com
um enfoque particular na filosofia de
Thomas Hobbes e na cultura retórica
do Renascimento. Todavia, Skinner
debruçou-se também sobre várias
questões de natureza filosófica ligadas
à natureza da interpretação e explicação históricas, e sobre diversas questões de teoria política contemporânea,
designadamente o conceito de liberdade política e a natureza do Estado.
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Clínica, Arte e Sociedade
A Sífilis no Hospital do Desterro
e na Saúde Pública

Cristiana Bastos
(organizadora)

Outubro de 2011
ISBN: 978-972-671-290-9
245 páginas
(incluindo 32 págs. de extratexto de fotos)
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Migrações, Coesão Social
e Governação
Perspectivas
Euro-Latino-Americanas

Andrés Malamud
Fernando Carrillo Flórez
(organizadores)

Junho de 2011
ISBN: 978-972-671-270-1
413 páginas
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Músicos em Movimento
Mobilidades e Identidades
de uma Banda na Estrada

André Nóvoa

Colecção Breve
Junho de 2011
ISBN: 978-972-671-284-8
137 páginas
PVP: 10,00 €
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Este livro resulta do interesse partilhado
pela memória do Hospital do Desterro,
em Lisboa, encerrado em 2007. O tratamento do seu espólio foi iniciado pelo
médico dermatologista João Carlos Rodrigues (1951-2009), continuado por
um grupo de voluntários no Hospital
dos Capuchos, e objecto de um projecto de investigação em História da
Ciência. O espólio constitui hoje uma
colecção visitável alojada no Salão
Nobre do Hospital dos Capuchos, em
Lisboa, e este volume acompanha-a de
modo amplo, contextualizando a assistência hospitalar e o tratamento da sífilis
na história da cidade de Lisboa, estudando em pormenor a colecção de moldagens de cera do Desterro, e analisando
as personagens, camadas sociais, instituições e políticas sanitárias envolvidas.
Colaboradores: Ana Delicado; António
Matoso; António Perestrelo de Matos;
Célia Pilão; Conceição Ribeiro; João
Carlos Rodrigues; Luis Junior Costa
Saraiva; Luiz Damas Mora; Mónica
Saavedra; Rita Almeida de Carvalho;
Sandra Tacão

O fenómeno das migrações reconhece
múltiplas dimensões. No âmbito
económico, os migrantes contribuem
com a sua força de trabalho nos países
receptores e com as suas remessas nos
de origem. No âmbito político, as
condições de governação dependem da
ampliação ou restrição da cidadania.
No âmbito social, valores como a
solidariedade e coesão são postos em
questão. Finalmente, no âmbito
cultural, diferentes identidades entram
em contacto quotidiano.
Colaboradores: Alessandra Siqueira Barreto;
Andrée Viana Garcés; Antonia Olmos
Alcaraz; Barbara Fritz; Christian
Ambrosius; Fábio Stabelini; F. Javier García
Castaño; Francesca Lagomarsino; Gilberto
Marcos Antonio Rodrigues; Giovanna
Marconi; Gustavo A. Flores-Macías; Igor
José de Renó Machado; Iñaki García
Borrego; Inmaculada Domínguez Fabián;
Josefina Álvarez; Liliane Dutra Brignol;
Manuel Abrantes; María Elena Gadea
Montesinos; María Rubio Gómez; Natalia
Gavazzo; Pablo Nicolás Biderbost Moyano;
Tânia Cristina Simões de Matos dos
Santos; Ursula Stiegler

Assim sendo, pelo quarto dia da tournée,
pressenti que o meu olhar antropológico
devia apontar numa outra direcção. Tive
a sensação de que devia passar a
estruturar o meu trabalho através de
questões mais orientadas por aquilo que
observava e não tanto pelas propostas de
partida. O meu objectivo focar-se-ia,
agora, em indagar as motivações
daqueles músicos para fazerem as
próprias tournées. Porquê embarcar para
a Europa, deixando para trás fortes
compromissos laborais e familiares, para
tocar durante três semanas? Porquê
lançar-se à aventura da estrada? Serão
motivações de ordem económica,
profissional ou de lazer? Investigar as
razões dos músicos em estudo
permitir-me-ia compreender não só
toda a arquitectura de uma banda em
movimento como também questionar e
examinar a própria natureza identitária
de um músico deste género, isto é, de
um músico pertencente à cultura rock,
no sentido mais lato. É disso que este
estudo trata.

Jovens e Rumos

José Machado Pais
René Bendit
Vítor Sérgio Ferreira
(organizadores)

Maio de 2011
ISBN: 978-972-671-285-5
454 páginas
PVP: 28,00 €

As Côres do Império
Representações Raciais
no Império Colonial Português

Patrícia Ferraz de Matos

«A análise social do livro Jovens e
Rumos enquadra-nos num contexto
único caracterizado pelos fenómenos da
globalização, das novas tecnologias e do
aumento da esperança de vida, entre
outros. Este processo de mudanças
desencadeia um desafio de
adaptabilidade por parte de todas as
pessoas, entre elas os jovens. Daí que
estes devam ser valorizados não como
meros objectos para um futuro, mas
como sujeitos activos na construção de
um presente comum, enquanto
precursores e transformadores da
mudança social.»
Eugenio Ravinet Muñoz
Colaboradores: Ana Rita Dias; Beatriz
Padilla; Bob Coles; Carla Machado;
Carles Feixa; Dulce Neves; Elísio
Estanque; Enrique Gil Calvo; Inês Pessoa;
Isabel Menezes; Jesús Sanz Moral; João
Teixeira Lopes; Jorge Benedicto; José
Alberto Simões; José Antonio Pérez-Islas;
Lia Pappámikail; Manuela du Bois-Reymond; Pedro Abrantes; Pedro Moura
Ferreira; Pedro Vasconcelos; Sofia Aboim;
Sónia Caridade; Sónia Martins; Vanda
Aparecida da Silva

«Agora que Portugal se tornou um
país de imigração precisamos de
conhecer quando, onde e como se
formaram as noções racialistas que,
para lá da crítica científica e de alguma
censura social, persistem. Teimam em
sobreviver, reproduzem-se e adaptam-se, perpetuando a naturalização da
desigualdade. As Côres do Império
confirma a oportunidade e a urgência
da análise crítica histórica e
antropológica dos legados do
colonialismo.»
Miguel Vale de Almeida

Prémio Vítor de Sá de História
Contemporânea, 2005

Colecção Estudos e Investigações
Abril de 2011 (2.ª edição)
Outubro de 2006 (1.ª edição)
ISBN: 972-671-185-8
287 páginas
PVP: 16,80 €

A Morada de Ser
Muçulmanos na Europa
e Políticas de Identidade

Nina Clara Tiesler

Março de 2011
ISBN: 978-972-671-286-2
210 páginas
PVP: 16,00 €

«As religiões, sobretudo nos seus
movimentos e nas suas expressões
culturais, não são estáticas, mas antes
sujeitos e objectos de mudança social.
O mesmo acontece com o islão.
Décadas após a chegada de imigrantes
laborais e pós-coloniais muçulmanos à
Europa ocidental, o islão perdeu a sua
quase invisibilidade para se tornar um
factor importante em termos políticos
e de debate público. Neste processo,
nenhum dos lados envolvidos
permaneceu inalterado. A autora
apresenta uma cuidadosa análise da
europeização do islão e da orientação
islamizante dos europeus de origem
muçulmana, processos que só poderão
ser compreendidos nos seus contextos
europeus específicos, onde se verificou,
após o fim da guerra fria, uma adesão
agressiva a tradições culturais e uma
proliferação de categorias religiosas.»
Jørgen S. Nielsen

PALOP: Investigação
em Debate

Marzia Grassi
(organização)

A reflexão crítica em torno do discurso
ocidental hegemónico assume, em
Portugal, uma representação peculiar
nos estudos contemporâneos relacionados com os países africanos de língua
oficial portuguesa (PALOP). Sem
dúvida, nos últimos trinta anos, as
leituras e a compreensão da história
colonial mudaram. Nas ciências sociais
têm vindo a emergir abordagens transnacionais que produzem uma releitura
da história e das narrativas da expansão
colonial. O presente volume reúne seis
textos que abrangem as disciplinas de
antropologia, de sociologia e da ciência
política, e todos eles fazem parte dos
nove que foram apresentados, em forma
de comunicação, no workshop «Os
PALOP no ICS: Objectos e
Metodologias» que teve lugar em
Novembro de 2009.

Dezembro de 2010
ISBN: 978-972-671-283-1
139 páginas
PVP: 12,00 €

Colaboradores: Carolina Carret Höfs;
Cláudia Almeida; Danúbio Walter
Lihahe; Edalina Sanches; Giulia Cavallo;
Maria do Carmo Lorena Santos; Tatiana
Ferreira

Adaptação e Adversidade

Esta obra discute o modo como os
contextos familiares e escolares se
constituem enquanto elementos
potenciadores ou redutores das
possibilidades de materialização do
ideário da igualdade de oportunidades
propiciada pela instituição escolar nas
sociedades modernas. Para o efeito,
comparam-se os resultados escolares
de alunos com diferentes origens
nacionais – Portugal, Cabo Verde
e Índia – e diferentes condições
socioculturais, presentes em escolas do
ensino básico da Área Metropolitana de
Lisboa. Recorreu-se à aplicação de um
questionário a 837 alunos distribuídos
por oito escolas, à recolha de informação
estatística em cada uma destas escolas e à
realização de entrevistas a progenitores
de crianças com origem cabo-verdiana e
indiana.

O Desempenho Escolar
dos Alunos de Origem Indiana
e Cabo-Verdiana no Ensino Básico

Teresa Seabra

Um estudo sobre o hip-hop
português

José Alberto Simões

Dezembro de 2010
ISBN: 978-972-671-279-4
427 páginas
PVP: 27,00 €

José Luís Cardoso
Nuno Gonçalo Monteiro
José Vicente Serrão
(organizadores)

Dezembro de 2010
ISBN: 978-972-671-282-4
573 páginas
PVP: 31,00 €

Democracia
e Representação Partidária
A Elite Parlamentar e os Cidadãos

Ana Maria Belchior

Este livro reúne um conjunto de
24 contribuições originais que trazem
novos elementos para a compreensão de
um período crucial da história de
Portugal e do seu império.
Nas primeiras décadas do século XIX,
Portugal não era apenas um pequeno
reino de dimensão europeia. Era
também a cabeça de uma monarquia
que abrangia um vasto império
ultramarino, no qual se destacava o
território brasileiro.
Colaboradores: Adriana Barreto de Souza;
Ana Canas Delgado Martins; Ana Maria
Homem Leal de Faria; Antonio Moliner
Prada; Charles Esdaile; Érika S. de
Almeida C. Dias; Guilherme Pereira das
Neves; Jacqueline Hermann;
Jacques-Olivier Boudon; José Damião
Rodrigues; Lúcia Maria Bastos Pereira das
Neves; Márcia Maria Menendes Motta;
Maria Beatriz Nizza da Silva; Maria de
Fátima Nunes; Maria de Fátima Silva
Gouvêa; Mendo Castro Henriques;
Miguel Dantas da Cruz; Ricardo Manuel
Madruga da Costa; Ronald Raminelli;
Santiago Silva de Andrade; Sofia Mendes
Geraldes; Tereza Cristina Kirschner; Vânia
Maria Losada Moreira

Passadas mais de três décadas sobre o
anúncio da Revolução Silenciosa de
Ronald Inglehart, muito do que este
vaticinou permanece ainda obscuro
quanto à sua concretização. Previu, em
especial, a pós-materialização das
sociedades industrializadas, isto é, o
crescente predomínio de valores
pós-materialistas (relacionados com a
defesa do ambiente, dos direitos das
minorias, entre outros) sobre os valores
materialistas (relativos ao privilegiar do
crescimento económico e da segurança
física).
Neste processo, o aprofundamento dos
valores democráticos seria um dos
vectores mais assinaláveis, estando a eles
associada a apologia do aprofundamento democrático das instituições
políticas, designadamente no que
concerne à representatividade política.

Novembro de 2010
ISBN: 978-972-671-280-0
334 páginas
PVP: 22,00 €

Dezembro de 2010
ISBN: 978-972-671-277-0
289 páginas
PVP: 21,00 €

Entre a Rua e a Internet

Portugal, Brasil
e a Europa Napoleónica

Partindo de um objecto de estudo
particular – a chamada cultura hip-hop –,
analisa-se, ao longo deste livro, o papel
amplo e multifacetado que a internet
desempenha na construção de um dado
universo cultural. A compreensão do
hip-hop on-line é indissociável da sua
manifestação off-line, do mesmo modo
que esta encontra na internet um
contexto complementar para se
(re)produzir. O «virtual» não se limita
a traduzir mimeticamente o «real»,
engendra-o, acrescentando-lhe atributos.
Tal acontece porque a utilização da
internet no hip-hop compreende a
possibilidade de criar conteúdos próprios
(ou de participar noutros já existentes) e
de os incluir como recurso nas práticas e
produtos desenvolvidos off-line,
evidenciando assim uma complexa
interdependência entre a rua e a internet.
Várias questões aqui discutidas podem
aplicar-se a múltiplos objectos de estudo,
inserindo-se numa reflexão sobre a
formação de diferentes universos
culturais (juvenis ou outros).

O Peso do Hífen
Ensaios sobre a Experiência
Luso-Americana

Onésimo Teotónio
Almeida

Outubro de 2010
ISBN: 978-972-671-269-5
368 páginas
(incluindo 16 págs. de extratexto de fotos)
PVP: 25,00 €

Quase quarenta anos de América do
Norte estão na base dos ensaios
reunidos neste volume. A problemática
dos valores, da ideologia, das mundividências, e a intimamente associada
questão da identidade cultural, são
centrais nas preocupações teóricas do
autor que, quando lhe apontavam
comportamentos estranhos nos EUA,
costumava dizer «Esperem vinte anos
que os terão aqui!» e agora afirma que
se operou uma redução quase total
desse espaço de tempo, residindo a
diferença apenas na intensidade ou
frequência dos problemas.
Portugal vive hoje em confronto diário
com comunidades hifenizadas – não
apenas as dos seus regressantes, mas as
daqueles que cá se vieram fazer
imigrantes. Daí que este livro, mais do
que uma conversa sobre um mundo
distante, se pretenda um contributo
para a conversação sócio-política e
cultural num país subitamente
enredado nas malhas da aldeia global.
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Imigração, Identidades
e Discriminação
Imigrantes Russos e Ucranianos
na Área Metropolitana de Lisboa

Maria Manuela Ferreira
Mendes

Tendo como ponto de partida uma
perspectiva relacional e dinâmica, foi no
quadro da interacção entre o Nós e os
Outros que se pretendeu conhecer as
representações dos imigrantes russos e
ucranianos residentes na Área
Metropolitana de Lisboa sobre
domínios, práticas e situações
percepcionados como discriminatórios
no contexto das relações entre estes
grupos e a sociedade portuguesa. Para os
imigrantes, é principalmente no
mercado de trabalho que as experiências
discriminatórias parecem ser mais
frequentes e mais facilmente
verbalizáveis.
A análise realizada permitiu ainda
evidenciar a conjugação de processos de
construção e de reconstrução de
pertença e de diferença na definição do
Nós e dos Outros.

O Mundo do Livro em Portugal
1940-1970

Nuno Medeiros

Outubro de 2010
ISBN: 978-972-671-272-5
336 páginas
PVP: 22,00 €

Queimar a Incerteza
Poder e Ambiente no Conflito
da Co-Incineração de Resíduos
Industriais Perigosos

Helena Mateus Jerónimo

Outubro de 2010
ISBN: 978-972-671-273-2
291 páginas
PVP: 21,00 €
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Os Homens e a Instituição
1620-1670

Hugo Ribeiro da Silva

Pouco se sabe, hoje, sobre os cabidos
catedralícios do Portugal Moderno.
Como funcionavam? Para que serviam?
Quem eram os clérigos que os
compunham? Que rendimentos lhes
proporcionavam? Como se processava o
seu recrutamento? Que carreiras
potenciavam? A partir do exemplo
da Sé de Coimbra, este livro procura
responder a estas e outras questões.
Uma aproximação institucional
impõe-se, mas tendo sempre em vista um
estudo de história social que permita
conhecer, para o século XVII, o clero das
catedrais.

Outubro de 2010
ISBN: 978-972-671-278-7
178 páginas
PVP: 15,00 €

Outubro de 2010
ISBN: 978-972-671-276-3
415 páginas
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Edição e Editores

O Cabido
da Sé de Coimbra

Este estudo procede a uma exploração
sociológica e histórica da edição de
livros em Portugal durante três décadas
de particular importância para a actividade e que marcam a passagem de uma
espécie de antigo regime editorial para a
situação imediatamente anterior ao
25 de Abril de 1974, procurando
contribuir para a interpretação do
trabalho com o livro em contextos
autoritários. Erigida entre tensões que
lhe são, em grande medida, próprias,
como a que opõe comércio e cultura, a
edição construiu-se a partir de um
diálogo em que participam, por um
lado, persistências históricas com
incidência na identidade dos editores e
na oferta editorial, e, por outro,
propostas de inovação e ruptura com o
passado. Estabelecendo-se como
universo plural, dificilmente redutível a
um modelo, a edição e os editores
portugueses firmam um campo de
actividade não desligado de paradoxos e
contradições, nos posicionamentos face
ao mercado como na ligação ao exterior.

O Campo Vem à Cidade

A incerteza nunca nos abandonou.
À incerteza que sempre existiu, a
sociedade contemporânea tem vindo a
acrescentar outras contingências
decorrentes da acção e decisão humanas
associadas a tecnologias perigosas.
O afã moderno é controlar, domesticar,
queimar a incerteza. O caso da coincineração de resíduos industriais
perigosos em Portugal foi um exemplo
do lastro desta tendência. Queimar a
Incerteza sintetiza a orientação que
conduziu a actuação dos defensores da
co-incineração. Já os opositores
enfatizaram os elementos de incerteza e
ignorância inerentes ao processo e seus
potenciais efeitos num contaminada
pela poluição do cimento e por uma
experiência de queixas não atendidas
durante décadas. Deste conflito acabou
por irromper uma solução mais
sustentável para o tratamento dos
resíduos industriais perigosos, graças à
pressão dos movimentos cívicos e
ambientalistas sobre o poder político.

Confrontos com
o Trabalho entre
Jovens Advogados

Agricultura Biológica, Mercado
e Consumo Sustentável

Mónica Truninger

Colecção Breve
Julho de 2010
ISBN: 978-972-671-271-8
256 páginas
PVP: 15,00 €

As Novas Configurações
da Inserção Profissional

Miguel Chaves

Junho de 2010
ISBN: 978-972-671-267-1
449 páginas
PVP: 28,00 €

Os produtos biológicos, elaborados
com um teor mínimo de fertilizantes
minerais e pesticidas, têm vindo a
incorporar as dietas alimentares dos
consumidores de vários países do
mundo. Segundo diversos
especialistas, estes alimentos são
entendidos como um importante
veículo para a concretização de
esforços em prol da produção e
consumo sustentáveis. E qual é o
estado actual da agricultura biológica
em Portugal? O que pensam os
consumidores sobre os produtos
biológicos? Os dados quantitativos e
qualitativos analisados no livro
permitem descrever as principais fases
históricas do desenvolvimento da
agricultura biológica no país,
caracterizar o mercado agro-alimentar
biológico, avaliar as justificações para
o consumo «bio», e identificar as
principais estratégias que os
consumidores utilizam para
seleccionar e confiar nestes alimentos.

Esta obra pretende oferecer uma visão
integrada dos recursos de que os
jovens advogados dispõem a montante
do ingresso no campo profissional, das
posições que aí irão ocupar e das
aspirações que pretendem concretizar
no e através do trabalho. Aborda
também as avaliações que esses
indivíduos fazem da sua situação
profissional e de si mesmos em face
dessa situação. Propõe, assim, uma
abordagem original da inserção
profissional, abordagem essa que, ao
mesmo tempo que analisa os processos
desiguais de incorporação no campo
profissional, tenta também penetrar
nos meandros das relações subjectivas
e existenciais que os indivíduos
estabelecem com o trabalho.

Caminhos Cruzados
em História e Antropologia
Ensaios de Homenagem a Jill Dias

Philip J. Havik
Clara Saraiva
José Alberto Tavim
(organizadores)

Maio de 2010
ISBN: 978-972-671-259-6
365 páginas
PVP: 25,00 €

Tudo o que Sempre
Quis Saber sobre a Primeira
República
em 37 Mil Palavras

Luís Salgado de Matos

Colecção Breve
Maio de 2010
ISBN: 978-972-671-266-4
179 páginas
PVP: 12,00 €

Insubmissão
Aversão ao Serviço Militar
no Portugal do Século XVIII

Fernando Dores Costa

Abril de 2010
ISBN: 978-972-671-262-6
536 páginas
PVP: 29,00 €

A ideia para a constituição desta obra
partiu do grupo de investigadores das
áreas da história, sociologia e
antropologia que constituía o núcleo do
programa Sociedades e Culturas
Tropicais do Instituto de Investigação
Científica Tropical, no ano de 2006,
para homenagear a professora Jill Dias
enquanto directora do Centro de
Estudos Africanos e Asiáticos daquela
instituição. Infelizmente Jill Dias
faleceu em Abril de 2008, sem assistir à
edição deste livro. Os editores
decidiram pois conservar o cariz inicial
do projecto e que é a sua razão de ser:
um volume que remete para o tempo
em que foi concebido.
Colaboradores: Adel Y. Sidarus; Amélia
Frazão-Moreira; Ana Bénard da Costa;
Augusto Nascimento; Carlos Almeida;
David Birmingham; Emmanuel Esteves;
Eugénia Rodrigues; Gerhard Seibert; João
Pedro Marques; Luísa d’Almeida; Malyn
Newitt; Manuela Borges; Manuela
Cantinho; Margarida Lima de Faria; Maria
Cardeira da Silva; Maria de Jesus Teodoro
de Matos; Rosa Maria Amélia João Melo

Profissão e Vocação

A reflexão em torno dos temas

Ana Delicado
Vera Borges
Steffen Dix

onze ensaios de cientistas sociais
portugueses aqui coligidos. Dos
artistas aos médicos, dos militares aos
curandeiros, dos arquitectos aos
operários, estes textos analisam
diferentes vertentes do que constitui a
experiência e as trajectórias de
diferentes grupos profissionais. Entre
os diversos temas abordados encontram-se a emergência e a autonomização de campos de saber e
profissões associadas, as motivações
para seguir uma profissão, as transformações do mundo laboral e das
carreiras, a prática profissional quotidiana ou os processos de crescente
institucionalização e «managerialização» de algumas profissões.

Ensaios sobre Grupos Profissionais profissão e vocação é o mote para os

(organizadores)

Março de 2010
ISBN: 978-972-671-261-9
346 páginas
PVP: 22,00 €

Ainda hoje, a expressão Primeira
República faz-nos pensar em situações
complicadas: a desordem pública, os
conflitos com a Igreja, a guerra nas
trincheiras da Flandres, a
instabilidade ministerial, o
desprestígio da classe política, os
golpes militares, os anarcosindicalistas, a incapacidade do
Estado, a pobreza. Se a Primeira
República fosse tão negra, porque
continuaríamos a falar dela cem anos
depois com um fascínio renovado?
Tudo o que sempre quis saber sobre a
Primeira República em 37 mil palavras
descreve em termos objectivos as
instituições políticas portuguesas do
5 de Outubro de 1910 ao 28 de
Maio de 1926 – e propõe-nos uma
explicação para o facto de a Primeira
República continuar entre nós. No
fim do volume, uma breve cronologia
espera os leitores mais apressados.

Novos Trilhos Culturais

Partindo da análise da guerra de 1762,
episódio da Guerra dos Sete Anos, e da
presença em Portugal do conde de
Lippe como organizador das forças em
tempo de perigo e depois como
supremo dirigente militar das tropas do
rei de Portugal, identificam-se neste
livro tradições de resistência ao
recrutamento militar e de inconformidade às exigências de formação da
cavalaria e de dedicação profissional
dos oficiais. Acompanha-se o destino
das celebradas reformas de Lippe,
evidenciando-se os limites políticos do
pombalismo como uma mudança
política que não afectava os comportamentos populares e quotidianos.

Educação Ambiental

Práticas e Políticas

Maria de Lourdes Lima
dos Santos
José Machado Pais
(organizadores)

Março de 2010
ISBN: 978-972-671-264-0
305 páginas
PVP: 20,50 €

Balanço e Perspectivas
para uma Agenda mais Sustentável

Luísa Schmidt
Joaquim Gil Nave
João Guerra

Março de 2010
ISBN: 978-972-671-265-7
220 páginas
PVP: 16,00 €

Colaboradores: Bruno Monteiro; Célia
Agapito; Fernando Pereira; Hélder
Raposo; Helena Carreiras; Luísa Especial;
Luísa Veloso; Madalena Patriarca; Manuel
Villaverde Cabral; Paulo Granjo; Susana
Durão; Teresa Carvalho; Vera Borges;
Walter M. Sprondel

Espera-se que ete livro possa contribuir
para uma reflexão em torno de
múltiplos questionamentos que
inquietam investigadores e agentes
culturais. Por exemplo, quais os
mecanismos de promoção ou gestão da
diversidade cultural? Qual o lugar das
práticas culturais na formação ou
sensibilização dos públicos da cultura?
Que relações estabelecer entre os
públicos e as políticas de cultura? Em
que públicos pensamos quando falamos
de políticas públicas da cultura? Como
evitar que as indústrias culturais se
circunscrevam a meras indús- trias de
entretenimento? Qual o papel da
cultura na recuperação do espaço
público, nomeadamente nas cidades?
Colaboradores: Antonio Albino Canelas
Rubim; Antonio Ariño Villarroya;
Arturo Rodríguez Morató; Augusto
Santos Silva; Carlos Fortuna; Cláudia
Madeira; Helena Santos; Idalina Conde;
João Teixeira Lopes; José Luís Garcia;
José Madureira Pinto; José Soares Neves;
Orlando Alves Garcia; Patrícia Gouveia;
Rui Telmo Gomes; Teresa Duarte
Martinho; Vanda Lourenço

A partir de dois inquéritos de âmbito
nacional – um aplicado a um vasto
leque de organizações não escolares
(estatais, privadas e associativas) e outro
aos estabelecimentos de ensino básico e
secundário portugueses – procedeu-se a
uma análise do panorama dos projectos
de educação ambiental e para o
desenvolvimento sustentável. Os dados
inéditos recolhidos permitiram aos
autores discutir e avaliar a educação
ambiental que hoje se faz em Portugal
(incluindo o seu percurso histórico) e o
modo como ela tem desempenhado o
seu papel na formação de uma
cidadania para o desenvolvimento
sustentável. Sublinhando a oportunidade da Década das Nações Unidas da
Educação para o Desenvolvimento
Sustentável, os autores constatam a
ausência persistente de um modelo
pedagógico e de uma estratégia política
de educação que «garantam aos problemas do ambiente e do desenvolvimento
sustentável um lugar estratégico e
permanente no processo educativo».
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O Gosto pela História
Percursos de História
Contemporânea

Miriam Halpern Pereira

Reúnem-se neste livro estudos recentes
realizados pela autora.
Caracterizando-se pela sua diversidade
temática, o elo comum reside nas
interrogações sobre as origens da nossa
contemporaneidade, em perspectiva
comparada. Reflexões metodológicas
sobre a escrita da História abrem o
volume. Novos temas como a
articulação entre nação, cidadania e
religião ou as origens do Estado-Providência convivem com a releitura
de alguns temas já tratados pela
autora, como os primórdios do
liberalismo.

Atitudes e Comportamentos
da População Portuguesa perante
as Prescrições Médicas

Manuel Villaverde Cabral
Pedro Alcântara da Silva

Março de 2010
ISBN: 978-972-671-257-2
139 páginas
PVP: 13,00 €

A Política de Defesa
Nacional
1919-1958

António Paulo Duarte

Fevereiro de 2010
ISBN: 978-972-671-260-2
317 páginas
PVP: 20,50 €
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A «Missão Civilizadora»
do Colonialismo Português
c. 1870-1930

Miguel Bandeira Jerónimo

Este estudo tem como objecto central
a análise histórica da proclamada
«missão civilizadora» do colonialismo
português entre 1870 e 1930, período
marcante da história colonial nacional
e internacional. Os seus fundamentos,
os seus princípios e justificações, assim
como as suas reais concretizações, são
avaliados na sua relação com o aspecto
fundamental do colonialismo
português de finais de Oitocentos e de
princípios de Novecentos: a questão
do trabalho indígena.

Janeiro de 2010
ISBN: 978-972-671-256-5
304 páginas
PVP: 20,50 €

Março de 2010
ISBN: 978-972-671-263-3
214 páginas
PVP: 16,00 €

A Adesão à Terapêutica
em Portugal

Livros Brancos,
Almas Negras

A adesão à terapêutica é uma questão
vital para garantir a plena eficácia dos
medicamentos em benefício dos
doentes. É também importante para o
desempenho dos profissionais de saúde
e do próprio sistema de saúde, no
sentido de melhorar simultaneamente a
eficácia das terapêuticas e a eficiência
dos investimentos, proporcionando
melhores ganhos de saúde e mais
qualidade de vida.
Assim, entendeu oportunamente a
APIFARMA – Associação Portuguesa
da Indústria Farmacêutica promover
este estudo – inédito em Portugal –, a
fim de conhecermos melhor as atitudes
e comportamentos da população
portuguesa perante as prescrições
médicas, os hábitos de saúde e a
utilização de medicamentos, segundo
os seus atributos sociodemográficos
bem como os diferentes tipos e
gravidade das doenças.

A Pandemia Esquecida

«António Paulo Duarte dá neste livro
um olhar arguto sobre a evolução da
política militar e de vertentes da
estratégia nacional, amplamente
documentado, conceptualmente
enquadrado, rigoroso e exaustivo.
Através desta obra podemos
acompanhar a forma como o
pensamento militar nacional evolui
desde as concepções de ‘guerra total’
nos anos 20, passando pela
edificação do Estado Novo,
acompanhando a tentativa de erguer
uma defesa credível na segunda
guerra mundial, compreendendo os
impasses gerados pela difícil
adaptação à guerra fria e as respostas
que a adesão à NATO lhes dá. Está
de parabéns o autor por esta obra,
que enriquece a historiografia e o
pensamento estratégico nacional.»
António José Telo

Folhas Ultras

Olhares Comparados sobre
a Pneumónica 1918-1919

José Manuel Sobral
Maria Luísa Lima
Paula Castro
Paulo Silveira e Sousa
(organizadores)

Dezembro de 2009
ISBN: 978-972-671-258-9
348 páginas
PVP: 22,00 €

As Ideias da Direita Radical
Portuguesa (1939-1950)

Riccardo Marchi

Colecção Breve
Novembro de 2009
ISBN: 978-972-671-253-4
254 páginas
PVP: 15,00 €

A epidemia de gripe de 1918-19
atingiu Portugal num momento de
crise económica, social, política e
ideológica. Os estudos reunidos nesta
obra procuram analisar o seu impacto
sob distintas perspectivas, relativas à
demografia, à gestão do risco, à
história da medicina, às atitudes das
autoridades políticas, sanitárias e
religiosas. Confere-se a devida
importância ao contexto em que a
epidemia ocorre, bem como às
estruturas de longa duração em que se
inscreve. O caso português é
observado em termos comparativos
com outras sociedades e é inserido
numa perspectiva global da pandemia.
Colaboradores: Anny Jackeline Torres
Silveira; Beatriz Echeverri Dávila; Daniel
Melo; David Killingray; João Cúcio
Frada; Liane Maria Bertucci; María
Isabel Porras Gallo; Maria Rita Lino
Garnel; Mário Leston Bandeira; Paulo
Jorge Marques Girão

O nacionalismo em Portugal, difuso e
coeso durante a consolidação do
Estado Novo, é abalado pelo eclodir
da Segunda Guerra Mundial e pelo
seu desfecho. Apesar disso, há uma
jovem geração que se radicaliza graças
a Alfredo Pimenta, polémico
intelectual que se solidariza com o
fascismo e o nacional-socialismo,
considerado um mestre para esta
direita radical. O ponto de encontro
desta área que se coloca ao lado dos
derrotados é o semanário A Nação,
dirigido por José O’Neill, ao qual se
seguirá o quinzenário Mensagem,
animado pelos jovens neofascistas da
Universidade de Coimbra e dirigido
por Caetano de Melo Beirão. Pela
análise destas publicações e pela
influência e colaboração de Alfredo
Pimenta, encontramos nestas Folhas
Ultras a resposta à questão: quem
estava mais à direita do Estado Novo
nos anos 40 e 50?

O Semipresidencialismo
nos Países de Língua
Portuguesa

Marina Costa Lobo
Octavio Amorim Neto
(organizadores)

Novembro de 2009
ISBN: 978-972-671-255-8
306 páginas
PVP: 21,00 €

Outros Orientalismos
A Índia entre Florença
e Bombaim
1860-1900

Filipa Lowndes Vicente

O semipresidencialismo consagrado
na Constituição portuguesa de 1976 é
hoje o sistema de governo adoptado
por sete dos oito países lusófonos.
Este sistema, uma das grande
inovações do constitucionalismo do
século XX, combina um presidente
eleito pelo povo com um primeiro-ministro dependente da confiança
parlamentar.
A combinação pode ser feita de várias
maneiras, o que sempre coloca em
dúvida o lugar do presidente no
sistema político. Saber quais são as
prerrogativas formais e o papel
efectivo do presidente na política
nacional de cada um desses sete
regimes é a grande pergunta
respondida pelos autores deste livro.
Colaboradores: Carlos Frederico Coelho;
Daniel Henrique Costa; Elisabete
Azevedo; Gerhard Seibert; José Jaime
Macuane; José Reis Santos; Pedro
Bacelar de Vasconcelos; Ricardo Sousa da
Cunha

Este livro analisa a produção de
saberes orientalistas em Florença e
Bombaim, lugares periféricos aos
centros colonizadores oitocentistas.
Entre a unificação da Itália e a
descoberta tardia do imperialismo
italiano, Florença tornou-se um centro
de estudos sobre a Índia, promovendo
congressos internacionais, revistas,
exposições e museus. Mas este
movimento não teve uma só direcção:
as iniciativas florentinas revelaram o
papel activo assumido por muitos
intelectuais indianos na identificação
da própria Índia.

Novembro de 2009
ISBN: 978-972-671-240-4
426 páginas
(incluindo 8 págs. de extratexto de fotos)
PVP: 27,00 €

Sem Fronteiras
Os Novos Horizontes
da Economia Portuguesa

Pedro Lains
(organizador)

Novembro de 2009
ISBN: 978-972-671-236-7
331 páginas
PVP: 22,00 €

O Controlo Político
dos Processos Constituintes
Os Casos da Espanha e de Portugal

Braulio Gómez Fortes

Novembro de 2009
ISBN: 978-972-671-245-9
333 páginas
PVP: 23,00 €

Construção da Nação
e Associativismo
na Emigração Portuguesa

Daniel Melo
Eduardo Caetano da Silva
(organizadores)

Outubro de 2009
ISBN: 978-972-671-249-7
301 páginas
PVP: 20,50 €
O comportamento da economia
portuguesa na última década não foi
favorável, o que contrasta com o facto
de Portugal estar agora plenamente
integrado numa das regiões mais
dinâmicas do mundo. Este livro
estuda os temas mais importantes para
a compreensão dos problemas recentes
da economia portuguesa, incluindo a
adopção do euro, a inovação
tecnológica, a especialização
internacional, o investimento
multinacional, as infra-estruturas, o
mercado de trabalho e a regulação,
para assim fornecer pistas para uma
melhor compreensão das
possibilidades de desenvolvimento na
Europa de um país pequeno,
periférico e sem fronteiras.
Colaboradores: Alfredo Marvão Pereira; Ana
Paula Faria; Ana Rute Cardoso; Helena
Marques; Jorge Miguel Andraz; Manuel
Mota Freitas Martins; Maria Paula
Fontoura; Miguel St. Aubyn; Natália
Barbosa; Nuno Crespo; Pedro Pita Barros;
Pedro Portugal; Vítor Gaspar

Esta obra trata dos condicionalismos
políticos a que estão submetidos os
processos constituintes por parte do
actor político que tem a capacidade de
os iniciar. Para o desenvolvimento deste
estudo escolheram-se os processos
constituintes de Portugal e Espanha –
dois processos de transição para a
democracia situados tradicionalmente
pelos investigadores nas antípodas um
do outro, o que os torna dois bons
exemplos para comprovar se o controlo
político desenvolvido pelo poder com
capacidade de criação constitucional
para condicionar o resultado da nova
constituição é independente da
natureza do seu poder.

Kupilikula
O Poder e o Invisível em Mueda,
Moçambique

Harry G. West

Setembro de 2009
ISBN: 978-972-671-235-0
436 páginas
PVP: 27,00 €

Neste livro reflecte-se sobre os nexos
entre a experiência emigratória e as
dinâmicas do nacionalismo
português. Os estudos realizados em
diversos contextos da emigração
analisam a dinâmica associativa e os
traços comuns que a caracterizam:
folclore, desporto, religião, ensino
da língua e acção política. Propondo
perspectivas críticas face às
abordagens correntes sobre a
emigração, o associativismo e a
portugalidade, os textos aqui
reunidos sugerem uma renovação da
agenda nesta temática, que, sem
ignorar a extensão dos trabalhos já
realizados, encaminha o debate em
direcção a novos tópicos.
Colaboradores: Andrea Klimt; Andrés
Malamud; Elsa Lechner; Helena Carreiras;
Irène Strijhorst dos Santos; João Leal;
Marcos Toffoli da Silva

Nesta etnografia histórica da feitiçaria,
Harry G. West baseia-se numa década
de trabalho de campo e conjuga as
perspectivas da antropologia e da
ciência política para revelar como os
habitantes do planalto de Mueda
esperam que as autoridades
responsáveis vigiem o reino invisível
da feitiçaria e deitem por terra ou,
como esses habitantes dizem,
«kupilikula» os ataques destrutivos dos
feiticeiros, praticando, elas próprias,
uma forma construtiva de contrafeitiçaria. Kupilikula argumenta que,
onde as políticas neoliberais
fomentaram a divisão social, em vez
da segurança e da prosperidade, as
populações do planalto usaram, de
facto, o discurso da feitiçaria para
avaliar e, por vezes, deitar as reformas
por terra, apresentando visões
alternativas de um mundo
transformado.
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A Produção
das Mobilidades
Redes, Espacialidades e Trajectos

Renato Miguel do Carmo
José Alberto Simões
(organizadores)

O que distingue a maioria das
sociedades actuais em relação às do
passado no que toca às mobilidades é
porventura a própria extensão das redes
e a intensificação dos fluxos, a que
podemos acrescentar o aumento do
volume e a velocidade com que as
transacções e os trânsitos se processam.
Esta constatação encaminhou-nos para
o ponto de partida deste livro. Discutir
a globalização a partir da sua
consequência mais óbvia – as
mobilidades – mas também tendo por
objectivo problematizar a relação com
um dos seus referentes aparentemente
mais insuspeitos – os lugares.

Cárcere Público
Processos de Exotização
entre Brasileiros no Porto

Igor José de Renó
Machado

Colaboradores: Ana Delicado; André Nóvoa;
Carmen Rial; Cristina Farinha; Frédéric
Vidal; José Mapril; Maria João Cordeiro;
Ricardo Campos; Ruy Llera Blanes; Tim
Cresswell

Junho de 2009
ISBN: 978-972-671-244-2
256 páginas
PVP: 18,00 €

Setembro de 2009
ISBN: 978-972-671-250-3
272 páginas
PVP: 19,00 €

Casas no Campo
Etnografia do Turismo Rural
em Portugal

Luís Silva

Este livro apresenta elementos
empíricos e teóricos de reflexão sobre
o turismo em espaço rural em
Portugal, considerando dados de
natureza quantitativa e qualitativa,
recolhidos numa perspectiva multiescalar. Mais precisamente, propõe-se
integrar o turismo em espaço rural nas
dinâmicas da pós-ruralidade em
Portugal, identificar e caracterizar as
unidades existentes no país,
caracterizar os proprietários das casas,
estudar a respectiva procura e analisar
as repercussões do sector no
desenvolvimento socioeconómico das
zonas rurais tanto em termos
perceptivos como efectivos.

Colecção Breve
Agosto de 2009
ISBN: 978-972-671-247-3
211 páginas
PVP: 15,00 €

Dependência, Estigma
e Anonimato nas
Associações de 12 Passos

Catarina Frois

Colecção Breve
Julho de 2009
ISBN: 978-972-671-252-7
187 páginas
PVP: 14,00 €
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O presente livro analisa a imigração
brasileira no Porto a partir de uma
perspectiva sofisticada e amplamente
crítica. Entrelaçando um conjunto
articulado de conceitos, como «jogo
da centralidade», «subordinação
activa» e «identidade-para-o-mercado», o autor analisa uma experiência
marcada pela intensidade dos
estereótipos portugueses sobre os
brasileiros, expondo a relação entre
esses estereótipos e a produção de
identidades brasileiras no Porto, que
dá nome ao livro: o processo de
exotização. Esse processo ilustra como
os estereótipos são articulados pelos
brasileiros e em que medida passam a
integrar visões de mundo e a
estruturar relações políticas entre a
população migrante.

A Arte de Ser
Indispensável
Líder e Organização no Partido
Socialista português

Marco Lisi

Este estudo examina a relação entre o
papel desempenhado pelos líderes e as
organizações partidárias, utilizando
como estudo de caso a evolução do
Partido Socialista português entre
1976 e 2006. Através da análise de
cinco dimensões-chave que
caracterizam a autonomia dos líderes
– a organização extraparlamentar, a
coligação dominante, a base militante,
a comunicação eleitoral e, finalmente,
o financiamento –, este livro dá-nos a
possibilidade de termos um
conhecimento aprofundado do PS e
do funcionamento dos partidos
políticos das democracias recentes.

Junho de 2009
ISBN: 978-972-671-241-1
332 páginas
PVP: 22,00 €

O que são e quem são os Alcoólicos
Anónimos? O que se faz nos Narcóticos
Anónimos ou nas Famílias Anónimas?
Este livro, apoiado numa pesquisa
etnográfica realizada na área da
Grande Lisboa junto destas três
associações de 12 passos, procura dar
resposta a estas questões. Mediante a
identificação e descrição de associações
que se dirigem a pessoas com
problemas de consumo abusivo de
álcool, drogas ou co-dependência face
a um familiar nesta situação, e através
de uma análise detalhada das práticas,
discurso e performance dos membros,
esta obra foca temas como religião,
terapia, doença, estigma, identidade e
anonimato.

O Estado da Saúde
em Portugal
Acesso, Avaliação e Atitudes
da População Portuguesa

Manuel Villaverde Cabral
Pedro Alcântara da Silva

Junho de 2009
ISBN: 978-972-671-248-0
173 páginas
PVP: 13,50 €

No âmbito da comemoração dos
30 anos do Serviço Nacional de
Saúde, entendeu o Ministério da
Saúde promover este estudo sobre a
evolução do acesso da população
portuguesa aos cuidados de saúde
públicos e privados entre 2001 e
2008, assim como a avaliação que os
utentes fazem do funcionamento dos
serviços, da qualidade dos cuidados e
da equidade do sistema. O estudo
apresenta ainda uma análise regional
sistemática do acesso, avaliação e
atitudes da população ante o sistema
de saúde.

Itinerários
A Investigação nos
25 Anos do ICS

Manuel Villaverde Cabral
Karin Wall
Sofia Aboim
Filipe Carreira da Silva
(coordenação)

Em 1982 era criado, na Universidade
de Lisboa, o Instituto de Ciências
Sociais, dando continuidade ao
Gabinete de Investigações Sociais,
formado vinte anos antes. Desde essa
altura, o panorama das ciências sociais
mudou consideravelmente em Portugal.
Consolidou-se e amadureceu ao mesmo
tempo que foi acolhendo novas
indagações e diversificando saberes.
O ICS de hoje espelha muitas dessas
mudanças. Ao tornar-se a casa de um
número cada vez maior de
investigadores, o ICS tornou-se o ponto
de convergência de muitos e diferentes
itinerários, juntando um conjunto
alargado de disciplinas, objectos e
formas de apreender o mundo social.

É no cruzamento de uns e outros que
surge este livro, uma obra que retrata,
antes de mais, a diversidade do ICS no
presente. Reunindo mais de 40 textos
originais de investigadores do ICS, esta
colectânea oferece um panorama
privilegiado da investigação nas áreas da
história, sociologia, antropologia,
economia, ciência política e psicologia
social. Apresentando grandes temáticas
contemporâneas – desde Portugal, o
império e a diáspora às migrações e
identidades, da ciência e da cidadania à
religião, da família, do género e da
escola aos estilos de vida –, abordam-se
vários tempos históricos e várias
sociedades, apresentando resultados
inovadores em campos diversificados.

Colaboradores: Sofia Aboim; Patrícia
Aguiar; Valentim Alexandre; Ana
Nunes de Almeida: José Barreto;
Cristiana Bastos; Ruy Llera Blanes;
Vera Borges; Alexandra Barahona de
Brito; João de Pina-Cabral; Manuel
Villaverde Cabral; Renato Miguel do
Carmo; Rui Costa-Lopes; Anne Cova;
Ana Delicado; Steffen Dix; Vitor Sérgio
Ferreira; José Luís Garcia; Paulo
Granjo; Marzia Grassi; Ana Guerreiro;
Marina Kolarova; Pedro Lains; Aida
Valadas de Lima; Marinús Pires de
Lima; Marta Lino; Marco Lisi; Pedro
Magalhães; Andrés Malamud; Maria
José Marinho; Conceição Andrade
Martins; Hermínio Martins; Ana
Raquel Matias; Luís Salgado de Matos;
Daniel Melo; Maria Filomena Mónica;
Cátia Nunes; José Machado Pais; João
Pato; Fátima Patriarca; Cícero Pereira;
Alice Ramos; Rui Ramos; José Manuel
Rolo; Sanda Samitca; Tiago Saraiva;
Ramon Sarró; Luísa Schmidt; Filipe
Carreira da Silva; Vanda Aparecida da
Silva; Maria Isabel Soares; José Manuel
Sobral; Nina Clara Tiesler; Jorge Vala;
João Vasconcelos; Susana de Matos
Viegas; Maria Manuel Vieira; Mónica
Brito Vieira; Karin Wall; Ângela
Barreto Xavier

Estudos sobre os
Jornalistas Portugueses

O universo dos jornalistas portugueses
esteve submetido a sucessivas vagas de
turbulência desde a alteração política
do 25 de Abril de 1974. Certas
tendências-chave que tinham vindo a
irromper no grupo profissional, a
partir desse acontecimento gerador de
um contexto democrático,
desprenderam-se completamente na
década de 1980, dando lugar a um
panorama renovado de recomposição
sócio-profissional que se desenvolveu
na passagem para o século XXI. Os
estudos reunidos neste livro procuram
analisar e compreender estes e outros
aspectos da profissionalização dos
jornalistas, inserindo-os nas profundas
transformações ditadas pelas sinergias
entre a revolução tecnológica digital e
a orientação mercadológica
predominante da indústria dos media.

Outubro de 2008
ISBN: 978-972-671-224-4
873 páginas
PVP: 25,90 €

A Chave do Armário
Homossexualidade,
Casamento, Família

Miguel Vale de Almeida

Resultante de alguns anos de relação
dinâmica entre antropologia, intervenção pública e activismo, este livro
– que se debruça sobre terrenos
ocidentais, como Portugal, Espanha,
França e Estados Unidos da América –
tem como objecto central o
casamento, a parentalidade e a família
no que às pessoas homossexuais diz
respeito. Nunca como hoje se usou
tanto o ideário da igualdade, dos
direitos humanos e da cidadania para
exigir as condições de possibilidade
para a superação da homofobia e da
invisibilidade da experiência gay e
lésbica. O debate sobre o casamento
entre pessoas do mesmo sexo torna-se
assim central para uma ciência social
que pretenda fazer a etnografia e a
análise das transformações sociais
contemporâneas.

Colecção Breve
Maio de 2009
ISBN: 978-972-671-239-8
225 páginas
PVP: 15,00 €

Portugal: uma Democracia
em Construção
Ensaios de Homenagem
a David Goldey

Manuel Villaverde Cabral
Marina Costa Lobo
Rui Graça Feijó
(organizadores)

Maio de 2009
ISBN: 978-972-671-246-6
322 páginas
PVP: 25,00 €

Metamorfoses e Encruzilhadas
no Limiar do Século XXI

José Luís Garcia
(organizador)

Maio de 2009
ISBN: 978-972-671-243-5
268 páginas
PVP: 19,00 €

Colaboradores: Filipa Subtil; Manuel
Correia; Pedro Alcântara da Silva; Sara
Meireles Graça; Hugo Mendes; Fernando
Correia; Telmo Gonçalves

Esta homenagem a David Goldey
– professor de Ciência Política em
Oxford, orientador de muitos
estudantes portugueses e animador da
Portuguese Studies Workshop, grande
amigo de Portugal e observador atento
do processo de construção da
democracia – reúne um vasto conjunto
de contribuições diversificadas. Desde
questões metodológicas e históricas até
análises de eventos de instituições
políticas relevantes, passando pela
qualidade e pelas formas do sistema
representativo, bem como reflexões
estratégicas e prospectivas, aqui se
procura responder ao estimulante
desafio intelectual de David Goldey e
oferecer ao leitor um amplo quadro
sobre a construção da democracia em
Portugal.

Para uma Sociologia
da Infância

Partindo de um texto submetido a
provas públicas de habilitação em
2007, este livro traça o percurso de
aproximação individual de uma
socióloga da família a um novo objecto
de sociologia, a infância. Apresentam-se e discutem-se, primeiro, os desafios
implícitos no novo paradigma
sociológico da infância, as correntes de
investigação que dele partem, suas
potencialidades e limitações. Propõe-se,
depois, um programa de investigação
inspirado na diversidade de tal
património teórico em torno do tema
genérico «Infâncias, sujeitos e
contextos».

Colaboradores: Hermínio Martins; António
Costa Pinto; Pedro Magalhães; Fernando
Marques da Costa; Paula Garcês; Carlos
Jalali; Jorge Sampaio

Colecção Breve
Maio de 2009
ISBN: 978-972-671-234-3
148 páginas
PVP: 11,00 €

Jogos de Olhares,
Pistas para a Investigação

Ana Nunes de Almeida
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Capital Social e Jovens
Originários dos PALOP
em Portugal

Marzia Grassi

O capital social de jovens originários
de Angola e Cabo Verde em Portugal
realça o carácter global da mobilidade
contemporânea. O estudo que se
apresenta pretende mostrar como os
indivíduos participam nas redes de
capital social, regulando as restrições
no acesso aos recursos e aos direitos de
cidadania e as relações de dominação
entre grupos. Quais são então as
características das redes que se
organizam em torno da solidariedade
e da confiança que permitem aos
indivíduos em movimento a sua
participação na sociedade dos países
envolvidos?

Migração, Saúde
e Diversidade Cultural

Elsa Lechner
(organizadora)

As recentes vagas de imigração em
Portugal têm desafiado tanto as políticas de acolhimento dos imigrantes
como as próprias noções de identidade, de diferença e alteridade.
Desafiam igualmente saberes e poderes instituídos, como é o caso do saber
médico, confrontado com uma
população crescentemente diversificada utente dos serviços nacionais de
saúde. A experiência da aflição e da
doença entre os migrantes reveste-se
de uma complexidade técnica, histórica e antropológica que exige uma
resposta pluridisciplinar.
Colaboradores: Chiara Pussetti; Cristiana
Bastos; Cristiana Giordano; Laurence
Kirmayer; Marie-Rose Moro; Paulo
Granjo; Roberto Beneduce; Sushrut
Jadhav

Colecção Breve
Maio de 2009
ISBN: 978-972-671-242-8
215 páginas
PVP: 15,00 €

Desenvolvimento Económico
e Mudança Social
Homenagem a M. Halpern Pereira

José Vicente Serrão
Magda de Avelar Pinheiro
M. Fátima Sá e Melo Ferreira
(organizadores)

Abril de 2009
ISBN: 978-972-671-237-4
693 páginas
PVP: 26,00 €

Portugal em Transe
Transnacionalização das Religiões
Afro-Brasileiras: Conversão
e Performances

Ismael Pordeus, Jr.

Colecção Breve
Fevereiro de 2009
ISBN: 978-972-671-233-6
168 páginas
PVP: 12,00 €
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Fevereiro de 2009
ISBN: 972-671-232-9
274 páginas
PVP: 19,00 €
Revisitar a obra de Miriam Halpern
Pereira é o propósito deste livro.
O resultado é um impressionante
fresco, diverso na especificidade dos
temas tratados e nas perspectivas
desenvolvidas.
Colaboradores: Álvaro Ferreira da Silva; Ana
Cardoso de Matos; Ana Maria Pina; Anne
Cova; António Alves Caetano; António
Costa Pinto; António Hespanha;
Armando Malheiro da Silva; Benedicta
Duque Vieira; Carlos Alberto Damas;
Carlos Manuel Maurício; David Justino;
David Luna de Carvalho; Eloy Fernández
Clemente; Fátima Sequeira Dias;
Fernando de Sousa; Frédéric Vidal; Gaspar
Martins Pereira; Giulio Sapelli; Guilherme
d’Oliveira Martins; Hélder Adegar
Fonseca; Jaime Reis; Jorge Fernandes
Alves; José Luís Cardoso; Luís Nuno
Rodrigues; Maria Alexandre Lousada;
Maria Beatriz Nizza da Silva; Maria Carlos
Radich; Maria Ioannis Baganha; Maria
João Vaz; Maria Manuela Rocha; Nuno
Gonçalo Monteiro; Nuno Pinheiro; Paulo
Eduardo Guimarães; Pedro Lains; Ramón
Villares; Raúl Iturra; Robert Rowland; Rui
Manuel Brás; Vítor Matias Ferreira

A pesquisa aqui editada é resultante
de trabalho de campo realizado em
Portugal, nos últimos dez anos,
sobre os processos de
transnacionalização de religiões
afro-brasileiras. As migrações
femininas exerceram um papel
fundador na instalação e consolidação
das primeiras comunidades de
Umbanda e de Candomblé. Através
da análise das histórias de vidas destas
fundadoras e de novos convertidos,
procurou-se compreender, por
um lado, o nomadismo e, por outro,
a adopção de visões de mundo
pautadas por perspectivas religiosas
diferenciadas adquiridas pelos adeptos
nas práticas religiosas mediúnicas.

A Sociedade Chope
Indivíduo e Aliança no Sul
de Moçambique
1969-1976

David J. Webster
Edição de João de Pina-Cabral

Fevereiro de 2009
ISBN: 972-671-221-3
457 páginas
PVP: 27,00 €

Prémios do Espírito
Um Estudo sobre Prémios
Literários do Sectetariado
de Propaganda Nacional
do Estado Novo

Rui Pedro Pinto

Colecção Breve
Dezembro de 2008
ISBN: 978-972-671-229-9
189 páginas
PVP: 12,00 €

David Webster (1945-1989) tornou-se mundialmente conhecido como
mártir da luta contra o apartheid na
África do Sul. O seu trágico
desaparecimento levou a que a sua
obra mestra de antropólogo, dedicada
ao povo chope do Sul de
Moçambique, escrita na década
anterior à independência, tenha ficado
inédita. Na opinião de David W.
Hammond-Tooke, trata-se de um dos
mais importantes estudos antropológicos sobre o parentesco na África
austral.
A Imprensa de Ciências Sociais
trouxe-a a público numa tradução
crítica portuguesa preparada por João
de Pina-Cabral, na certeza de se tratar
de um estudo que ombreia em
qualidade científica e em
profundidade humana com as obras
pioneiras de Henri-Alexandre Junod –
outra peça-chave da história
moçambicana.

«Um estudo rigoroso e inovador, que
amplia o nosso conhecimento sobre a
história do Estado Novo, as redes de
intelectuais envolvidos nas actividades
do seu aparelho de propaganda e as
representações autorizadas da
identidade nacional que este
difundiu.»
José Manuel Sobral
«Este primeiro estudo sobre os prémios
literários do SPN dá-nos a conhecer,
com invulgar rigor e clareza, o elo
mais frágil da ‘política do espírito’ de
António Ferro na sua difícil relação
com o campo literário, em que se
revelou sobretudo uma ‘polícia do
espírito’. Aplicando exemplarmente
os conceitos da moderna sociologia
cultural à dimensão até hoje menos
estudada da actividade do SPN, o autor
dá-nos a conhecer um Ferro
pertinazmente conservador e
antiliberal, muito longe do ‘educador
do gosto’ que pretendeu ser.»
António Reis

Cidade & Cidadania

Cidade & Cidadania pretende

Governança Urbana e Participação recuperar a relação virtuosa identificada
Cidadã em Perspectiva Comparada pelos pais fundadores das ciências

Manuel Villaverde Cabral
Filipe Carreira da Silva
Tiago Saraiva
(organizadores)

sociais entre vida urbana e práticas de
cidadania. Os autores partilham a
preocupação de pensar a cidade como
uma arena política, combinando o
estudo das mais recentes dinâmicas e
práticas urbanas com modelos de
análise dos valores e comportamentos
políticos dos cidadãos. A própria cidade
é vista como objecto político de direito
próprio cuja evolução, ou involução,
coloca novos desafios às formas de
governança urbana.

Disse Bom Dia à Noite
Crónica de Tempos Inesperados

Mário Murteira

«Esta é o que poderíamos chamar de
uma biografia científica. Não é bem
história, naturalmente, com datas e
grandes marcos, pois parte do ponto
de vista de um personagem concreto.
Mas acompanhar a vida de uma
pessoa que interagiu intensamente
com o seu tempo [...] traz uma
dimensão de vivência, de clima
político e social, dos sonhos que
permearam uma época.»
Ladislau Dowbor

Colaboradores: Sofia Aboim; Sérgio de
Azevedo; Idalina Baptista; Terry Nichols
Clark; Orlando Alves Santos Júnior;
Antónia Ramírez Pérez; Luiz César de
Queiroz Ribeiro; João Seixas; Mónica
Brito Vieira

Outubro de 2008
ISBN: 978-972-671-226-8
192 páginas
PVP: 14,90 €

Dezembro de 2008
ISBN: 978-972-671-230-5
341 páginas
PVP: 22,00 €

Marcas que Demarcam
Tatuagens, Body Piercing
e Culturas Juvenis

Vítor Sérgio Ferreira

Novembro de 2008
ISBN: 978-972-671-217-6
343 páginas
PVP: 22,00 €

A Sociedade Vigilante
Ensaios sobre Identificação,
Vigilância e Privacidade

Catarina Frois
(organizadora)

A difusão da tatuagem e do body
piercing tem sido visível em Portugal,
nomeadamente entre as mais jovens
gerações. Não sendo recente, o culto
destas formas de expressão corporal tem
merecido, ao longo do tempo, mais
atenção da psicologia ou da psiquiatria
do que da sociologia. Marcas que
Demarcam propõe-se então compreender e interpretar sociologicamente os
sentidos que os jovens de hoje investem
na modificação do corpo através da
tatuagem e body piercing, deslindando o
papel destes recursos na produção e
manutenção de identidades e
sociabilidades. Simultaneamente,
caracteriza as condições sociais de
produção de corpos extensivamente
marcados e analisa os efeitos da sua
assunção pública numa sociedade que
exige um elevado grau de plasticidade
identitária e de maleabilidade corporal
dos seus actores e que, por
consequência, vive com alguma
relutância e preconceito a modificação
corporal mais perene.
A Sociedade Vigilante reúne um
conjunto de ensaios de proeminentes
cientistas sociais, nacionais e
internacionais, que procuram
problematizar a implementação e
legitimação de vários mecanismos de
controlo vigentes na sociedade
contemporânea. Aqui são abordados
temas como a videovigilância; o
policiamento; a introdução de novos
cartões de identificação; a regulação
das políticas de protecção da
privacidade individual; o uso e recolha
de dados pessoais (estatísticos e
genéticos) para fins governamentais ou
comerciais.

Visões do Mundo
As Relações Internacionais
e o Mundo Contemporâneo

João Gomes Cravinho

Outubro de 2008 (3.ª edição)
Maio de 2006 (2.ª edição)
Novembro de 2002 (1.ª edição)
ISBN: 972-671-093-6
324 páginas
PVP: 21,90 €

O Estranho Caso
do Nacionalismo Português
O Salazarismo entre
a Literatura e a Política

Luís Trindade

Colaboradores: Manuela Ivone Pereira da
Cunha; Susana Durão; Chiara Fonio;
José Luís Garcia; Ian Kerr; David Lyon;
Helena Machado; Gary T. Marx; Charles
D. Raab; Susana Silva; Valerie Steeves

Novembro de 2008
ISBN: 978-972-671-228-2
302 páginas
PVP: 21,00 €

Outubro de 2008
ISBN: 978-972-671-222-0
349 páginas
PVP: 21,90 €

Em Visões do Mundo, o autor
descreve o percurso científico das
relações internacionais, uma
disciplina universitária do século XX.
O objecto principal é a evolução da
disciplina e a forma como tem sido
simultaneamente enriquecida e
condicionada por considerações
políticas conjunturais. A noção de
«sociedade internacional» fornece o
enquadramento global, enquanto nos
capítulos finais se sugere que a
actualização da disciplina obriga, na
era da globalização, ao desenvolvimento de instrumentos de análise
inovadores.
«Este livro, único no seu género em
Portugal, não interessa apenas aos que
ensinam ou querem aprender a
matéria. Interessa a todos os que
queiram perceber melhor o mundo.»
Álvaro Vasconcelos

Em 1940, depois de visitarem a Exposição do Mundo Português, dois
minhotos trocavam impressões,
quando um disse ao outro: «Agora já tu
sabes o que é ser português!…» É provável que isto não se tenha passado
assim, que nunca ninguém se tenha
deixado despojar tão completamente
da sua identidade, mas Augusto de
Castro, o escritor e jornalista que contou a história, achou-a verosímil.
Naquele momento, o nacionalismo era
o consenso mais evidente na sociedade
portuguesa. Atribui-se normalmente
este fenómeno à propaganda salazarista.
Neste livro, pelo contrário, procura-se
reconstituir o longo e complexo processo ideológico que conduziu àquele
episódio: como a literatura e a cultura
de massa construíram, desde finais do
século XIX, a base simbólica do que viria
a ser o salazarismo. O resultado foi uma
representação do país donde desapareceu a realidade social mas onde muitos
portugueses se reviram. Foi O Estranho
Caso do Nacionalismo Português.
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História da Caixa Geral
de Depósitos

Pedro Lains
1876-1910
Política e Finanças
no Liberalismo Português

«É um estudo documentado e bem
sistematizado sobre a criação e o
desenvolvimento da Caixa Geral
de Depósitos até 1910. A forma
como faz o enquadramento da
evolução da instituição nos
acontecimentos mais relevantes da
vida portuguesa nesse período
mais valoriza o trabalho.»
Manuel Jacinto Nunes

Os Aleluias
Ciganos Evangélicos e Música

Ruy Llera Blanes

«Um livro admirável sobre a
história do maior banco
português, onde se mostra que o
político e o institucional são
inseparáveis do económico e do
financeiro. Lúcido e solidamente
fundamentado, merece ser lido.»
Jaime Rei

Novembro de 2002
340 páginas
ISBN: 978-972-671-095-0
PVP: 14,70 €

1910-1974
Política, Finanças
e Economia na República
e no Estado Novo

Edição encadernada
com extratexto de fotos:
372 páginas
ISBN: 972-671-094-3
PVP: 19,70 €s

«A Caixa Geral de Depósitos
afirmou-se como um agente
crescentemente interveniente na vida
financeira e económica do País. Sem
um conhecimento detalhado e uma
visão crítica de tal intervenção, não
será possível apreender
completamente as transformações da
República e do Estado Novo que
este volume aborda com grande
profundidade.»
Emílio Rui Vilar

Setembro de 2008
ISBN: 972-671-225-1
260 páginas
PVP: 18,90 €

Aromas de Urze
e de Lama
Viagem de um Antropólogo
ao Alto Minho

João de Pina-Cabral
Ilustrações de Ruth Rosengarten

«Pedro Lains dá-nos nesta obra um
fresco rigoroso da história económica
de Portugal através da vida da Caixa
Geral de Depósitos entre o turbilhão
da República e o autoritarismo do
Estado Novo.»
António Costa Pinto
Abril de 2008
377 páginas
ISBN: 978-972-671-214-5
PVP: 17,00 €

1974-2010
Política Nacional,
Banca Pública
e Integração Europeia

Maio de 2011
472 páginas
ISBN: 978-972-671-287-9
PVP: 27,00 €
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Na segunda metade do século XX, os
ciganos de Portugal e Espanha viram
as suas formas de vida tradicionais
alterarem-se dramaticamente, com a
passagem de um nomadismo rural
para uma mobilidade suburbana.
Sujeitos, objectos e agentes de uma
marginalidade socioeconómica
estruturante, os ciganos ibéricos
assistiram a uma multiplicação de
referências identitárias, que
manipulavam de forma ambígua
adjectivos como «raça inferior»,
«ladrão», «exótico» e «autêntico».
Neste processo, um movimento
cristão pentecostal carismático – a
Igreja Evangélica Filadélfia –
implantou-se no seu seio, tornando-se protagonista de uma importante
releitura da condição social e cultural
cigana. Este livro aborda este
processo, tomando como ponto de
partida um dos principais marcadores
étnicos contemporâneos: a «música
cigana».

Aromas de Urze e de Lama é um ensaio
de etnopoética, situado na área
nebulosa entre a experiência vivida e a
ficção – um exercício sobre a
transcrição da oralidade, que explora
toda a pluralidade possível dos
métodos de narração e depoimento.
O leitor encontrará relatos das vidas e
das mortes dos camponeses minhotos,
das suas noções, dos seus fantasmas,
dos seus amores, dos seus medos –
recentes ou antigos, verosímeis ou
fantasiosos.
Escrita nos meados dos anos 80,
Aromas de Urze e de Lama é um hino a
uma ruralidade que se esvaía. Passados
vinte anos sobre a sua escrita, o texto
continua a desafiar o leitor tanto pelo
que conta como pela forma como
conta.

Setembro de 2008
ISBN: 972-671-220-6
274 páginas
PVP: 18,90 €
«Um livro imprescindível para se
compreender, através da história da
Caixa, de 1974 a 2010, não apenas a
sua profunda transformação
estrutural, mas também as que
ocorreram no sistema bancário e nas
políticas financeiras do Estado.»
Eduardo Catroga
«Este livro traz-nos uma descrição
muito completa dos episódios e
transformações mais importantes da
vida da Caixa durante o período de
1974-2010. Como enquadra tais
transformações nas mudanças
registadas no conjunto do sistema
financeiro, na economia e na política
económica do país, o livro é
também uma fonte de grande valia
para a informação e as análises
relativas a essas mudanças.»
José da Silva Lopes

Como Evitar
Golpes Militares
O Presidente, o Governo
e a Assembleia Eleita

Luís Salgado de Matos
Prefácio de Jorge Sampaio

Setembro de 2008
ISBN: 972-671-219-0
407 páginas
PVP: 24,90 €

«Quem, como eu, teve que
‘descobrir’ o conteúdo das funções de
Comandante Supremo das Forças
Armadas em pleno exercício do
mandato, e que se confrontou, além
do mais, com a demissão do
CEMGFA, com o caso do urânio
empobrecido, com o da participação
das Forças Armadas portuguesas em
operações de paz no estrangeiro,
nomeadamente o caso extremo da
eventual e respectiva presença no
Iraque, não pode deixar de assinalar a
importância deste estudo que nos
fornece uma importantíssima análise
e perspectivas sobre a relação do
Chefe de Estado e as Forças Armadas,
em especial, claro, no contexto do
nosso sistema de Governo.»
Jorge Sampaio

Challenges Ahead
for the Portuguese
Economy

Francesco Franco
(editor)

Este volume de artigos e ensaios
contém reflexões e análises sobre a
situação actual e as perspectivas futuras
da economia portuguesa.
As principais questões abordadas pelos
autores prendem-se com o crescimento
e a produtividade, os desequilíbrios
externos, a saúde e a segurança social.
Cada um dos tópicos é desenvolvido
por um economista português em
conjunto com um colega estrangeiro.
O resultado é uma fascinante mistura
de análises rigorosas e conselhos
práticos de política económica.

Ciência e Cidadania
Homenagem
a Bento de Jesus Caraça

Luísa Schmidt
João de Pina-Cabral
(organizadores)

Colaboradores: Pedro Pita Ramos; Olivier
Blanchard; Jeremy Bulow; Luís Campos
e Cunha; Vítor Constâncio; Richard
Eckaus; Francesco Giavazzi; Paul
Krugman; Pedro Lains; Jorge Braga de
Macedo; Pedro Portugal; José da Silva
Lopes

Setembro de 2008
ISBN: 978-972-671-227-5
243 páginas
PVP: 17,90 €

Sá da Bandeira
e o Fim da Escravidão
Vitória da Moral, Desforra
do Interesse

João Pedro Marques

Colecção Breve
Setembro de 2008
ISBN: 978-972-671-223-7
140 páginas
PVP: 13,90 €

Deriva Cigana
Um Estudo Etnográfico
sobre os Ciganos de Lisboa

Daniel Seabra Lopes

Julho de 2008
ISBN: 972-671-216-9
410 páginas
PVP: 24,90 €

Este é um livro de homenagem a Bento
de Jesus Caraça, personalidade que
marcou profundamente o universo
científico português do século XX.
Nos dias que passam, em que o saber
científico parece ter perdido a nitidez
e a estabilidade de contornos que o
caracterizavam, o exemplo humano de
uma figura com a dimensão ética de
Bento de Jesus Caraça tornou-se
precioso, vital até. Através dele e do seu
percurso, encontramos com mais
clareza o fulcro dessa relação ainda hoje
incontornável entre «ciência e
cidadania».
Colaboradores: Alberto Pedroso; Fernando
Gil; Helena Neves; Hermínio Martins; João
Arriscado Nunes; João Caraça; Luísa
Schmidt; Maria Eduarda Gonçalves; Nuno
Crato; Paulo Almeida; Ruy de Carvalho;
Viriato Soromenho-Marques

Junho de 2008
ISBN: 978-972-671-218-3
261 páginas
PVP: 18,90 €
No último quartel do século XIX
Portugal e outros países abolicionistas
assentaram a exploração dos
territórios africanos em formas de
trabalho e de domínio muito
próximas da escravidão – que se
supunha abolida. No caso português
aceita-se, geralmente, que essa
situação paradoxal tenha surgido
apenas na parte final do século
devido às pressões políticas e
económicas da época. Teria sido
então que se invertera o caminho
libertador laboriosamente aberto por
Sá da Bandeira – a figura que
personifica a luta contra a escravidão
no Portugal de Oitocentos. O autor
contesta essa visão, afirmando que o
processo de abolição da escravidão
nas colónias portuguesas foi, desde o
seu início, uma via de progressiva
cedência dos abolicionistas (e do
próprio Sá da Bandeira) aos seus
opositores.

Do Bidonville ao Arrastão

Assente em dados recolhidos durante
uma prolongada experiência de
terreno, este livro oferece-nos uma
descrição do modo de vida de uma
comunidade cigana residente na
cidade de Lisboa, avançando novas
perspectivas sobre tópicos recorrentes
neste tipo de contextos etnográficos,
como a preponderância dos laços de
parentesco, a assimetria dos papéis de
género, a ausência quase completa de
instituições e hierarquias a nível
suprafamiliar, a dispersão por uma
série de actividades de cariz
independente como estratégia
económica, a importância dos rituais
do ciclo de vida (especialmente o
casamento e o funeral), o posicionamento selectivo face às diversas
esferas do complexo institucional-legal da sociedade maioritária ou a
interacção com os diferentes tipos de
não-ciganos.

O Visual e o Quotidiano
José Machado Pais
Clara Carvalho
Neusa Mendes de Gusmão

Media, Minorias e Etnicização

José Ricardo Carvalheiro

Maio de 2008
ISBN: 978-972-671-215-2
345 páginas
PVP: 21,90 €

(organizadores)

Portugal tornou-se, nas últimas
décadas, um caso invulgar na Europa
e um posto privilegiado para observar
fenómenos associados às migrações:
é simultaneamente país de origem e
de destino de movimentos
internacionais de mão-de-obra.
Articulados no seu início, os fluxos
de portugueses para França e de
cabo-verdianos para Portugal
formaram as maiores «comunidades»
estrangeiras em Paris e Lisboa,
partilharam semelhanças sociológicas
e produziram numerosos
descendentes, grande parte dos quais
são agora adultos jovens. São estes
filhos de migrantes o objecto duplo
desta pesquisa. Quais têm sido as
modalidades da sua integração social
e simbólica nas nações em que
vivem? Em que dinâmicas
identitárias se envolvem? A pesquisa
segue o olhar destes jovens e retém,
nas suas relações sociais, diferenças
que continuam a fazer diferença.

Este livro reúne um conjunto de
aproximações ao tema visual
e o quotidiano. A vida quotidiana é um
terreno onde se vive a experiência
antropológica do olhar, de uma
vadiagem de olhar – teoricamente
sensível – que toma os registos de
observação como superfícies de
revelações na exacta medida em que o
seu avesso está cheio de ocultações.
É para essa dança de olhares – de
campos disciplinares distintos – que o
leitor é convidado ao percorrer as
páginas deste livro.
Colaboradores: Carles Feixa; João Leal;
José de Souza Martins; Margarida Medeiros; Nuno Porto; Laura Porzio; José da
Silva Ribeiro; Maria do Carmo Serén

Abril de 2008
ISBN: 978-972-671-213-8
233 páginas
PVP: 17,90 €
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O Corporativismo
em Português
Estado, Política e Sociedade
no Salazarismo e no Varguismo

António Costa Pinto
Francisco Palomanes Martinho
(organizadores)

Contemporâneas da mesma década de
1930, quando parecia que o liberalismo
e a democracia haviam abandonado a
cena política na Europa e na América
do Sul, as ditaduras de Portugal e do
Brasil tiveram também o mesmo nome:
Estado Novo. Este livro resulta de um
seminário subordinado ao tema
«Salazarismo e varguismo: duas
ditaduras em comparação», reunindo
especialistas de Portugal, do Brasil e da
França, que procuraram fazer um
balanço analítico sobre os sistemas
antiliberais português e brasileiro.

Do Activismo à Indiferença
Movimentos Estudantis
em Coimbra

Elísio Estanque
Rui Bebiano

Colaboradores: Angela de Castro Gomes;
Nuno Estêvão Ferreira; Irene Pimentel;
Maria Inácia Rezola; Goffredo Adinolfi;
Jorge Luiz Ferreira; Giselda Brito Silva;
Francisco Carlos Teixeira Da Silva; Didier
Musiedlak

Dezembro de 2007
ISBN: 978-972-671-206-0
196 páginas
PVP: 15,90 €

Janeiro de 2008
ISBN: 978-972-671-212-1
365 páginas
PVP: 23,50 €

Os Portugueses na Suíça
Migrantes Europeus

José Carlos Laranjo
Marques

Janeiro de 2008
ISBN: 978-972-671-211-4
493 páginas
PVP: 28,90 €

Hipólito José da Costa
Diário da Minha Viagem
a Filadélfia
1798-1799

Alcino Pedrosa
(editor)

Dezembro de 2007
ISBN: 978-972-671-210-7
183 páginas
PVP: 14,90 €
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Sendo Coimbra geralmente
considerada um microcosmos que, a
muitos títulos, espelha a sociedade
portuguesa no seu conjunto, este livro,
partindo de um estudo de caso, oferece
um importante contributo para o
conhecimento da realidade do país e
dos processos de intensa mudança que
nele vêm ocorrendo desde os anos 60,
em particular no que respeita aos
comportamentos, estilos de vida,
expectativas e formas de participação,
ou de indiferença, de diferentes
gerações de jovens universitários. Um
trabalho fundamental baseado na
análise cruzada de uma detalhada
investigação da documentação histórica
e de um rigoroso inquérito sociológico.

«Os estudos sobre a emigração
portuguesa foram muitos e variados
nos anos 60 e 70. Na altura foram
bem conhecidas as suas causas,
modalidades e impactos. Gradualmente, esses estudos assumiram a
tónica do retorno e nos anos 90
foram substituídos pelos da imigração. Para que Portugal não seja uma
sociedade imaginada é importante,
porém, que nos mantenhamos
atentos a todas as realidades
migratórias. O presente estudo é uma
excelente contribuição para o seu
conhecimento. O autor desenvolve o
tema da emigração portuguesa para a
Suíça particularmente no seu período
áureo (1984-1992). Estuda as formas
complexas de relação entre emigração
temporária e permanente; a inter-relação entre política de imigração,
mercado de trabalho e redes
migratórias; as estratégias de
emigração e os percursos de
mobilidade dos portugueses [...]»
João Peixoto

O Lugar dos Filhos

Hipólito José da Costa Pereira
tinha 24 anos quando foi enviado
pelo secretário de Estado da
Marinha e dos Negócios Ultramarinos – D. Rodrigo de Sousa
Coutinho – numa missão aos
Estados Unidos com o propósito
de observar os progressos verificados, neste país, no campo das artes
práticas, da agricultura e das
manufacturas. Mas, para além
deste objectivo, havia um outro,
mais secreto, diríamos mesmo, de
espionagem económica, que
justificara a viagem: recolher o
insecto e a planta da cochinilha,
de grande valor para a indústria
têxtil, criados no México pelos
espanhóis e cuja exportação era
proibida. Desta missão, além dos
relatórios detalhados enviados para
o reino, resultou este diário de
viagem, cujo interesse vai muito
para além das simples descrições
ou observações do viajante.

A Cultura em Lisboa

Ideais, Práticas e Significados

Vanessa Cunha

Outubro de 2007
ISBN: 978-972-671-202-2
392 páginas
PVP: 24,90 €

Competitividade
e Desenvolvimento Territorial

Pedro Costa

Novembro de 2007
ISBN: 978-972-671-208-4
475 páginas
PVP: 26,90 €

Apreender o sentido e a magnitude
das mudanças que têm vindo a
operar-se no lugar dos filhos nas
famílias portuguesas contemporâneas
e, em simultâneo, iluminar a
diversidade social que coabita com as
tendências dominantes – como a
«norma dos dois filhos» ou o
primado da afectividade – foi o
caminho percorrido pela investigação
sociológica que está na origem do
presente livro. O propósito deste
livro é o de devolver uma imagem
matizada da fecundidade e das
funções dos filhos no quadro da
sociedade contemporânea, tendo em
linha de conta os contextos sociais
das famílias portuguesas, mas
também o tempo (histórico) da
constituição da própria vida familiar,
de modo a conhecer as linhas de
ruptura e de continuidade no lugar
dos filhos dos anos 70 aos anos 90 do
século XX.

Esta obra analisa o papel que as
actividades culturais têm no
desenvolvimento e na
competitividade dos territórios
metropolitanos. O autor começa por
discutir conceitos de actividades
culturais e as relações dessas
actividades com o território para
depois analisar empiricamente as
dinâmicas da cultura no nosso país,
dando particular atenção ao estudo
da Área Metropolitana de Lisboa.
O livro fornece ainda um estudo
detalhado da relevância das
dinâmicas locais a partir da
observação da actividade do principal
bairro cultural da cidade de Lisboa, a
zona do Bairro Alto e do Chiado.

Os Portugueses
e os Novos Riscos
Entre Incerteza e Controvérsia

Maria Eduarda Gonçalves
(organizadora)

Colecção Estudos e Investigações
Novembro de 2007
ISBN: 978-972-671-205-3
298 páginas
PVP: 20,50 €

Escola, Jovens e Media

Maria Manuel Vieira
(organizadora)

Este trabalho, desenvolvido no
quadro do programa OBSERVA do
ICS e do ISCTE, serve para melhor
compreender a relação entre a nossa
sociedade e os novos riscos
– ambientais, de saúde pública e
alimentares –, assim como as
implicações das controvérsias na
forma como os riscos são definidos,
avaliados e geridos. Para o efeito,
foram seleccionados três casos
emblemáticos ocorridos
recentemente em Portugal: o surto da
BSE, a polémica em torno da co-incineração de resíduos industriais e o
caso da gestão do urânio
empobrecido. O livro analisa os
processos de identificação dos riscos
por parte das populações e discute o
papel exercido por peritos, políticos,
agentes económicos e pelos media.

Estado Novo,
Democracia e Europa
1947-1986

Colaboradores: Ana Delicado; Cristiana
Bastos; Hélder Raposo; Mafalda
Domingues

Julho de 2007
ISBN: 972-671-201-5
325 páginas
PVP: 21,90 €

Este livro reflecte o trabalho de
investigação levado a cabo no
Observatório Permanente de Escolas
do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa. Trata-se de
um programa de investigação que
junta um conjunto alargado de cientistas sociais, de diferentes proveniências institucionais e especializações
disciplinares, irmanados no interesse
pela exploração dos caminhos que
levam a melhor compreender o lugar
da escola na formação dos jovens e da
sociedade contemporânea.

Género e Migrações
Cabo-Verdianas

Nicolau Andresen Leitão

Marzia Grassi
Iolanda Évora
(organizadoras)

Colaboradores: Ana Maria Ribeiro; Benedita Portugal e Melo; Bruno Dionísio;
Cristina Ponte; José Manuel Resende;
Juarez Dayrell; Lia Pappámikail Ribeiro
d’Almeida

Colecção Estudos e Investigações
Outubro de 2007
ISBN: 978-972-671-200-8
266 páginas
PVP: 18,90 €

Portugal em Análise
Antologia

Pedro Lains
Nuno Estêvão Ferreira
(organizadores)

Setembro de 2007
ISBN: 978-972-671-199-5
616 páginas
PVP: 18,00 €

Apesar de «orgulhosamente só»,
Portugal não podia ficar
completamente à margem do
movimento de integração na Europa
nos anos 50 e 60, sob pena de pôr em
causa o seu crescimento económico.
E, de facto, foi possível a um país não
democrático e colonialista, cujo regime
não apreciava a integração europeia, ser
membro fundador da EFTA e vir a
ligar-se à CEE por um acordo
comercial ainda antes do 25 de Abril.
Nicolau Andresen Leitão mostra como
decorreu o fascinante e por vezes
paradoxal relacionamento de Salazar e
Caetano com a Europa, numa
investigação indispensável para
compreender o Portugal de hoje.
Francisco Sarsfield Cabral

Nesta colectânea o eixo que sustenta o
género como categoria de análise das
migrações cabo-verdianas é
desdobrado nas suas implicações
políticas, sociais, económicas,
psicológicas e históricas e é
considerado uma pedra fundamental
nos estudos que tratam da migração e
da sociedade cabo-verdiana.
Ao referirem as experiências específicas
de homens e de mulheres migrantes e
os reflexos da sua migração, as autoras
analisam aspectos importantes das
dinâmicas que marcam as suas
posições sociais no tempo e no espaço.
Colaboradores: Andréa de Souza Lobo;
Augusto Nascimento; Isabel P. B. Fêo Rodrigues; Joanne Hoffman; Luzia Oca
González; Martina Giuffrè

Colecção Estudos e Investigações
Junho de 2007
ISBN: 978-972-671-194-0
233 páginas
PVP: 17,90 €
Quem criou o Instituto de Ciências
Sociais na Universidade de Lisboa,
dando continuidade ao projecto
iniciado vinte anos antes com o
Gabinete de Investigações Sociais, e
quais eram as principais preocupações
da investigação levada a cabo no
quadro da nova instituição? Este livro
reúne uma antologia de textos dos
investigadores que, em 1982,
formaram o ICS, mostrando que
havia uma preocupação que se
sobrepunha a todas as outras: a de
analisar aprofundadamente a
realidade nacional.
Colaboradores: A. Sedas Nunes; Ana Nunes
de Almeida; António Barreto; Edgar
Rocha; Jaime Reis; João Ferreira de
Almeida; José Barreto; José Manuel Rolo;
Luís Salgado de Matos; Manuel Braga da
Cruz; Manuel de Lucena; Manuel Luís
Marinho Antunes; Manuel Nazareth;
Manuel Villaverde Cabral; Maria Eduarda
Cruzeiro; M. Fátima Bonifácio; Maria de
Fátima Patriarca; Maria Filomena
Mónica; Maria de Lourdes Lima dos
Santos; Marinús Pires de Lima; Mário
Murteira; Vasco Pulido Valente

De Aldeia a Subúrbio
Trinta Anos de uma Comunidade
Alentejana

Renato Miguel do Carmo

«Este ensaio de sociologia rural
reconstitui, com rigor, as profundas
transformações ocorridas numa aldeia
que, em cerca de três décadas, se
transforma de comunidade de
trabalhadores agrícolas de um Alentejo
latifundiário em subúrbio da cidade de
Beja, com uma fugaz passagem pela
experiência colectivista e revolucionária
da reforma agrária pós-1974. É um
relato comovente e por vezes
surpreendente de um processo de
mudança social que reflecte, afinal,
uma realidade bem mais ampla: a
crescente urbanização dos campos,
mesmo em lugares onde a paisagem e
as pessoas teimam em relembrar um
passado que cada vez mais se
transforma em mera memória.»
João Ferrão

Maio de 2007
ISBN: 978-972-671-197-1
234 páginas
PVP: 17,90 €
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Atitudes Sociais dos Portugueses
Orientações perante
o Trabalho
Base de Dados 1997

Manuel Villaverde Cabral
Jorge Vala
João Freire
Alice Ramos

Trabalho e Cidadania
Manuel Villaverde Cabral
Jorge Vala
João Freire
(organizadores)

(organizadores)
É num contexto de internacionalização
das ciências sociais portuguesas que se
apresenta a base de dados da 1.ª edição
do Inquérito Permanente às Atitudes
Sociais dos Portugueses.
Fevereiro de 1999
ISBN: 978-972-671-052-3
77 páginas
PVP: 9,43 €

Atitudes e Práticas
Religiosas
dos Portugueses
Base de Dados 2

Manuel Villaverde Cabral
Jorge Vala
José Machado Pais
Alice Ramos
(organizadores)

Fevereiro de 2000
ISBN: 972-671-060-X
79 páginas
Esgotado

Dando continuidade à parceria
com o ISSP, o ICS divulga os dados
referentes ao inquérito sobre
atitudes e práticas religiosas.

Fevereiro de 2000
ISBN: 972-671-059-6
230 páginas
Esgotado

Religião e Bioética
Manuel Villaverde Cabral
Jorge Vala
José Machado Pais
(organizadores)

Orientações perante
as Desigualdades Sociais
Base de Dados 3

Manuel Villaverde Cabral
Jorge Vala
André Freire
(organizadores)
Os dados referentes ao inquérito
realizado em 1999 sobre as atitudes perante as desigualdades sociais.

Junho de 2001
ISBN: 978-972-671-071-4
367 páginas
PVP: 16,76 €

Desigualdades Sociais
e Percepções de Justiça
Manuel Villaverde Cabral
Jorge Vala
André Freire

Outubro de 2000
ISBN: 978-972-671-066-0
76 páginas
PVP: 8,90 €

Ambiente
e Desenvolvimento

(organizadores)

Base de Dados 4

Luísa Lima
Manuel Villaverde Cabral
Jorge Vala
Alice Ramos
(organizadores)
O ICS divulga os dados referentes ao
inquérito sobre ambiente e
desenvolvimento realizado em 2000.
Fevereiro de 2002
ISBN: 978-972-671-082-0
94 páginas
PVP: 10,50 €
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Este livro constitui a 1.ª edição do
Inquérito Permanente às Atitudes
Sociais dos Portugueses. Nele são
focadas dimensões centrais para o
estudo dos valores, atitudes e
comportamentos sociais perante o
trabalho e a cidadania política. Com
base no inquérito do International
Social Survey Programme (ISSP) de
1997, os resultados obtidos em
Portugal são analisados e comparados
com os obtidos em Espanha, na
Hungria, na Alemanha e na Suécia,
sendo dada particular ênfase às situações profissionais, à centralidade
socialmente atribuída ao trabalho, às
motivações e à satisfação com a
actividade profissional e, por fim, à
implicação pessoal dos trabalhadores
nas suas organizações.
Colaboradores: Alice Ramos; António
Caetano; Susana Tavares

Este livro constitui o 2.º volume
temático do Inquérito Permanente às
Atitudes Sociais dos Portugueses.
Os textos nele incluídos focam vários
aspectos da religiosidade dos
portugueses. Com base no inquérito
de 1998, os resultados obtidos em
Portugal são comparados com os de
outros países. São ainda analisados
indicadores reveladores de crenças
populares, ascendências e
socializações religiosas, representações
e atitudes em relação aos
desempenhos da Igreja e ao papel da
religião. O último capítulo debruça-se sobre as atitudes dos portugueses
perante algumas questões bioéticas:
aborto; eutanásia; fertilização
artificial; doação de órgãos e
clonagem.
Colaboradores: Alice Ramos; André
Freire; Helena Vilaça; José Luís Garcia

Esta colectânea de estudos constitui
uma abordagem pioneira das atitudes
dos portugueses perante as desigualdades sociais e económicas numa
perspectiva comparada. Com a adição de um questionário nacional
sobre as temáticas da justiça e da cidadania, foi possível estudar ainda as
relações entre as percepções das desigualdades e as da justiça distributiva e
processual na sociedade portuguesa.
Os resultados do inquérito apontam
para a caracterização de Portugal
como uma sociedade atravessada por
desigualdades profundas e possuída
por um forte sentimento de injustiça.
Colaboradores: Cristina Marinho; Elísio
Estanque; José Manuel de Oliveira
Mendes; José Manuel Leite Viegas

Outubro de 2003
ISBN: 978-972-671-110-0
309 páginas
PVP: 18,90 €

Valores Sociais: Mudanças
e Contrastes em Portugal
e na Europa
Jorge Vala
Manuel Villaverde Cabral
Alice Ramos
(organizadores)

O Estudo Europeu dos Valores
envolve, actualmente, 32 países da
Europa ocidental, central e de Leste.
Este estudo pretende responder às
seguintes perguntas: partilham os
europeus um conjunto homogéneo
de valores? Estão os valores a mudar
na Europa? Quais as direcções de
eventuais mudanças? Qual o
posicionamento da sociedade portuguesa num eventual padrão de
valores dominante na Europa? Esta
obra analisa os valores em diferentes
planos da vida: a família, a religião, o
trabalho, a política e a moral.

Ambiente
e Desenvolvimento
Luísa Lima
Manuel Villaverde Cabral
Jorge Vala
(organizadores)

O inquérito sobre as atitudes perante o
ambiente que é analisado neste livro foi
realizado em 2000 em 22 países. Numa
perspectiva comparativa são exploradas
as seguintes temáticas: comportamentos
pró-ambientais e comportamentos de
participação ambiental; conhecimentos
científicos gerais e conhecimentos ambientais; preocupação com o ambiente,
confiança em diversas fontes de informação ambiental, percepção de riscos
ambientais; consumos do património
histórico; atitudes face à preservação do
património; práticas de cidadania cultural.
Colaboradores: Aida Valadas de Lima;
Alice Ramos; João Guerra; Jorge Vala;
Luísa Lima; Luísa Schmidt; Manuel
Villaverde Cabral; Manuela Reis; Paula
Castro; Susana Valente

Janeiro de 2004
ISBN: 978-972-671-117-9
278 páginas
PVP: 17,85 €

Fevereiro de 2003
ISBN: 978-972-671-100-1
496 páginas
PVP: 21,00 €

Contextos e Atitudes
Sociais na Europa
Jorge Vala
Anália Torres
(organizadores)

Dezembro de 2006
ISBN: 978-972-671-189-6
428 páginas
PVP: 26,90 €

Ética, Estado e Economia

Atitudes e Práticas
dos Europeus

Luís de Sousa
(organizador)

Este livro analisa as homogeneidades,
diversidades e mudanças sociais na
Europa em campos tão variados como
as classes sociais, as estruturas familiares,
a hierarquia dos valores sociais, as
posições perante a imigração, as
questões de género e as dife- ças entre
gerações. Estas questões são abordadas
numa perspectiva crítica, teórica e
metodologicamente enquadrada nas
ciências sociais. A análise comparativa
transnacional
adoptada oferece importantes contributos para o conhecimento das atitudes
dos europeus, para o desenvolvimento
dos métodos compara- tivos e para a
tomada de decisões no campo das
políticas públicas num contexto social
em que a interdependência entre países
é cada vez maior.

Família e Género
em Portugal e na Europa

Colaboradoras: Sofia Aboim; Helena
Carvalho; Rosemary Crompton; Maria
das Dores Guerreiro; Clare Lyonette; Alice
Ramos

Novembro de 2007
ISBN: 978-972-671-203-9
284 páginas
PVP: 18,90 €

Vivemos num contexto de rápida
transformação da relação entre o
Estado e a economia, em que as
questões éticas emergem no centro
dessa mudança. Torna-se fundamental
estudar como se relacionam estes três
conceitos (ética, Estado e economia) e
de que modo as atitudes e práticas dos
cidadãos são importantes para
compreender as dinâmicas e
especificidades dessa interacção
complexa. Estas e outras questões são
tratadas nesta colectânea, recorrendo
para o efeito a uma análise comparada
de dados originais, obtidos através de
vários inquéritos europeus.

Trabalho
e Relações Laborais

Karin Wall
Lígia Amâncio
(organizadoras)

João Freire
(organizador)

Colaboradores: Cícero Pereira; Cláudia
Abreu Lopes; Henrique Duarte; João
Triães; José Castro Caldas; Ana Narciso
Costa

Abril de 2009
ISBN: 978-972-671-238-1
206 páginas
PVP: 16,00 €

Agosto de 2009
ISBN: 978-972-671-251-0
197 páginas
PVP: 16,00 €

A participação das mulheres no
mercado de trabalho está a aumentar
em todos os países europeus e
encontramos mais mulheres nas
profissões qualificadas e de topo. São
processos de mudança que se ligam a
transformações profundas na família,
nas relações entre homens e mulheres
e, de forma mais geral, nas atitudes
sociais perante os papéis de género na
família e na sociedade. Em Portugal,
as mudanças assumem contornos
particulares, quer no domínio do
trabalho e da sua relação com a esfera
conjugal e familiar, quer nas atitudes
face à família e à diferenciação de
género. Através do inquérito Família
e Papéis de Género (2002), do
International Social Survey Programme,
as autoras do presente livro analisam
as atitudes sociais face à vida familiar e
aos papéis de género a partir de uma
comparação sistemática entre os
resultados portugueses e os de outros
países europeus.
A presente obra inclui os principais
resultados do estudo Orientações
perante o Trabalho realizado em 2006
pela equipa das «Atitudes Sociais dos
Portugueses», no âmbito da
participação regular do ICS-UL no
International Social Survey Programme
(ISSP). São ainda analisados os
resultados de um módulo nacional
sobre relações laborais. Para além da
análise comparativa transnacional,
procedeu-se a comparações
longitudinais com os resultados do
inquérito homólogo realizado em
1997. O livro está organizado em
cinco capítulos: «Trabalho – muito,
pouco ou nada? Dedicação ao
trabalho em Portugal e na Europa»
(Maria José Chambel); «Trabalho e
suas representações» (Ana de SaintMaurice); «A formação e o emprego»
(João Freire); «A situação dos
desempregados e inactivos» (Luísa
Oliveira); «Relações laborais»
(António Dornelas).
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Atitudes Sociais dos Portugueses

Cultura Escrita
Séculos XV a XVIII

«As questões com que o tempo
interpela as gerações que habitam a
nossa época, em Portugal e na Europa,
eis o tema deste livro. É, por isso, um
livro sobre a vida, sobre o seu curso e
percursos, sobre as incertezas, as
atitudes e as aspirações das gerações e as
suas transições entre fases do ciclo de
vida. Sobre a valorização do capital de
vida em resultado do aumento da
longevidade e sobre as estratégias e
modos de gerir esse capital mais valioso.
Sobre os jovens que, entre rituais novos
ou antigos, se vão tornando adultos na
aprendizagem dos saberes e na
celebração da vida, entre a precariedade
e o trabalho, entre o casamento e o ter
ou não ter filhos. Sobre os adultos que
se preparam para deixar a vida activa,
sobre aqueles que aspiram a uma
reforma precoce.»
Mário Leston Bandeira

Diogo Ramada Curto

Outubro de 2010
ISBN: 978-972-671-275-6
328 páginas
PVP: 23,00 €

Colaboradores: Sofia Aboim; Teresa Amor;
Henrique Duarte; Diniz Lopes; Rui
Costa-Lopes; Isabel Menezes; Gil Nata;
Cátia Nunes

Junho de 2007
ISBN: 978-972-671-193-3
432 páginas
PVP: 26,90 €

Identidade Nacional,
Inclusão e Exclusão Social
José Manuel Sobral
Jorge Vala

«Finalmente, a obra que se
impunha. A identidade nacional
como fenómeno sociológico e
cultural analisado com critérios
objectivos por especialistas das
ciências sociais, sem esquecer
interpretações tradicionais,
porventura pertinentes, mas quase
sempre subjectivas e impressionistas.
A obra que permite finalmente
romper o cerco das amarras
ideológicas, emotivas
e transcendentais do conceito que
nos envolve a todos. Não será
definitiva, mas vai ficar, sem dúvida,
como referência imprescindível.»
José Mattoso

A Nova Economia
do Trabalho

Tempos e Transições
de Vida
Portugal ao Espelho da Europa

José Machado Pais
Vítor Sérgio Ferreira
(organizadores)

(organizadores)

Dezembro de 2010
ISBN: 978-972-671-281-7
235 páginas
PVP: 18,00 €

Os Portugueses
e o Estado-Providência
Uma Perspectiva Comparada

Filipe Carreira da Silva
(organizador)

Julho de 2013
ISBN: 978-972-671-320-3
286 páginas
PVP: 20,00 €
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Colaboradores: Antonio Bustillos; Miguel
Cameira; Fernando Catroga; Rui
Costa-Lopes; Jean-Claude Deschamps;
Don H. Doyle; Eva Green; Ángel
Goméz; Carmen Huici; Dominique
Joye; João Leal; José Marques; Cícero
Pereira; Nicole Schöbi

Mário Murteira

Abril de 2007
ISBN: 978-972-671-195-7
147 páginas
PVP: 13,90 €

Este livro resulta de um inquérito por
questionário aplicado em 2008, no
início da maior crise económica e
financeira da nossa geração. O tema foi
o Estado-Providência, a sua sustentabilidade financeira, desempenho e
perspectivas futuras. O organizador
convidou alguns dos principais
especialistas portugueses para analisar
as diferentes valências do nosso Estado
social, da educação, saúde e segurança
social a problemáticas como o envelhecimento da população, o desafio da
precariedade entre os mais jovens e o
papel do terceiro sector. O resultado é o
estudo mais actual e completo das
atitudes dos portugueses sobre o
Estado-Providência. Esta obra destina-se não só a estudantes e especialistas
como ao público em geral.

Estudos de História
Contemporânea
de Portugal

Colaboradores: António Dornelas;
Cristina Roldão; Renato Miguel do
Carmo; Nuno Nunes; Fernando Ribeiro
Mendes; Elísio Estanque; Sílvia Ferreira;
Sara Paralta; Pedro Alcântara da Silva

Abril de 2007
ISBN: 978-972-671-196-4
359 páginas
PVP: 23,50 €

M. Fátima Bonifácio

«Quadros vários, desenrolados ao longo
de duas décadas, trabalhos sólidos em
que a escrita é o Pórtico da glória.
Caldeando vastos materiais, reúne
testemunhos (e abundam textos
recuperados), reanima pontos de vista,
revê e estabelece hipóteses, e, com
audácia – mas sem veleidades de Ícaro –
ensaia perspectivas inovadoras,
contemplando também periferias não
canonizadas. E tanto que promete,
nesses outros caminhos sugeridos, a
«bibliografia material», aliás mais
devedora à fauna de bibliófilos,
bibliómanos e livreiros que ao meio
universitário e académico: livro raro,
livro único, livro antigo, edição
original, formato, variantes, tipografia
clandestina, privada e suposta ou
imaginária, contrafacção... – vertentes
que em nada deslustram o denso
volume, antes impõem – e sempre no
bom desempenho do ofício –
continuar, continuar».
Luís Farinha Franco

Este livro analisa as transformações
ocorridas nas últimas décadas nas
relações do trabalho em países
europeus pioneiros da social-democracia e do sindicalismo.
O livro mostra em que medida a
«globalização» afecta a estrutura e o
funcionamento das economias de
mercado. Com ele ficamos a
conhecer as transformações ocorridas
recentemente no processo de
acumulação de capital, no mercado
de trabalho e na organização
sindical. O autor analisa, em
particular, os efeitos da globalização
financeira e da globalização do
conhecimento na «nova economia do
trabalho» para concluir sobre o
futuro do modelo europeu de coesão
social. Trata-se de um importante
ensaio que propõe um novo quadro
de reflexão sobre as relações entre o
desenvolvimento humano e a
globalização.

A selecção que fiz de artigos meus
dispersos ao longo dos anos por várias
publicações resultou num conjunto de
doze textos assaz heterogéneo. Depois
de muito hesitar sobre a ordem a dar-lhes, optei por agrupá-los em três
núcleos. Num primeiro núcleo reúno,
por ordem cronológica, textos de
história contemporânea de índole
muito diversa, incluindo um ensaio
sobre historiografia do Estado Novo.
Num segundo núcleo agrupei três
textos de reflexão sobre a narrativa
histórica e biográfica, o primeiro dos
quais (O abençoado retorno da velha
história) sinaliza a minha libertação dos
cânones historiográficos impostos pelas
várias novas histórias a partir dos anos
70 do século XX. No terceiro núcleo
reuni três exercícios biográficos sobre
personagens do século XIX. Dos doze
artigos seleccionados, assinalo um
inédito, «O maior patrono de Portugal»,
um estudo sobre o significado e o valor
político das eleições oitocentistas.

O Século XIX Português

M. Fátima Bonifácio

Este livro procura proporcionar uma
possível síntese interpretativa do
século XIX em Portugal. A autora
elegeu a acção das forças
revolucionárias como fio condutor da
narrativa e procurou sugerir uma
hipótese de explicação para o facto de
a revolução ter constituído uma força
tão desestabilizadora num país que era
geral e arreigadamente conservador.

Colecção Breve
Março de 2007 (3.ª edição)
Novembro de 2005 (2.ª edição)
Fevereiro de 2002 (1.ª edição)
ISBN: 972-671-079-0
163 páginas
Esgotado

O Mundo do Teatro
em Portugal
Profissão de Actor, Organizações
e Mercado de Trabalho

Vera Borges

Março de 2007
ISBN: 978-972-671-191-9
375 páginas
PVP: 23,50

A Arca de Pessoa

Steffen Dix
Jerónimo Pizarro
(organizadores)

Fevereiro de 2007
ISBN: 978-972-671-188-9
369 páginas
PVP: 23,50 €

Artes de Amar da Burguesia

José Machado Pais

Janeiro de 2007 (2.ª edição)
Fevereiro de 1986 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-190-2
198 páginas
PVP: 14,90 €
«Trata-se de uma excelente investigação
em sociologia da arte e da cultura,
fundada num quadro teórico bem
concebido e conduzida o mais próximo
possível do terreno de investigação, a
partir de uma grande variedade de
materiais empíricos, incluindo
questionários, entrevistas e observações
in situ. Neste livro, Vera Borges
mostra-nos os artistas e os grupos de
teatro em acção, e compreendemos
como, num universo onde a
variabilidade de situações, a mobilidade
dos engagements e as incertezas
profissionais e económicas são tão
grandes, os artistas e o pessoal técnico e
administrativo se entendem a ‘fazer as
coisas em conjunto’ (H. Becker). Uma
obra muito rica que mostra o mundo
teatral português como um universo de
trabalho, de produção e de organização,
para além do mundo das decisões e
orientações estéticas.»
Pierre-Michel Menger

António Sardinha
(1887-1925)

«A arca, vi-a pela primeira vez no início
dos anos 60, ainda cheia de manuscritos. Revi-a, há pouco tempo, mais de
quarenta anos depois, completamente
vazia. A transformação desta massa
informe de papéis numa obra universalmente reconhecida é para mim a
dupla metáfora do destino póstumo de
Pessoa, que o livro aqui apresentado
ilustra perfeitamente. Neste sarcófago
estava a figura do poeta, alterado em si
próprio, enfim, pela eternidade.
O espólio era o seu próprio ser, que ele
nos deu para consumir, para sempre,
numa ardente comunhão espiritual.»
Robert Bréchon

A Oposição ao Estado
Novo no Exílio Brasileiro
1956-1974

Colaboradores: Ana Maria de Albuquerque
Binet; Ana Klobucka; António Mega
Ferreira; Arnaldo Saraiva; Carla Gago;
Eduardo Lourenço; Georges Güntert;
Henry Thorau; João Dionísio; José
Barreto; José Blanco; Kenneth
Krabbenhoft; Luigi Orlotti; Manuela
Nogueira; Maria Teresa da Fonseca
Fragata Correia; Onésimo Teotónio
Almeida; Pauly Ellen Bothe; Richard
Zenith; Rui Patrício; Victor J. Mendes;
Vincenzo Russo; Werner Thielemann

José Machado Pais desenvolve, nesta

A Imagem da Mulher e os Rituais obra rigorosa mas de leitura cativante,
de Galanteria nos Meios Burgueses uma análise da linguagem do corpo nos
rituais de galanteria dos meios burguedo Século XIX em Portugal

Um Intelectual no Século

Ana Isabel Sardinha
Desvignes

Dezembro de 2006
ISBN: 978-972-671-177-3
207 páginas
(incluindo 16 págs. de extratexto de fotos)
PVP: 18,90 €

Douglas Mansur da Silva

ses do século XIX em Portugal. Os jogos
da sedução são pesquisados nos seus
mais variados cenários: a missa, os confessionários, a rua, os bailes, os banhos
de mar, o animatógrafo… Atenção é
também dada às estratégias de
conquista envolvendo a arte do
beliscão, os jogos de prendas, as
aproximações cínicas, a troca de bilhetinhos e cartas de amor, o namoro à janela, enfim, toda a sinalética
comunicativa que fazia uso de olhares,
missais, lenços, leques, sombrinhas,
penteados, chapéus e bengalas. A obra
é enriquecida com sugestivas ilustrações
que nos mostram como a distinção social se apoiava na aparência corporal,
onde a imagem da mulher era particularmente valorizada. Neste clássico, que
agora se reedita, José Machado Pais
apresenta os rituais de sedução do
séc. XIX como jogos de arte.

«Ensaísta, poeta e doutrinador político-social, António Sardinha foi uma das
mais singulares e polémicas figuras do
complexo campo da direita portuguesa
do primeiro quartel do século XX.
O seu precoce desaparecimento, deixando incompleto o que se adivinhava ser
uma enorme obra, a riqueza da pluralidade das suas intervenções públicas e a
sinuosidade do seu percurso intelectual
ainda hoje tornam a sua biografia um
desafio tão difícil quanto historiograficamente necessário. É a esse desafio
que este livro responde, estudando o
caminho que levou Sardinha do
republicanismo da juventude para o
ideário católico, monárquico e antiliberal com que ele e tantos outros da
sua geração passaram à história. Esta
biografia ajuda a compreender a essência mesma da vida e da reflexão do
patriarca do Integralismo Lusitano – a
qual era não apenas restaurar a monarquia em Portugal, mas sobretudo, restaurar Portugal através da monarquia.»
José Miguel Sardica
Neste livro, o autor analisa a militância
de um núcleo de portugueses
anti-salazaristas exilados no Brasil e
reunidos em torno do jornal Portugal
Democrático. Principal periódico
publicado pela oposição no exílio,
editado em língua portuguesa, e único
a não sofrer censura, o Portugal
Democrático contou com expressivos
colaboradores no campo cultural e
político. Ao longo de quase duas
décadas, e através da inserção em redes
de esquerda, o jornal manteve a sua
periodicidade, mesmo em tempos de
ditadura no Brasil e ao lado de outras
adversidades, como a presença
corporativa do Estado Novo junto dos
imigrantes. A compreensão da
pertinácia de seus militantes é o tema
central do trabalho.

Colecção Estudos e Investigações
Novembro de 2006
ISBN: 978-972-671-175-9
162 páginas
PVP: 12,90 €
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Comportamento Eleitoral e Atitudes Políticas dos Portugueses
As Eleições Legislativas
de 2002
André Freire
Marina Costa Lobo
Pedro Magalhães
Ana Espírito-Santo

Fevereiro de 2003
ISBN: 978-972-671-102-5
117 páginas
Esgotado

Portugal a Votos
As Eleições Legislativas de 2002

André Freire
Marina Costa Lobo
Pedro Magalhães
(organizadores)

Junho de 2004
ISBN: 978-972-671-127-8
374 páginas
PVP: 21,00 €

As Eleições Legislativas
e Presidenciais
2005-2006
Marina Costa Lobo
Pedro Magalhães
(organizadores)

Setembro de 2009
ISBN: 978-972-671-254-1
304 páginas
PVP: 20,50 €
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O projecto «Comportamento Eleitoral e Atitudes Políticas dos Portugueses numa Perspectiva
Comparada» (CEAPP) lança, em
Portugal, o primeiro «Estudo Eleitoral Nacional» (National Election
Study), um tipo de investigação
com uma longa tradição nas democracias ocidentais. Este volume e o
respectivo disco são o resultado de
um inquérito realizado logo após as
eleições legislativas de Março de
2002. Uma parte significativa do
questionário foi também aplicada
em vários outros países. Assim,
além do primeiro «Estudo Eleitoral
Nacional», o CEAPP lança também
o primeiro estudo que permite estudar o comportamento eleitoral e
as atitudes políticas dos portugueses
numa perspectiva comparativa.

As eleições legislativas de 2002 em
Portugal foram especiais não só por
terem ocorrido antecipadamente, mas
também por terem assinalado, após
quinze anos, o regresso dos governos de
coligação. Estes dois aspectos das
eleições de 2002 – o seu contexto sóciopolítico, por um lado, e os seus
resultados e consequências políticas, por
outro – são o tema principal deste
volume, onde ficamos a conhecer
melhor os eleitores portugueses, quer do
ponto de vista dos factores que
explicam as suas opções de voto, quer
do ponto de vista das suas atitudes
culturais em relação à política, às
instituições e à democracia.
Colaboradores: Ana Espírito-Santo; André
Freire; Carlos Jalali; Francisco José Veiga;
José Manuel Leite Viegas; Linda
GonçalvesVeiga; Manuel Villaverde Cabral;
Marina Costa Lobo; Michael Baum; Pedro
Magalhães; Richard Gunther; Sérgio Faria

As eleições legislativas de 2005 e as
presidenciais de 2006 representam
um marco na evolução democrática
portuguesa. Ambas produziram
resultados inéditos: uma maioria de
assentos legislativos para o PS e um
presidente apoiado por partidos de
direita. Apesar das mudanças no
comportamento eleitoral, o sistema
partidário manteve-se, em larga
medida, intacto. Em ambas as
eleições, no entanto, o formato do
sistema partidário esteve ameaçado.
Se analisarmos tanto o crescimento
dos pequenos partidos como o
sucesso da campanha de Manuel
Alegre, em particular à luz das
contínuas dificuldades sócioeconómicas de Portugal, podemos
concluir que estamos perante um
sistema partidário sob pressão.
Este livro analisa estes importantes
desfechos eleitorais. Vem dar
continuidade ao projecto
Comportamento Eleitoral e Atitudes
Políticas dos Portugueses, criado em

Comportamentos e
Atitudes Políticas 1973-2002
André Freire
Marina Costa Lobo
Pedro Magalhães
Ana Espírito-Santo

Maio de 2005
ISBN: 978-972-671-146-9
275 páginas
PVP: 24,00 €

Eleições e Cultura Política
Portugal no Contexto Europeu

André Freire
Marina Costa Lobo
Pedro Magalhães
(organizadores)

Maio de 2007
ISBN: 978-972-671-198-8
297 páginas
PVP: 20,50 €
2001. Optámos por privilegiar os
«contextos» do voto, dedicando a
primeira parte do livro aos efeitos das
campanhas políticas e aos media. Na
segunda parte voltamos aos temas
centrais que têm sido desenvolvidos
pelo nosso projecto: o impacto dos
factores de longo prazo, da
identificação partidária, da ideologia,
da economia e dos líderes políticos,
entre outros, na explicação das
escolhas dos votantes nestas eleições.
Colaboradores: André Freire; Braulio
Gómez Fortes; Carlos Jalali; Eduardo
Cintra Torres; Irene Palacios; José
Santana Pereira; Susana Salgado

O projecto «Comportamento
Eleitoral e Atitudes Políticas dos
Portugueses numa Perspectiva Comparada» (CEAPP), que está integrado
na rede internacional The Comparative Study of Electoral Systems (CSES),
disponibiliza, através deste livro e do
CD-ROM anexado, bases de dados,
que permitem retratar os comportamentos e as atitudes políticas dos
portugueses desde 1973 até 2002.
Estes dados constituem um excelente
ponto de partida para o desenvolvimento de estudos sobre a democracia
portuguesa, quer em termos longitudinais, quer em termos comparativos.
Como têm evoluído as atitudes dos
portugueses face ao regime democrático? Terá a confiança nos políticos e o
interesse pela política decaído nos
últimos anos? O material aqui fornecido constitui, pois, um importante
contributo para a reconstituição da
história democrática de Portugal.

Este livro analisa questões centrais
do comportamento de voto e das
atitudes políticas dos cidadãos
portugueses. O que explica o
posicionamento dos eleitores à
esquerda e à direita? Em que
medida é que a abstenção em
Portugal se distingue dos padrões
noutras democracias? Qual tem
sido a evolução da participação
política das mulheres? Qual a
importância da religião e de outras
clivagens sociais? Em que condições
é que se vota estrategicamente? São
assuntos que ganham com uma
discussão séria e aprofundada para
que este livro é uma contribuição
fundamental.
Colaboradores: Álvaro Martínez Pérez;
Ana Espírito-Santo; Braulio Gómez
Fortes; Carlos Jalali; John Curtice;
José Manuel Leite Viegas; José Ramón
Montero; Kerman Calvo; Michael
Baum; Sarinder Hunjan; Sérgio Faria;
Thomas Gschwend

Economia e Política
das Pescas Portuguesas
Ciência, Direito e Diplomacia
nas Pescarias do Bacalhau
1945-1974

Álvaro Garrido

«Trata-se de um magnífico trabalho
onde se procura estudar,
compreender e expor o papel
desempenhado por Portugal no
quadro da dinâmica internacional da
gestão multilateral dos recursos
marinhos no terceiro quartel do
século XX. Pela sua originalidade, esta
obra oferece-nos um magnífico
contributo para um melhor conhecimento das estruturas, das políticas
económicas e da multiplicidade de
interesses que prevaleceram em
Portugal no sector das pescas após a
segunda guerra mundial. É muito
interessante a forma pluridisciplinar
e o notável poder de síntese com que
o autor aborda a problemática das
pescas [...]»
J. M. Brandão de Brito

Novembro de 2006
ISBN: 978-972-671-180-3
189 páginas
PVP: 14,90 €

Os Colégios
dos Meninos Órfãos
Sécs. XVII-XIX

Ana Isabel Marques
Guedes

Outubro de 2006
ISBN: 978-972-671-176-6
274 páginas
PVP: 18,90 €

Salazar e o Vaticano
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A necessidade de acautelar as pessoas e
os bens de um importante grupo demográfico, assegurando, tanto quanto
possível, a estabilidade e a reprodução
sociais, levou, desde tempos remotos, à
criação de instituições específicas para
acolher as crianças órfãs. Em Portugal,
as instituições para órfãos florescem a
partir de Quinhentos, com a criação do
colégio de Lisboa, seguido de outros
nas principais cidades do reino nos séculos posteriores. As estratégias desenvolvidas em torno dos alunos
variou, ao longo dos tempos, de instituição para instituição. A capacidade de
adaptar o projecto educativo às necessidades das comunidades onde se inseriam ditou a sobrevivência de cada um
dos colégios, fazendo com que a sua
influência se pudesse prolongar num
espaço e num tempo substancialmente
diferentes.

Macau na Política
Externa Chinesa
1949-1979

Moisés Silva Fernandes

Novembro de 2006
ISBN: 978-972-671-186-5
394 páginas
PVP: 24,90 €
Este é um estudo histórico da
formulação da política de Salazar face
ao Vaticano, em que se elucida o
lugar do Papado na estratégia do
fundador do Estado Novo. Os
mecanismos de análise são os das
relações internacionais: da
ponderação realista dos equilíbrios de
poder externos ao peso dos
constrangimentos políticos internos,
até à consideração da forma como os
decisores constroem um determinado
entendimento da realidade
internacional ou se condicionam por
determinadas normas. Este livro
argumenta que Salazar olhava para a
realidade internacional, e também
para o relacionamento com a Santa
Sé, através de lentes estatistas,
imperialistas e nacionalistas e era
pouco ou nada condicionado pelo
catolicismo; aliás, entendia que este
devia estar estritamente subordinado
à sua política.

A Escola em Portugal
Novos Olhares,
Outros Cenários

Ana Nunes de Almeida
Maria Manuel Vieira

Colecção Breve
Outubro de 2006
ISBN: 978-972-671-181-0
195 páginas
PVP: 13,50 €

«Todo estudante brasileiro que passou
por Essex ou por Oxford sabe da
importância de Hermínio Martins para
ajudar a compreender a Inglaterra e a
universidade inglesa. Só por isso já
mereceria nossa gratidão. Há mais,
porém. Sua permanente preocupação
com a sociologia comparativa e sua
própria experiência bicultural
enriqueceram seus estudos sociológicos.
Nestes, a perspectiva histórica somada à
visão crítica e ao rigor hermenêutico
colocam-no entre os intelectuais mais
respeitados de sua geração.»
Fernando Henrique Cardoso
Colaboradores: António Costa Pinto;
Bridget Fowler; Byron Kaldis; Carlos
Leone; Douglas Wheeler; Joan
Martinez-Alier; João de Pina-Cabral;
John Rex; José A. Bragança de Miranda;
Laymert Garcia dos Santos; Maria
Ângela d’Incao; Maria Teresa Cruz;
Paula Sibilia; Perry Anderson; Renato
Lessa; Roland Robertson; Rui Graça
Feijó; Salvador Giner; Terry Lovell;
Viriato Soromenho-Marques

A política externa da República Popular
da China em relação a Macau e a
Portugal era a de um actor anti-sistémico? Este estudo revela um
comportamento contrário. Entre 1949
e 1966 o regime de Mao Zedong
empenhou-se na manutenção do status
quo no território. Quando a
administração portuguesa de Macau
soçobrou devido à «revolução cultural»,
os decisores políticos chineses
intervieram política e militarmente
para restaurar a administração
portuguesa. As esperanças colocadas na
normalização da conjuntura local com
a celebração dos dois acordos com a
administração portuguesa em 29 de
Janeiro de 1967 goraram-se, porém,
muito rapidamente. No decorrer do
ano a conjuntura no enclave continuou
a deteriorar-se, forçando Pequim a
diligenciar novamente para restabelecer,
pela segunda vez, a administração
portuguesa em Agosto de 1968.

Este livro sobre educação e
modernidade em Portugal resulta de
um convite da Imprensa de Ciências
Sociais às autoras para ensaiarem
o cruzamento de olhares sobre um
objecto específico – a escola. Tendo
como ponto de partida o olhar sociológico, esta obra resulta do diálogo
entre dois percursos de investigação
distintos desenvolvidos por cada uma
das autoras – o que parte da família e
da infância, por um lado, o que parte
da educação, por outro. Através de
uma linguagem clara e acessível, trata-se
aqui de fornecer ao leitor não
especializado um roteiro, forçosamente
sintético, não exaustivo e sem
pretensões ao estatuto de «estado da
arte», de algumas questões centrais
presentes no actual debate sobre a
escola portuguesa. Com ele, e de forma
mais ampla, pretende-se familiarizar o
leitor com algumas questões-chave da
actual literatura científica nacional e
internacional sobre a escola.
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Outros Muçulmanos
Islão e narrativas coloniais

Lorenzo Macagno

Este livro é o resultado de uma
investigação realizada no Norte de
Moçambique, onde a presença do islão
foi, e continua a ser, profunda e
persistente. A partir do final do século
XIX, os porta-vozes desse islão tiveram
de dialogar com a administração
colonial, cujo discurso oscilava entre a
tolerância a certos usos e costumes
praticados pelos chamados indígenas e a
sua assimilação aos valores culturais
portugueses. O autor, que, ao percorrer
locais de culto, mesquitas e madrassas,
entrevistou líderes muçulmanos daquele
país, analisa as consequências
contemporâneas desse tenso e
problemático diálogo, no entanto,
aberto à possibilidade de recíprocas
compatibilidades.
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Terrenos Metropolitanos

A Sociologia em Portugal:
da Igreja à Universidade

Terrenos Metropolitanos reúne um
conjunto de ensaios sobre as novas
condições de produção etnográfica em
contextos metropolitanos.
«Esta obra insere-se numa nova
corrente de reflexões metodológicas
que tem vindo a emergir nos últimos
anos na antropologia social e cultural.
Tudo sugere que, após a reviravolta
pós-moderna dos anos 80/90 – tão
dilacerante quanto criativa –, entrámos num período de reconstrução
metodológica e de consolidação
teórica, em que o passado da
disciplina volta a ser abertamente
assumido como uma inspiração para o
futuro.»
João de Pina-Cabral
Colaboradores: Chiara Gemma Pussetti;
Elsa Lechner; João de Pina-Cabral; José
Mapril; Lorenzo Ibrahim Bordonaro;
Mette Louise Berg; Nina Clara Tiesler;
Susana Pereira Bastos; Ubaldo Martínez
Veiga

«Neste livro, Manuel de Lucena é
polémico, como lhe compete. Uma
visão diferente, nova, inesperada, ou
intransigentemente afirmada, obriga a
pensar e a repensar o que dávamos por
adquirido. Não interessa saber se
concordamos com ele ou não. Interessa
verificar se o que pensamos resiste ou
não ao que ele diz. Escrevendo sobre a
Constituição ou o sistema político
português, o PS ou o Iraque, a herança
de Cunhal ou o jovem Hitler, Manuel
de Lucena consegue surpreender e
iluminar e, de quando em quando, até
irritar. Mas deixa aqui o principal: um
princípio para uma interminável
discussão.»
Vasco Pulido Valente

Conjugalidades
em Mudança
Percursos e Dinâmicas
da Vida a Dois

Sofia Aboim

«A definição e a compreensão das
mudanças sociais e mentais na sociedade contemporânea estão
intimamente associadas ao surgimento
da sociologia como disciplina de
conhecimento. A fenomenologia
religiosa tem constituído uma instância
relevante no desenvolvimento desta área
científica, na medida em que as crenças
e os grupos ou instituições religiosos
foram atingidos por essas mudanças.
Simultaneamente, o religioso concorreu
também para a configuração das
dinâmicas de sociabilidade nas suas
persistências e inovações. O presente
trabalho situa a sua análise no período
dos anos 50 a 70 do século XX, traçando
o perfil de uma geração pioneira nos
estudos da sociologia. Esta geração
apresenta-se marcada pelo reformismo
católico, embora com distintos filões,
próprios da secularização: a sociologia
pastoral e a sociologia realizada no
âmbito da universidade, os quais revelam a autonomia de dois campos [...]»
António Matos Ferreira
Este livro retrata diferentes estilos de
conjugalidade no Portugal
contemporâneo. Juntando dados de
censos, de estatísticas demográficas
e de inquéritos a famílias com entrevistas em profundidade, abrem-se no
livro três portas de entrada na vida a
dois. Reconstituem-se os percursos de
formação do casal; investigam-se as
normas e as orientações afectivas que
conferem ao casal um sentido social; e
identificam-se as interacções conjugais.
Ao longo desta obra analisam-se os
caminhos diversificados e pouco
monolíticos da mudança na vida
conjugal e familiar em Portugal.

Abril de 2006
ISBN: 978-972-671-170-4
391 páginas
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Dois Lados de um Rio
Nacionalismo e Etnografias
na Galiza e em Portugal

António Medeiros
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Este livro fornece uma leitura etnográfica e historicamente informada
das expressões do nacionalismo no
noroeste da Península Ibérica. Desde
os finais do século XIX, o Minho e a
Galiza conheceram processos
expressivos de nacionalização das
massas, servidos pela intervenção dos
Estados português e espanhol, mas,
sobretudo, afiançados pela popularização de ideologias nacionalistas
junto das classes médias e pelos
resultados de novas disciplinas
científicas que práticas diversas de
sociabilidade e de consumo permitiram divulgar. As similitudes entre
aquelas duas regiões não escondem,
porém, diferenças importantes. Este
livro mostra como as intervenções
nacionalizadoras dos dois Estados
ibéricos, a diferenciação dos
mercados nacionais e a presença de
um movimento nacionalista subestatal no contexto galego estiveram na
origem do desenvolvimento de três
culturas nacionais diferenciadas.

Esquerda e Direita
na Política Europeia
Portugal, Espanha e Grécia
em Perspectiva Comparada

André Freire
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A Revolução
no Alentejo
Memória e Trauma
da Reforma Agrária em Avis

Maria Antónia Pires
de Almeida

Abril de 2006
ISBN: 978-972-671-169-8
347 páginas
PVP: 21,90 €

Classe, Status e Poder

Hermínio Martins

Fevereiro de 2006 (2.ª edição)
Outubro de 1998 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-051-6
131 páginas
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«Este excelente estudo cobre de forma
sistemática uma multiplicidade de
dimensões que a clivagem entre
esquerda e direita pode assumir hoje
em dia num conjunto muito alargado
de sistemas políticos europeus, com
ênfase especial nas democracias do Sul
da Europa. André Freire maneja com
grande proficiência os métodos
quantitativos e consegue deste modo
isolar alguns dos factores que mais
pesam na arrumação do eleitorado
entre direita e esquerda tanto no plano
dos valores e atitudes como das
orientações partidárias. Fica-se assim a
saber, por exemplo, que em Portugal
um dos factores que mais tendem a
obscurecer a clivagem entre esquerda e
direita é a baixa diferenciação
ideológica da oferta partidária
dominante. Trata-se de um livro de
grande utilidade no domínio da
política comparada que muito ajuda a
clarificar os comportamentos eleitorais
na Europa actual.»
Manuel Villaverde Cabral

A Tragédia Televisiva

Este livro analisa as motivações dos
autores do movimento da reforma
agrária num concelho onde a
ocupação de terras atingiu
proporções elevadíssimas e que
assumiu uma atitude de liderança na
região. Para tal reconstituem-se os
factores que estiveram na sua origem,
assim como os motores da iniciativa,
tanto a partir de fontes escritas, nas
quais as fontes literárias tiveram um
peso considerável, como num
minucioso trabalho de recolha de
memória oral, o que constitui factor
de originalidade. Para além da
descrição dos acontecimentos e dos
protagonistas que marcaram os anos
de 1974 a 1977 no Alentejo,
abordam-se as consequências da
reforma agrária nos diferentes grupos
sociais que nela participaram, assim
como as novas vivências possíveis da
ruralidade em Portugal.

Ao Encontro
dos Mambo vaNdau

Portugal não é uma sociedade
«plural». Um estudo comparativo das
sociedades europeias mostra que
Portugal se caracteriza por um grau
invulgar de homogeneidade nacional.
Tal descoberta é válida se tivermos em
consideração a homogeneidade racial,
étnica, linguística, religiosa ou cultural
e é igualmente válida quando
comparamos Portugal com outras
sociedades, pequenas ou grandes, da
Europa mediterrânica ou do Noroeste.
Esta importante particularidade
societária foi obscurecida pela maior
proeminência internacional do
anómalo estatuto imperial de
Portugal. Na realidade, historicamente, Portugal caracteriza-se por um
baixo nível de diversidade etno-cultural interna, pelo menos igual, se
não inferior, ao nível de diversidade
dos outros impérios europeus.

Governar em Democracia

Um Género Dramático
da Informação Audiovisual

Eduardo Cintra Torres

Janeiro de 2006
ISBN: 978-972-671-167-4
318 páginas
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Autoridades Tradicionais
e Estado em Moçambique

Fernando Florêncio

Novembro de 2005
ISBN: 978-972-671-160-5
298 páginas
PVP: 21,90 €

Marina Costa Lobo

«Uma tese genuinamente original
que recorre a toda a literatura
disponível, desde os gregos antigos
até às últimas teorias da comunicação
social, para lidar com um fenómeno
televisivo cada vez mais presente na
nossa vida quotidiana.»
Manuel Villaverde Cabral
«A modernidade parece fazer-nos
voltar teimosamente à antiguidade.
A televisão faz-nos voltar à tragédia,
agora transmitida pelo ‘directo’, essa
ficção do real instantâneo. É o
mesmo? É e não é. A televisão
recompõe com vigor o modus da
tragédia, mas não a representa no
espaço público da cidade, mas colada
aos nossos olhos, colada à nossa casa.
São estas semelhanças e diferenças que
este livro analisa. Um estudo pioneiro
e inovador do ‘discurso’ televisivo.»
José Pacheco Pereira

O Estado moçambicano, à
semelhança do Estado colonial,
invoca as autoridades tradicionais
vaNdau como veículo de penetração,
controlo da população rural, e de
legitimação do próprio Estado.
Processo esse que se institucionalizou
em 2000. As autoridades tradicionais
participam assim activamente no
processo de formação do Estado
distrital, que se constitui como uma
arena política local, onde interagem
diferentes actores. A tese desenvolvida nesta obra pretende sublinhar
que as autoridades tradicionais
vaNdau desempenham uma
pluralidade de papéis sociais,
políticos, administrativos, jurídicos,
simbólicos. É nessa multidimensionalidade de papéis que se joga a
legitimidade das autoridades
tradicionais face às populações que
representam.

Como se organizou o governo em
Portugal no pós-25 de Abril? Que
diferenças existem na coordenação de
políticas em governos de coligação e
governos monopartidários? De que
forma é que o poder do primeiro-ministro se tem alicerçado e
consolidado desde 1976? Houve uma
presidencialização do poder executivo
em favor do primeiro-ministro em
Portugal? Quais as consequências do
aumento do poder do executivo para
os partidos do arco da governação?
O presente livro procura responder a
estas questões através da análise do
processo de coordenação dos
sucessivos governos portugueses entre
1976 e 1995. Essa análise dá uma
perspectiva nova dos caminhos da
governação em Portugal e das suas
consequências para a qualidade da
democracia do país.
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História Económica
de Portugal
1700-2000

Pedro Lains
Álvaro Ferreira da Silva
(organizadores)
Volume I: O Século XVIII

Julho de 2010 (3.ª edição)
Março de 2005 (2.ª edição)
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ISBN: 978-972-671-274-9
425 páginas
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Volume II: O Século XIX

Esta obra reúne a mais completa
análise da evolução da economia
portuguesa, de 1700 aos nossos dias,
realizada por reputados especialistas.
Cada volume contém capítulos sobre
demografia, evolução dos factores
produtivos (terra, trabalho e capital),
tecnologia, evolução da agricultura e
da indústria, moeda e crédito, finanças
públicas, relações económicas com o
exterior, o império e os países
africanos de língua portuguesa,
política económica, instituições e
conjuntura política. Uma obra
fundamental para as licenciaturas em
História e Economia, para estudos
pós-graduados de mestrado e doutoramento, para a investigação, assim
como para todos os interessados nas
causas do atraso e do progresso
económico do país. Um trabalho rigoroso de leitura acessível que nos ajuda
a melhor compreender a história do
país e os problemas da actualidade.
Colaboradores: Álvaro Ferreira da Silva;
Ana Cardoso de Matos; Fernanda
Olival; Fernando Dores Costa; Isabel
dos Guimarães Sá; Joaquim Romero
Magalhães; Jorge Pedreira; José Luís
Cardoso; José Subtil; José Vicente
Serrão; Leonor Freire Costa; Maria João
Guardado Moreira; Maria Manuela
Rocha; Nuno Gonçalo Monteiro; Nuno
Luís Madureira; Rita Martins de Sousa;
Teresa Rodrigues
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O Caso Rádio Renascença

Paula Borges Santos
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A Escola de Antropologia
de Coimbra
1885-1950

Gonçalo Duro dos Santos

Colaboradores: Ana Bela Nunes; Ana
Cardoso de Matos; António Manuel
Hespanha; Benedita Câmara;
Conceição Andrade Martins; Helder
Adegar Fonseca; Jaime Reis; Joaquim
da Costa Leite; Jorge Pedreira; Maria
Eugénia Mata; Maria Filomena
Mónica; Nuno Luís Madureira; Nuno
Valério; Paulo Jorge Fernandes; Pedro
Lains; Rui Pedro Esteves; Valentim
Alexandre
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Volume III: O Século XX

Igreja Católica,
Estado e Sociedade
1968-1975

Colaboradores: Abel Mateus; Álvaro
Aguiar; Álvaro Garrido; Ana Bela
Nunes; Fernando Brito Soares; João
Confraria; João Salazar Dias; José da
Silva Lopes; Leonor Rossi; Luciano
Amaral; Manuel Ennes Ferreira;
Manuel M. F. Martins; Miguel Lebre
de Freitas; Nuno Garoupa; Nuno
Valério; Óscar Afonso; Pedro Lains;
Teresa Rodrigues

A Europa do Sul
e a Construção da União
Europeia 1945-2000
António Costa Pinto
Nuno Severiano Teixeira
(organizadores)

Durante a revolução de 1974-1975, a
Igreja Católica redefiniu o seu lugar e
papel na sociedade e face ao Estado.
Reciprocamente foi redefinida a
relação do Estado com a Igreja e a
religião. Essa evolução resultou da
combinação de quatro factores
principais: primeiro, pelas mudanças
experimentadas pela Igreja Católica
durante o marcelismo; segundo, pelas
estratégias das autoridades públicas e
religiosas no período da transição
democrática; depois, pelo pluralismo
dos católicos na assunção das
preferências ideológicas e partidárias
em condições de concorrência
eleitoral; finalmente, pelo
aprofundamento do processo de
secularização da sociedade
portuguesa. Focando o «caso Rádio
Renascença», que radicalizou no
PREC a tensão político-eclesiástica,
este estudo propõe uma
caracterização das novas relações
entre a religião e a política.

O que pensar quando os cientistas e
os seus programas científicos
participam formal e activamente nos
programas políticos de regimes
totalitários? Será que estão apenas a
confirmar a natureza essencialmente
política da esfera científica? Ou será
que se limitam a seguir
mecanicamente as regras destes
programas científicos apenas porque
a isso são obrigados? As análises
histórico-sociológicas e biográficas
aqui expostas do caso da emergência
e consolidação da primeira escola de
antropologia em Portugal sugerem
que, se nos colocarmos na pele destes
cientistas, descobriremos que
nenhuma daquelas hipóteses pode
dar realmente conta do verdadeiro
princípio de acção por detrás das suas
práticas sociais.

Portugal, a Espanha e a Grécia, ao
contrário da Itália, chegaram
tardiamente ao processo da união
económica e política da Europa.
O presente livro, da autoria de
destacados historiadores e cientistas
políticos, oferece uma visão global
sobre o impacto nos quatros países da
Europa do Sul da progressiva
integração da Europa a partir de 1945.
«Este livro tem muito a oferecer a
todos os interessados nos debates
actuais sobre a expansão da UE [...]
oferece perspectivas penetrantes sobre
os conceitos fundamentais da
democratização, europeização e
opinião pública.»
Nancy Bermeo
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Turquia: Metamorfoses
de Identidade

José Pedro Teixeira
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Este livro é o resultado de uma
conferência promovida pelo Centro
de Estudos Europeus da
Universidade de Harvard em
Novembro de 2001. Quinze anos
depois da adesão de Portugal e da
Espanha à União Europeia,
importava reflectir sobre o que
aconteceu nos dois países desde
1986. Os ensaios contidos neste
volume analisam as implicações do
processo de integração no
desenvolvimento político, económico
e social da Espanha e de Portugal.
Colaboradores: Ana M. Guillén; Charles
Powell; Jorge Braga de Macedo; José da
Silva Lopes; Juan Díez-Nicolás; Kerstin
Hamann; Luís Salgado de Matos;
Manuel Balmaseda; Marina Costa Lobo;
Miguel Sebastián; Paulo Christopher
Manuel; Pedro Adão e Silva; Robert M.
Fishman; Santiago Alvarez; Sebastián
Royo

Optima Pars
Nuno Gonçalo Monteiro
Mafalda Soares da Cunha
Pedro Cardim
(organizadores)

Colecção Estudos e Investigações
Março de 2005
ISBN: 978-972-671-144-5
361 páginas
PVP: 25,00 €

Os dois estudos apresentados neste
trabalho são exemplos ilustrativos dos
processos de decisão que conduziram à
implantação em Portugal das então
chamadas indústrias-base, nos anos 40 e
50. Em ambos os casos a iniciativa foi
do Estado. E, dada a excepcional
importância atribuída a esses projectos,
as verbas em jogo e o perfil dos
investidores, os próprios ministros
conduziam os acontecimentos, após
múltiplas reuniões, relatórios de
delegados do governo e de consultores,
pareceres da Câmara Corporativa e do
Conselho Superior da Indústria,
exposições e pressões das empresas e, em
última instância, a palavra de Salazar.
Eram projectos de grande indústria e
novas tecnologias e as peripécias da sua
demorada concretização, que aqui se
relatam, evidenciam uma persistente
desconfiança mútua na relação entre
poder político e poder económico no
período de consolidação quer do Estado
Novo, quer dos emergentes grupos
industriais e financeiros.

Crianças em Notícia

Este livro analisa a construção da
identidade cultural, social e nacional
que acompanhou o processo de
transformação do Império Otomano
na República da Turquia. Esse processo
tem envolvido um esforço de
desenvolvimento cultural, percebido
no exterior como «ocidentalizador»,
que pode ser considerado único no
contexto euro-asiático. Desenrola-se
entre duas áreas civilizacionais
diferenciadas que têm vivido mais
separadas do que próximas: o
Ocidente, predominantemente cristão,
e o Médio Oriente, islâmico.
A eventual adesão da Turquia à União
Europeia – também esta herdeira de
uma história de contornos
multifacetados e à procura de uma
identidade global – é uma questão
central da agenda política actual. É por
isso fundamental conhecer em
profundidade o que está em jogo em
todo este processo, de cuja condução
depende muito do futuro próximo dos
velhos e novos «europeus».

Política da Memória

A Construção da Infância
pelo Discurso Jornalístico
1970-2000

Cristina Ponte

Fevereiro de 2005
ISBN: 978-972-671-136-0
300 páginas
PVP: 23,00 €

Verdade e Justiça

Alexandra Barahona de Brito
Carmen González-Enríquez
Paloma Aguilar Fernández
(organizadoras)

Colecção Estudos e Investigações
Dezembro de 2004
ISBN: 978-972-671-142-1
407 páginas
PVP: 28,50 €

O conjunto de textos aqui publicados
retoma os trabalhos de um projecto de
investigação e de um colóquio com a
mesma designação. Pretendeu-se, assim,
circunscrever um espaço social,
institucional e político com marcas
comuns e uma história cruzada: o das
monarquias ibéricas do Antigo Regime,
aqui alargado aos territórios sul-americanos. Dando sequência a um
indiscutível impulso da historiografia
internacional das últimas décadas,
privilegiou-se explicitamente a história
das elites dirigentes. Assim, estendeu-se
o terreno de análise à abordagem
sistemática de grupos, como o clero, a
alta magistratura, os militares, os
governadores coloniais, os diplomatas,
as elites mercantis e as nobrezas locais.
Colaboradores: David Felismino; Fernando
Dores Costa; Ignasi Fernández Terricabras;
João Fragoso; Joaquim Romero
Magalhães; José Pedro Paiva; José Subtil;
Leonor Freire Costa; Mafalda Soares da
Cunha; Maria Fernanda Bicalho; Nuno
Gonçalo F. Monteiro; Pedro Cardim

«Inspirando-se nos contributos
recentes da sociologia da infância e
interrogando-se sobre o papel do
jornalismo na construção da
realidade, Cristina Ponte guia-nos
pela imprensa portuguesa de
informação geral (com destaque para
o Diário de Notícias e o Público) e
procura perceber, entre 1970 e o
presente, como e quando as crianças
aí são notícia – ‘matéria sempre
periférica entre as periféricas’...
A reconstituição deste olhar dá a
conhecer ao leitor as imagens diversas
sobre a infância que se cruzam na
sociedade em que vive e,
simultaneamente, permite-lhe
descobrir como e fabrica através dos
media um discurso hegemónico sobre
o mundo das crianças – dando
visibilidade a certas dimensões,
ocultando e silenciando outras...»
Ana Nunes de Almeida

Um dos temas políticos e éticos mais
importantes nas transições do autoritarismo para a democracia é a questão de
como lidar com as violações dos direitos
humanos cometidas por forças de segurança dos Estados autoritários. As
soluções adoptadas para lidar com este
tema vão desde a amnistia, o esquecimento institucionalizado e os perdões,
até ao julgamento dos acusados, o
saneamento das instituições estatais
envolvidas na repressão e a criação de
comissões de verdade, as quais analisam
as causas da repressão e o universo das
vítimas de repressão. Este volume analisa uma série de casos, desde Portugal e
Espanha, à Alemanha pós-reunificação
e aos países do Leste europeu, até à
África do Sul, à América Central e do
Sul, bem como à Rússia.
Colaboradores: Alexandra Barahona de
Brito; António Costa Pinto; Carmen
González-Enríquez; Jan-Werner Müller;
Nanci Adler; Naomi Roht-Arriaza; Paloma
Aguilar Fernández; Rachel Sieder; Richard
A. Wilson
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Dicionário Biográfico Parlamentar

A Forja dos Homens

Coedição ICS-Assembleia da República

Estudos Jurídicos e Lugares
de Poder no Século XVII

«Esta obra reúne competência,
critério, investigação, equilíbrio,
clareza, apreciável inovação e uma
abertura de perspectivas, percursos e
gerações no leque de colaboradores
verdadeiramente invulgar.

Imprescindível na biblioteca de
historiadores, juristas, politólogos e
sociólogos ou, simplesmente,
cidadãos deste espaço e deste
tempo.»
Marcelo Rebelo de Sousa

1834-1910
Maria Filomena Mónica

Quem era a classe política de
Oitocentos? Uma obra exaustiva que
referencia a elite dirigente do
constitucionalismo monárquico
portguês.

(coordenação)

Volume 1: A-C
Janeiro de 2004
ISBN: 978-972-671-120-9
955 páginas
PVP: 50,00 €
Volume 2: D-M
Abril de 2005
ISBN: 978-972-671-145-2
1028 páginas
PVP: 50,00 3
Volume 3: N-Z
Fevereiro de 2006
ISBN: 978-972-671-167-4
1119 páginas
PVP: 50,00 €
Os três volumes: 135,00 €

1935-1974
Manuel Braga da Cruz
António Costa Pinto
(coordenação)

Volume 1: A-L
Novembro de 2004
ISBN: 978-972-671-252-7
864 páginas
PVP: 50,00 €
Volume 2: M-Z
Julho de 2005
ISBN: 978-972-671-154-4
783 páginas
PVP: 50,00 €
Os dois volumes: 90,00 €
Os cinco volumes: 200,00 €

46

www.imprensa.ics.ul.pt

Colaboradores: Ana Cardoso de Matos;
Ana Cristina Silva; Álvaro Ferreira da
Silva; Ana Lúcia Malhão Silvério;
Arnaldo Pata; António Pinto Ravara;
Aurora Teixeira; Conceição Andrade
Martins; Cristina Joanaz de Melo;
Duarte Nuno Vasconcelos; Daniel
Ribeiro Alves; Elsa Mendes; Filipe
Figueiredo; Fernando Luís Gameiro;
Fernando Moreira; Fátima Moura
Ferreira; Filipa Ribeiro da Silva; Fátima
Sequeira Dias; Helder Adegar Fonseca;
Isabel Cluny; João Bonifácio Serra; José
Miguel Sardica; Jorge Pedreira; Jaime
Reis; José Sobral; Jorge de Sousa
Rodrigues; Luís Bigotte Chorão;
Lourenço Correia de Matos; Luís
Doria; Luísa França Luzio; Maria
António Almeida; Maria Adelaide
Marques; Miguel Bandeira Jerónimo;
Marta Carvalho Santos; M. Fátima
Bonifácio; Maria Filomena Mónica;
Maria Isabel Soares; Maria João Lucas;
Maria José Marinho; Maria José Maciel
Chaves; Maria de Lurdes Silva; Maria
Manuela Rocha; Margarida Rodrigues;
Maria Teresa Campos Rodrigues; Maria
Teresa Mónica; Nuno Gonçalo
Monteiro; Nuno Pousinho; Paula
Cristina Costa; Paulo Eduardo
Guimarães; Paula Gonçalves; Paulo
Jorge Fernandes; Paulo Silveira e Sousa;
Pedro Tavares de Almeida; Rui Branco;
Rui Ramos; Sérgio Campos Matos;
Sofia Martins; Tiago Pires Marques;
Valentim Alexandre; Vanda Saoite; Zélia
Pereira

A instituição parlamentar durante o
Estado Novo. Elenco biográfico dos
deputados à Assembleia Nacional e
dos procuradores à Câmara
Corporativa.
Colaboradores: António de Araújo; Ana
Cláudia Vicente; Ana Filipa Silva;
Adelaide Ginga Tchen; António Louça;
Arlindo Manuel Caldeira; Ana Paula
Rias; António Rosmanhinho Rolo;
Cristina Faria; Cláudia Leitão; David
Mourão-Ferreira Castaño; Edmundo
Alves; Elisa Lopes Silva; Fernando
Martins; Filipa Ribeiro Silva; João
Carlos Oliveira; João Miguel Almeida;
José Tavares Castilho; Joana Vicente da
Luz; Luís Filipe Torgal; Luís Trindade;
Maria Alcina Santos; Manuel Braga da
Cruz; Marina Costa Lobo; Marta
Carvalho Santos; Marta Duarte;
Marina Dória Lopes; Manuel Loff;
Maria Margarida Lopes; Maria
Reynolds de Sousa; Nuno Estêvão
Ferreira; Pedro Aires Oliveira; Paula
Borges Santos; Paula Gonçalves; Rita
Almeida de Carvalho; Rita Borges; Rita
Figueiras; Rute Saraiva; Susana
Martins; Tiago Fernandes; Verónica
Policarpo

Joana Estorninho
de Almeida

A partir de meados do século XVI
assiste-se em toda a Europa a um
aumento progressivo da procura de
formação universitária, sobretudo de
formação jurídica. Neste contexto,
este estudo analisa, através de uma
amostra prosopográfica, a evolução
das matrículas, as imagens das
carreiras de letras, o abandono dos
estudos e os destinos profissionais
e sociais dos matriculados em
Direito.

Colecção Estudos e Investigações
Dezembro de 2004
ISBN: 978-972-671-141-4
189 páginas
PVP: 18,50 €

A Leitura Pública
no Portugal
Contemporâneo
1926-1987

Daniel Melo

Dezembro de 2004
ISBN: 978-972-671-137-7
375 páginas
PVP: 28,00 €

Lord Beresford
e a Intervenção Britânica
em Portugal 1807-1820

Malyn Newitt
Martin Robson

Novembro de 2004
ISBN: 978-972-671-128-5
168 páginas
PVP: 21,53 €

Esta obra analisa a evolução da leitura
pública em Portugal no século XX,
desde o primeiro projecto oficial de
uma estrutura bibliotecária
metropolitana até à consagração de
uma estrutura estatal continental de
bibliotecas municipais. Para tal,
aborda-se a principal legislação
específica, fornece-se uma
panorâmica comparativa dos
movimentos de leitura e de
alfabetização e analisam-se 35 estudos
e inquéritos sobre a leitura e os
leitores. Para determinar o que liam
os portugueses no século XX (e o que
lhes foi censurado) procede-se
também a uma caracterização dos
principais tipos de bibliotecas
(municipais, distritais, populares, do
SNI, etc.) e respectivos fundos
bibliográficos. Apresenta-se ainda o
estudo de caso da Fundação
Gulbenkian, dado o seu contributo
fundamental para a leitura pública.

Lord Beresford foi uma figura
dominante em Portugal entre 1807 e
1820 no desempenho dos seus vários
cargos: governador da Madeira,
comissário designado para
superintender a convenção de Sintra,
general encarregado da formação do
novo exército português, comandante
em campo de batalha entre 1810
e 1814 e, finalmente, marechal-general de todos os exércitos portugueses e brasileiros de 1815 a 1820.
Este é o primeiro livro que se debruça
sobre a carreira de Beresford durante
esses anos e aborda os motivos por
que D. João VI atribuiu tanta
importância à sua influência nos
assuntos militares e políticos de
Portugal.
Edição em inglês:
Fevereiro de 2004
ISBN: 978-972-671-122-3
160 páginas
PVP: 21,53 €

A Persistência da História
Passado e Contemporaneidade
em África

Clara Carvalho
João de Pina-Cabral
(organizadores)

A relação entre a contemporaneidade na
África de hoje e o passado tem sido
toldada por numerosas quebras de
compreensão e conhecimento, mas o
passado não deixou por isso de ser parte
activa nas sociedades africanas actuais.
Os ensaios aqui reunidos examinam
aspectos da história colonial portuguesa
e algumas das suas implicações na África
lusófona, explorando a relevância destas
para a constituição contemporânea de
discursos de identidade social e política.

A Economia Portuguesa
no Século XX

José da Silva Lopes

Colaboradores: Clara Carvalho; Cristiana
Bastos; Gregório D. Firmino; Isabel P. B.
Fêo Rodrigues; João de Pina-Cabral; João
Vasconcelos; José Pimentel Teixeira; Luís
Batalha; Ricardo Roque; Stephen C.
Lubkemann; Teresa Cruz e Silva; Wilson
Trajano Filho

Colecção Breve
Julho de 2004
ISBN: 972-671-134-7
134 páginas
Esgotado

Setembro de 2004
ISBN: 978-972-671-132-2
393 páginas
PVP: 25,20 €

Sonoridades
Luso-Afro-Brasileiras
José Machado Pais
Joaquim Pais de Brito
Mário Vieira de Carvalho
(coordenação)

Colecção Estudos e Investigações
Setembro de 2004
ISBN: 978-972-671-130-8
382 páginas
PVP: 25,20 €

Virtude e Democracia

Filipe Carreira da Silva

Colecção Estudos e Investigações
Julho de 2004
ISBN: 978-972-671-133-9
250 páginas
PVP: 18,90 €

Este livro é um cais de partida para
viagens por sonoridades que nos
ecoam desde os tempos em que Pedro
Álvares Cabral aportou na baía
Cabrália e as buzinas dos índios
Tupiniquim se cruzaram com as
trombetas dos navegadores
portugueses. Teremos ressonâncias do
Brasil musical dos tempos coloniais e
do império. Iremos ao encontro de
danças e musicalidades africanas em
diferentes latitudes e paragens.
Andaremos na peugada do rasga, da
umbigada, de lundús e landús.
Colaboradores: António Germano Lima;
António Jorge Marques; Diósnio
Machado Neto; Elizabeth Travassos; Eric
Aversari Martins; Gerhard Kubik; Ivan
Vilela; João Soeiro de Carvalho; Joaquim
Pais de Brito; José Machado Pais; José
Ramos Tinhorão; Maria Alice Volpe;
Mário Vieira de Carvalho; Régis Duprat;
Ruben George Oliven; Rubens Ricciardi;
Ruy Llera Blanes; Salloma Salomão Jovino
da Silva; Souza Martins; Teresa Fradique

Neste livro, Filipe Carreira da Silva
propõe-nos uma viagem pela história
das ideias políticas cujo destino é uma
forma mais sustentada de construção
teórica em ciências sociais. Tendo por
referência o pensamento político de
Jürgen Habermas, que tenta sintetizar
certos elementos das tradições liberal e
cívico-republicana, o autor reconstrói a
forma como este último paradigma
político evoluiu ao longo dos tempos de
forma a demonstrar as limitações da
estratégia adoptada por Habermas. Pela
sua natureza interdisciplinar, esta obra
será do interesse de alunos e docentes de
ciência política, filosofia e história, bem
como do público em geral.

Fecundidade e Contracepção
Ana Nunes de Almeida
(coordenadora)

Duarte Vilar
Isabel Margarida André
Piedade Lalanda

Junho de 2004
ISBN: 978-972-671-126-1
385 páginas
PVP: 25,20 €

«Trabalhamos sobre
um Barril de Pólvora»
Homens e Perigo na Refinaria
de Sines

Paulo Granjo

Durante o século XX, o nível de vida
médio dos portugueses subiu a
ritmos nunca antes vistos na história
nacional. Estima-se, embora
grosseiramente, que, em 2000, o PIB
per capita médio dos residentes em
Portugal era pelo menos 10 vezes
superior ao de cem anos antes. Os
desenvolvimentos da economia que
permitiram essa subida concentraram-se sobretudo na segunda metade
do século. No presente volume analisam-se os ritmos do crescimento
económico assim registado, a convergência para a média europeia durante
o período posterior à segunda guerra
mundial e as profundas transformações nas estruturas económicas e
sociais que acompanharam o progresso económico ou dele resultaram.
Trata-se também das mudanças mais
significativas observadas ao longo do
século nos ciclos económicos, no
emprego, na inflação, no equilíbrio
externo, nas finanças públicas e nas
políticas económicas.
Tomando como ponto de partida a
queda da fecundidade em Portugal
nas últimas décadas, e procurando
descobrir que percursos, representações e saberes, do ponto de vista
dos actores protagonistas, estão por
detrás desta mudança, este livro
apresenta e discute percursos de
saúde reprodutiva das mulheres
portuguesas, na sua tripla vertente da
sexualidade, procriação e
contracepção. Metodologicamente,
contemplam-se duas estratégias
complementares: a extensiva estuda,
relaciona e discute alguns
indicadores-chave do Inquérito à
Fecundidade e à Família
(INE, 1997) e outros dados das
estatísticas oficiais; a outra, de
natureza qualitativa, explora em
profundidade biografias de 150
mulheres em idade fértil, de
diferentes regiões do país, níveis de
instrução e condições familiares.

Com base numa pesquisa
antropológica inovadora, este livro
mostra-nos o que é trabalhar na
refinaria de Sines e os complexos
factores sociais que, nessa fábrica,
potenciam ou limitam os perigos de
origem tecnológica. Se estes são
aumentados por princípios de gestão,
objectivos produtivos e relações de
poder, os operários recusam a lógica
probabilística do «risco» e constroem,
a partir da sua aprendizagem e
experiência profissionais, processos
de protecção colectiva que em muito
reforçam a segurança.
Prémio A. Sedas Nunes 2007

Junho de 2004
ISBN: 978-972-671-125-4
329 páginas
PVP: 22,05 €
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Entre a Representação
Desigual e a Derrota
dos Vencedores
Carlos Blanco de Morais
António de Araújo
André Freire

Como demonstra este trabalho, mais do
que afectar a proporcionalidade, o
sistema eleitoral açoriano tem vindo a
suscitar problemas de desigualdade de
representação. Apoiando-se no direito
comparado e em análises empíricas com
simulação de diversos modelos, este
estudo de direito constitucional e
ciência política apresenta uma proposta
de reforma do sistema que procura
conciliar a regra «um homem, um voto»
e a representação política de cada uma
das ilhas do arquipélago.

Colecção Breve
Março de 2004
ISBN: 978-972-671-123-0
235 páginas
PVP: 15,75 €

Correntes do Radicalismo
Oitocentista
O Caso dos Penicheiros
(1867-1872)

Luís Doria

João Pedro Marques

Colecção Breve
Fevereiro de 2004
ISBN: 978-972-671-118-6
160 páginas
PVP: 15,23 €
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Cestas de Adivinhação
e Refugiados Angolanos
na Zâmbia

Sónia Silva

As cestas de adivinhação de Angola, da
Zâmbia e da República Democrática
do Congo tornaram-se mundialmente
conhecidas pelo seu fascinante
conteúdo: várias dezenas de peças
imbuídas de simbolismo.
Transformadas em oráculos, são
entendidas pelos seus utilizadores
como objectos materiais
personificados, sendo também um
modo de desvendar mistérios e de
ganhar a vida.Vidas em Jogo apresenta
este simbolismo em acção e retrata
estas e outras facetas da adivinhação
no quadro social e político
profundamente conturbado que se
vive presentemente no Sul da África
central.

Fevereiro de 2004
ISBN: 978-972-671-121-6
237 páginas
PVP: 23,10 €
Na historiografia portuguesa da
segunda metade do século XIX
publicada até este momento pudemos
encontrar inúmeras referências aos
penicheiros sem, no entanto, sermos
completamente elucidados quanto ao
percurso e idiossincrasia destes
protagonistas do radicalismo em plena
era tendencialmente consensual da
Regeneração iniciada em 1851.
O presente livro pretende, tanto
quanto possível, colmatar esta lacuna,
produzindo alguma luz sobre o
fenómeno, no quadro da história
política oitocentista.

Colecção Breve
Março de 2004
ISBN: 978-972-671-124-7
261 páginas
PVP: 18,90 €

Portugal e a Escravatura
dos Africanos

Vidas em Jogo

O Estado de Ordens

Luís Salgado de Matos

As ciências sociais explicam a política
recorrendo aos conceitos de voto
individual e de acção dos partidos.
O senso comum garante que mandam
os poderosos e os ricos. O Estado de
Ordens propõe um modelo teórico
alternativo, após exame atento das
filosofias e das formas políticas desde
Platão e a Grécia clássica a Portugal e
outros Estados europeus
contemporâneos: a organização
política é a relação de três ordens.
A primeira ordem é simbólica e
identifica; a segunda é securitária e
defende; a terceira é económica e
produz.

Fevereiro de 2004
ISBN: 978-972-671-119-3
424 páginas
PVP: 26,25 €
Portugal foi muitas vezes apresentado
como o criador da escravatura dos
africanos. O autor afasta-se dessa
retórica culpabilizante para
sublinhar que os portugueses de
Quatrocentos não inventaram o tráfico
transoceânico nem a escravidão
colonial. Estabeleceram – isso sim –
novos canais de ligação das tradições
escravistas da Europa e da África que
proporcionaram o estabelecimento de
complementaridades comerciais
e que, reforçando tendências
preexistentes, impeliram brancos e
pretos para rumos muito desiguais.
A história da escravatura negra, na qual
Portugal teve um papel importante, é
precisamente a história desses rumos.

O Poder Caiu na Rua
Crise de Estado e Acções
Colectivas na Revolução
Portuguesa 1974-1975

Diego Palacios Cerezales

Colecção Estudos e Investigações
Dezembro de 2003
ISBN: 978-972-671-115-5
209 páginas
PVP: 19,95 €

Uma vaga de mobilização popular
percorreu os anos revolucionários de
1974 e 1975. As assembleias,
comissões, manifestações e ocupações,
a participação generalizada e a
polarização política deram vida a um
momento singular na história
contemporânea portuguesa. Este
trabalho utiliza as ferramentas da
ciência política para oferecer uma
explicação original das condições de
possibilidade daquela vaga de
mobilização, dos seus efeitos no
processo de transição para a democracia
e das estruturas políticas que, no viver
de milhares de pessoas, fizeram com que
aqueles tempos fossem outros. Em
simultâneo, aproveita a visibilidade dos
mecanismos ocultos da política que
acontece nas situações de crise para
explorar os procedimentos activos no
funcionamento ordinário, ou melhor,
ordenado, das sociedades
contemporâneas.

Heroína
Lisboa como Território
Psicotrópico nos Anos Noventa

Luís Almeida Vasconcelos

A constituição das cidades é aqui
revisitada à luz do consumo de drogas
num livro altamente inovador e, em
muitos aspectos, inesperado.
Questionando a problemática
antropológica do tempo, Luís Almeida
Vasconcelos estuda os ciclos repetidos
que compõem a vida dos junkies,
demonstrando um sentido intenso do
drama humano que estes vivem.

Colecção Estudos e Investigações
Outubro de 2003
ISBN: 978-972-671-116-2
146 páginas
PVP: 15,75 €

A União Europeia
Revisitada
António Figueira
António Costa Pinto
Paulo de Almeida Sande
(coordenação)

O Homem na Família
Cinco Ensaios de Antropologia

João de Pina-Cabral

Outubro de 2003
ISBN: 978-972-671-112-4
176 páginas
PVP: 16,80 €
As tensões entre os EUA e vários países
europeus a propósito da guerra do
Iraque vieram colocar na ordem do dia
a fragilidade de algumas dimensões da
União Europeia, apanhada em plena
Convenção e alargamento. Os estudos
apresentados neste livro pretendem ser
um contributo para a reforma das
instituições europeias no quadro dos
debates em torno da Convenção sobre
o Futuro da Europa e da sua proposta
de Constituição.

Rabidantes

Comércio Espontâneo
Transnacional em Cabo Verde

Marzia Grassi

Colaboradores: Ana Fraga; António Costa
Pinto; António Figueira; Bernardo Ivo
Cruz; Manuel Romano; Paulo de
Almeida Sande

Emissões e Demissões
no Serviço Público Televisivo

Luísa Schmidt

Outubro de 2003
ISBN: 978-972-671-117-9
465 páginas
PVP: 24,15 €

«Rabidante (porque se mexe) é o agente
de um tipo de comércio que a ciência
económica trata displicentemente por
‘informal’. E, no entanto, em Cabo -Verde, este tipo de actividade constitui
um eixo importante dos movimentos
económicos e culturais transnacionais
que perpassam este país insular de
migrantes e que o ligam ao mundo.
Formam-se, assim, redes em que
homens, mas sobretudo mulheres,
exploram as margens por vezes
silenciadas das hegemonias económicas
e culturais que integram o nosso
mundo globalizado de hoje. Neste
inovador estudo, Marzia Grassi abre
uma fascinante janela para as vidas
destas pessoas, tantas vezes esquecidas
por quem olha para a economia à
distância [...]»
João de Pina-Cabral

Julho de 2003
ISBN: 978-972-671-108-7
354 páginas
PVP: 22,58 €

Outubro de 2003
ISBN: 978-972-671-113-1
170 páginas
PVP: 15,75 €

Ambiente no Ecrã

No início do século xx, quando Freud
repensava os mitos gregos e Malinowski
descobria os «selvagens» do Pacífico
ocidental, a paternidade era assumida
consensualmente como o eixo
fundador de todo o fenómeno social.
Passados cem anos, porém, dir-se-ia
que a questão se inverteu: como
formular hoje o papel do homem na
família? Haverá ainda em Portugal uma
predominância masculina na família?
Como conjuga um homem os distintos
interesses familiares que é obrigado a
gerir? Como explicar o poder dos
símbolos de masculinidade? Como
diferencia a lei entre os pais e as mães?
Como se produz a identificação
familiar? Nos cinco ensaios aqui
reunidos, recorrendo a distintos
campos de teorização antropológica,
João de Pina-Cabral tenta dar resposta a
estas perguntas.

Em Portugal, a conjugação ambientetelevisão pode ser vista de forma
quase laboratorial. Enquanto a
sociedade portuguesa, indecisa
perante a modernidade, ia arrastando
os seus arcaísmos e conservando
marcas vivas de uma cultura da
natureza, a televisão, durante décadas
de canal único (hoje media
hegemónico), reflectia na sua
programação os paradoxos da nossa
cultura ambiental. Com base numa
análise de quase quarenta anos de
programação da RTP, este livro
procura as raízes do saber ambiental
dos portugueses. Um processo cheio
de interrupções, equívocos e lacunas,
mas tanto mais importante quanto o
ambiente não pára de subir na escala
das preocupações cívicas. Numa
altura em que se discute o serviço
público televisivo merece a pena
lembrar que a qualificação do saber
ambiental passa, e não pouco, pela
requalificação das emissões
televisivas.

Os Progressos do Atraso
Uma Nova História Económica
de Portugal

Pedro Lains

«O atraso económico é um dos mais perenes temas de discussão entre cientistas
sociais portugueses. É possível que os especialistas nunca cheguem a acordo na
identificação das causas decisivas.
E talvez isso não seja o mais importante.
Realmente interessante é fazer, como
Pedro Lains faz de modo exemplar, um
esforço rigoroso de estudo e
acompanhamento, a par e passo, do
crescimento económico português ao
longo de quase dois séculos, o que lhe
permite mostrar como o atraso não é
produto de uma causa singela. Depende
de variáveis múltiplas e, em cada momento histórico, da condição geral.»
António Barreto

Julho de 2003
ISBN: 978-972-671-109-4
293 páginas
PVP: 19,95€
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Vida e Morte dos Outros
A Comunidade Internacional
e o Fim da Jugoslávia

José Cutileiro

Depois de uma breve introdução,
situando a Jugoslávia na história do
século XX europeu, o autor traça a
evolução da crise ﬁnal do país desde a
independência da Eslovénia e da
Croácia, em 1991, até à administração
internacional do Kosovo e à criação do
novo Estado «Sérvia e Montenegro».
Nestas páginas presta-se especialmente
atenção à intervenção das várias
potências, bem como de organizações
internacionais a quem a «comunidade
internacional» foi conﬁando tarefas.
O livro conclui pondo em dúvida que
intervenções semelhantes – acções
militares humanitárias para resolverem
problemas de terceiros – venham a ser
oportunas no futuro.

Colecção Breve
Junho de 2003
ISBN: 978-972-671-106-3
159 páginas
PVP: 15,23 €

A População Portuguesa
no Século XX

Maria João Valente Rosa
Cláudia Vieira

(organização)

(editor)

Março de 2003
ISBN: 978-972-671-105-6
253 páginas
PVP: 14,70 €
O século XX foi um século de
modernização da demografia
portuguesa. Foram várias as transições
demográficas que o marcaram:
epidemiológica, da fecundidade,
migratória, urbana, familiar e etária.
E, com elas, o panorama demográfico
português mudou radicalmente. Dar
conta de algumas dessas transformações
ocorridas em Portugal entre 1900 e
2001 é o propósito do presente estudo.

Colecção Breve
Fevereiro de 2003
ISBN: 978-972-671-103-2
134 páginas
PVP: 13,65 €

Pluralismo sem Relativismo
João Carlos Espada
Marc F. Plattner
Adam Wolfson

Feelings of Justice
in the Chinese
Community of Macao
António Manuel Hespanha

O Realismo
da Fraternidade:
Brasil-Portugal

Williams da Silva
Gonçalves
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Colaboradores: Jorge Vala; Armando
Marques Guedes; José Ignacio Lacasta-Zabalza; António Manuel Hespanha;
Maria Carla Faria Araújo; João de Pina
Cabral; Moisés Silva Fernandes; Alice
Ramos

Neste livro, o autor evita o lugar-comum que consiste em apresentar as
relações entre Portugal e o Brasil como
determinadas exclusivamente pelos
laços culturais e afectivos que unem os
dois povos. Ancorado em sólida pesquisa documental, procura interpretar
essas intensas relações bilaterais sob o
ponto de vista político, económico e
estratégico num momento crucial da
história da política externa comum dos
dois países: a segunda metade dos anos
1950.

Fevereiro de 2003
ISBN: 978-972-671-104-9
256 páginas
PVP: 16,28 €
No Outono de 1999, um grupo de
estudiosos de vários países reuniu-se
no 7.º Curso de Teoria Política da
Arrábida para examinar o contributo
de Berlin para a teoria política. Foram
debatidas muitas questões difíceis e
perturbadoras relacionadas com o
pluralismo e o legado de Berlin,
incluindo o papel histórico que o
pluralismo de valores desempenhou
na defesa da sociedade livre
apresentada por aquele pensador.

Espaço Público
em Habermas

Filipe Carreira da Silva

Colaboradores: Adam Wolfson; Chandran
Kukathas; Clifford Orwin; James H.
Nichols Jr.; Jerry Z. Muller; João Carlos
Espada; John Kekes; Lucas Swaine; Marc
F. Plattner; Stephen Macedo; Steven
Kantz; Steven Luke; William Galston

Colecção Estudos e Investigações
Fevereiro de 2003
ISBN: 978-972-671-101-8
248 páginas
PVP: 16,28 €

O sentimento de justiça é algo díficil de
descrever, particularmente quando se
trata de lidar com noções do que é
«justo» ou «injusto» numa comunidade
culturalmente distante, e mais ainda
em contexto de rápida transição
cultural. Este livro ilustra claramente os
riscos inerentes. Trata-se de um
inquérito dirigido à população chinesa
de Macau em meados de 1999 sobre o
seu conhecimento da legislação e acerca
da sua percepção do que constitui «justiça» ou «injustiça» perante um
variado conjunto de situações.
A obra contém um estudo analítico
dos dados coligidos, seguido de análises interpretativas.

Colecção Estudos e Investigações
Janeiro de 2003
ISBN: 978-972-671-098-1
185 páginas
PVP: 15,23 €

Neste livro, em que se sublinha a
importância da história das ideias para
a teoria em ciências sociais, Filipe
Carreira da Silva analisa a evolução da
noção de espaço público na obra de
Jürgen Habermas, desde A Mudança
Estrutural da Esfera Pública (1962) até
ao recente Entre Factos e Normas
(1992). A principal conclusão deste
estudo aponta para uma notável
continuidade na forma como
Habermas conceptualiza aquela
noção, não obstante a clara evolução
das suas posições ao longo de quase
quarenta anos de produção teórica.

Structure and Growth
of the Portuguese
Economy

V. Xavier Pintado

«Esta é a 2.ª edição, a primeira feita
em Portugal, da obra de V. Xavier
Pintado, Structure and Growth of the
Portuguese Economy. Editado em
Genebra, sede da EFTA, em 1964, o
livro teve extraordinário acolhimento
junto de académicos, economistas,
políticos e estudiosos da realidade
portuguesa. Trata-se de um dos
melhores estudos da economia
portuguesa publicados até então.
Ainda hoje, passados quase quarenta
anos, o livro é procurado não só por
historiadores, mas também por
profissionais, professores e estudantes.
O rigoroso método e a clareza de
exposição fazem dele um modelo.»
António Barreto

Dois Ensaios

José Barreto

Reúnem-se neste volume dois ensaios
que têm em comum o exame das
relações entre a religião, a sociedade e a
política. O primeiro ocupa-se da
temática das aparições no mundo
católico contemporâneo, na perspectiva
dominante do caso português de
Fátima, mas cujas repercussões, desde a
segunda guerra mundial, fizeram
ultrapassar muito as fronteiras
nacionais. No segundo ensaio debatem-se vários aspectos do surgimento, nas
décadas finais do Estado Novo, de um
sector de católicos crescentemente
integrados na oposição ao regime, em
conflito com as duas hierarquias, a
eclesiástica e a estatal.

Colecção Análise Social
Novembro de 2002
ISBN: 978-972-671-096-7
175 páginas
PVP: 13,65 €

Mulheres em Tempos
Sombrios
Oposição Feminina
ao Estado Novo

Vanda Gorjão

Colecção Estudos e Investigações
Outubro de 2002
ISBN: 978-972-671-090-5
346 páginas
PVP: 19,38 €

Cristiana Bastos

Julho de 2002
ISBN: 978-972-671-088-2
258 páginas
PVP: 16,80 €
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ISBN: 978-972-671-099-8
291 páginas
PVP: 16,80 €

Religião e Sociedade

Ciência, Poder, Acção:
as Respostas à Sida

A Segunda Ascensão
e Queda de Costa Cabral
1847-1851

M. Fátima Bonifácio

«Uma abordagem inovadora das relações entre modelos culturais e produção
científica; o projecto, bem sucedido, de
decifrar a marca dos grandes
desequilíbrios da ordem económico-política mundial tanto na definição das
políticas de saúde como na existência
quotidiana dos doentes, dos
investigadores, dos activistas sociais.»
Jean-Yves Durand
«Partindo de uma panorâmica sobre o
conhecimento biomédico e o comentário social relativo à SIDA, o livro
analisa o movimento social gerado pela
inexistência de respostas médicas
eficazes contra a crise, prosseguindo na
narrativa da crescente consciência das
dimensões globais da epidemia e dos
esforços das organizações internacionais
para desencadear respostas eficientes e
fixando-se, finalmente, num terreno de
investigação [o Brasil] que permite
avaliar as contradições e assimetrias do
mundo contemporâneo.»
J. M. Howe
Derrubado, em 1846, pela Maria da
Fonte e banido, em 1847, na sequência
da guerra civil da Patuleia, Costa Cabral
regressa ao poder em Junho de 1849,
com a anuência tácita do exército e o
apoio expressivo da rainha. Menos de
dois anos depois, é derrubado do poder
em virtude de um pronunciamento
militar dirigido pelo duque de
Saldanha. Entre as várias razões que
determinaram o fracasso, a principal
reside no facto de que, na viragem da
década de 40 para 50, a hora de Cabral
e a oportunidade do cabralismo já
tinham passado.

Setembro de 2002
ISBN: 978-972-671-091-2
301 páginas
PVP: 18,90 €
A oposição ao Estado Novo contou
também com a participação das
mulheres. Pode mesmo dizer-se que
houve um protagonismo feminino
singular tanto na área das actividades
humanitárias, pacifistas e feministas
como na acção mais explicitamente
política. Através das histórias de vida
de algumas mulheres das classes
médias urbanas, a autora observa as
circunstâncias em que aquelas
despertaram para a política e iniciaram
o seu envolvimento oposicionista,
analisando também o modo como
estas actividades e preocupações
influenciaram a vida familiar e
quotidiana.

O Parlamento Português:
uma Reforma Necessária
André Freire
António de Araújo
Cristina Leston-Bandeira
Marina Costa Lobo
Pedro Magalhães

Nesta obra, galardoada com o Prémio
Adelino Amaro da Costa, um
conjunto de investigadores ligados às
ciências sociais e ao direito
constitucional procede a uma análise
do perfil jurídico-institucional e
funcional da Assembleia da República.
Em seguida, abordam-se os padrões de
recrutamento dos deputados e
caracteriza-se a elite parlamentar,
analisa-se a evolução do Estatuto dos
Deputados e da natureza da
representação parlamentar e faz-se
ainda uma avaliação da imagem do
parlamento junto da opinião pública.
No final, sumariam-se diversas
propostas, desenvolvidas ao longo do
texto, com vista a uma reforma da
instituição parlamentar.

Julho de 2002
ISBN: 978-972-671-085-1
189 páginas
PVP: 13,09 €
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A Abstenção Eleitoral
em Portugal

André Freire
Pedro Magalhães

A abstenção eleitoral em Portugal tem
gerado intenso debate público,
especialmente após as eleições
legislativas de 1999 e as presidenciais
de 2001, onde atingiu valores recorde
na história democrática portuguesa.
Até que ponto essa abstenção foi
elevada quando comparada com a de
outras democracias ocidentais? Quais
as suas causas sociais, políticas e
institucionais? Que factores explicam a
predisposição de alguns cidadãos para
o exercício do direito de voto e a de
outros para a abstenção? São estas
algumas das questões a que este estudo
procura responder.

Saúde e Doença em Portugal
Manuel Villaverde Cabral
(coordenador)

Pedro Alcântara da Silva
Hugo Mendes

Neste inquérito inédito sobre as
atitudes e comportamentos da
população portuguesa perante a
saúde e a doença, os autores
combinaram três dimensões
raramente estudadas em simultâneo,
a saber: o estado e os hábitos de
saúde assumidos pela população; as
condições de acesso, a utilização
efectiva e a avaliação dos cuidados de
saúde prestados pelo serviço público
e pelo sector privado; finalmente, as
atitudes dos inquiridos perante a
saúde, a doença e a medicina em
geral, as políticas públicas de saúde e
o desempenho dos governos nesta
área crucial da vida individual e
colectiva.
Colaboradores: Alexandre Melo; António
Reis; António Pinto

Junho de 2002 (2.ª edição)
Abril de 2002 (1.ª edição)
ISBN: 978-972-671-084-4
298 páginas
PVP: 15,23 €

Colecção Breve
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194 páginas
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Da Legislação
à Legitimação:
o Papel do Parlamento
Português

Cristina Leston-Bandeira

A reforma do parlamento é um tema
recorrente na opinião pública
portuguesa, o que sugere talvez a
existência de um mal-estar. E, no
entanto, os estudos sobre a
Assembleia da República escasseiam.
Espera-se com este livro contribuir
para um conhecimento mais
aprofundado e integrado do nosso
parlamento. Analisam-se, assim, os
principais vectores de transformação
da Assembleia desde a sua
constituição em 1976. Demonstra-se
a forma como o parlamento foi
criado sob a égide de uma função
eminentemente legislativa, tendo na
segunda década democrática
desenvolvido o seu papel de
legitimação. Essa transformação vem
ilustrada pela análise do estudo de
caso da discussão do Orçamento de
Estado de 1983 a 1995.

Os Circos não Existem

Uma reflexão sobre o contraste entre
regiões atrasadas e industrializadas ajuda
a compreender a história da economia
da Madeira no período que vai de 1850
a 1914. O desempenho de uma
pequena economia insular num
contexto de crescimento acelerado,
como foi o dos quarenta anos que
precederam a primeira guerra mundial,
coloca questões importantes. A agro-indústria, o artesanato e um sector de
serviços nascente definiam a economia.
Contrastando com a evolução verificada
no continente, a economia madeirense
sofreu, neste período, uma evolução
pautada pela poupança de terra e pela
utilização intensiva de trabalho.

Na Posse da Palavra

Junho de 2002
ISBN: 978-972-671-087-5
253 páginas
PVP: 16,23 €

A Economia da Madeira
(1850-1914)

Benedita Câmara

Maio de 2002
ISBN: 978-972-671-083-7
355 páginas
PVP: 19,38 €
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Joana Afonso

Tanto se fala de um circo que tão mal se
conhece! Quase não se fala do circo sem
nostalgia. Contudo, quase ninguém
pode responder a uma simples
pergunta: por trás do espectáculo, que
são os circos? Joana Afonso fez esta
pergunta e foi viver com um circo para
poder responder. E descobriu que
«os circos não existem». Mas, claro,
existem pessoas e famílias de circo.
É delas que nos fala este estudo pioneiro
em Portugal.

Colecção Estudos e Investigações
Fevereiro de 2002
ISBN: 978-972-671-081-3
198 páginas
PVP: 13,62 €

Religião, Conversão
e Liberdade Pessoal
em Dois Contextos Nacionais

Clara Mafra

Fevereiro de 2002
ISBN: 978-972-671-080-6
260 páginas
PVP: 18,33 €

Portugal e Brasil conheceram, durante
longos períodos, regimes autoritários.
Nesses anos tentaram fixar-se, de cada
país, imagens oficiais harmónicas e
tradicionalistas. Mas, nos subterrâneos
da vida social, outras forças, destinadas
a serem agentes de mudanças
profundas, estavam operando. Neste
livro, a antropóloga Clara Mafra
examina uma sua importante
manifestação. A Igreja Universal do
Reino de Deus é hoje uma presença
forte em todo o Brasil, considerado o
maior país católico do mundo, mas
também está em Portugal. Como
compreender o êxito deste culto em
contextos tão diversos, que vão das
favelas cariocas até aos subúrbios das
grandes cidades europeias e norte-americanas?

Eça: o Regresso
Impossível

Maria Filomena Mónica

O desejo de Eça de Queirós de regressar
à pátria, especialmente às serras, foi um
mito divulgado durante décadas. Em
1872, quando partiu para o primeiro
posto consular, percebera já que os seus
romances seriam melhores se escritos
em países culturalmente ricos.
Queixou-se, é verdade, da solidão, do
clima e da falta de conversa. Mas sabia
ser esse o preço a pagar pelo silêncio de
que necessitava. Na realidade, nunca
quis terminar a vida num exílio
bucólico, mas numa cidade europeia.
Deus fez-lhe a vontade. Morreria em
Paris a 16 de Agosto de 1900.

Portugal nos Séculos XIX e XX

Miriam Halpern Pereira

Novembro de 2001
ISBN: 978-972-671-145-2
222 páginas
PVP: 15,19 €

As Gazetas e os Livros
A Gazeta de Lisboa
e a Vulgarização do Impresso
(1715-1760)

André Belo

Colecção Estudos e Investigações
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ISBN: 978-972-671-074-5
139 páginas
PVP: 13,09 €

Dinâmicas e Solidariedades
Familiares num Bairro Histórico
de Lisboa

Cristina Santos Silva

A autora conduziu, durante vários
anos, um projecto de investigação no
bairro histórico de Alfama. Um dos
seus principais esforços foi o de tentar
conhecer e caracterizar a respectiva
população e seus traços específicos.
A pesquisa deteve-se particularmente
na existência de numerosas famílias
alargadas e múltiplas que residem no
bairro, a maior parte das quais em
habitações inadequadas a essas
estruturas familiares. Desse estudo
resulta um retrato e uma visão
pormenorizada das dinâmicas
e das solidariedades familiares no
contexto do bairro, em todas as suas
dimensões: urbanística, histórica,
cultural e social.
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Diversidade e Assimetrias

Famílias de Alfama

A ruptura com a concepção mítica de
um modelo uniforme de
desenvolvimento industrial centrado
na grande indústria e na mecanização
permitiu interpretar a evolução do
meio empresarial face às grandes
mudanças do mercado internacional
do trabalho e a forma de articulação
entre o mundo rural e o urbano.
Foram a diversidade e as assimetrias da
actividade económica e social que
interessaram a autora. Entre os estudos
recentes e inéditos e outros publicados
há muito tempo existem elos de
continuidade quanto à abordagem e às
preocupações subjacentes. De um
ponto de vista metodológico, têm em
comum a recusa do primado
económico, depurado do social e do
político. Salientar a integração do
económico no social e no político
parece banal, sem o ser, no actual
contexto da historiografia portuguesa.

Antropologia e Império:
Fonseca Cardoso
e a Expedição à Índia
em 1895

Como se processou a divulgação do
texto impresso em Portugal na primeira
metade do século XVIII? Quais os seus
protagonistas? A que conflitos deu
origem? Este livro, resultado de uma
investigação sobre os anúncios de livros
da Gazeta de Lisboa, dá origem a uma
reflexão sobre a história do periódico, a
qual, espera-se, permite compreender
melhor o mundo das gazetas e dos
livros da época de D. João V e D. José.

Do Cisma ao Convénio

Ricardo Roque

O que foi, na época forte da
expansão imperial europeia, o
colonialismo português? Que relação
existiu entre as formas de poder
colonial e a antropologia desse
período? Confrontando perspectivas
recentes dos estudos pós-coloniais e
dos estudos sociais da ciência, o autor
analisa as práticas de conhecimento
antropológico das populações
coloniais, concentrando-se num caso:
a campanha de pacificação da região
de Satari, Goa, em 1895-1896,
merecendo especial relevo as
investigações de «antropologia física»
então realizadas na Índia pelo capitão
de infantaria Artur da Fonseca
Cardoso.
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Estado e Igreja de 1831 a 1848

Luís Doria

O tema deste livro é o corte de
relações, nunca oficializado, entre o
Estado português e a Santa Sé no
início dos anos 30 do século XIX.
Trata-se de um longo e complexo
processo que decorre em dois
períodos distintos. No primeiro estava
em jogo algo de essencial para a
estabilização do regime
constitucional: o reconhecimento do
trono de D. Maria II pela cúria e o
acordo entre as duas partes sobre a
legitimidade dos bispos. No segundo,
que culminou na assinatura do
Convénio de Outubro de 1848, o
que estava em causa era
essencialmente a retoma da tradição
concordatária interrompida.

Colecção Estudos e Investigações
Maio de 2001
ISBN: 978-972-671-067-7
276 páginas
PVP: 14,67 €
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Liberalismo:
o Antigo e o Novo
João Carlos Espada
Marc F. Plattner
Adam Wolfson
(organização)

Colecção Estudos e Investigações
Maio de 2001
ISBN: 978-972-671-069-1
225 páginas
PVP: 15,71 €

Comunicação, Conhecimento
Colectivo e Inovação
As Vantagens da Aglomeração
Geográfica

Cristiano Antonelli
João Ferrão
(coordenação)

Os autores que participam neste
volume procuram avaliar de que
modo certos traços e características do
liberalismo antigo se harmonizam
com os seus substitutos modernos. Os
autores divergem amplamente nas suas
abordagens analíticas e nas suas
conclusões, mas são unânimes num
ponto: não existe uma única tradição
de liberalismo nem uma filosofia
liberal unitária. Existem, pelo
contrário, muitos liberalismos, com
noções concorrentes de bem e variadas
concepções sobre as melhores
disposições institucionais e práticas
sociais.

Sindicatos contra Salazar
A Revolta do 18 de Janeiro
de 1934

Fátima Patriarca

Colaboradores: Adam Wolfson; Chandran
Kukathas; Clifford Orwin; David
Marquand; Diana J. Schaub; James H.
Nichols; João Carlos Espada; John
Tomasi; Marc F. Plattner; Stephen
Macedo; Steven Kantz; Walter Berns

Junho de 2000
ISBN: 978-972-671-062-2
556 páginas
PVP: 21,47 €
Até que ponto a proximidade física e
a aglomeração geográfica
proporcionam formas mais ricas de
comunicação, facilitando o
conhecimento e a inovação? E em que
medida pode a acção pública
estimular a consolidação de meios
territoriais mais favoráveis à mudança
baseada em processos colectivos de
aprendizagem? Estas são as duas
questões a que os autores deste livro
procuram responder.

A Invenção Democrática

João Carlos Espada
(coordenação)

Colaboradores: Isabel Nicolau; Luis Sanz-Menéndez; Mário Vale; Paulo Areosa
Feio; René Wintjes; Robin Cowan

Colecção Estudos e Investigações
Maio de 2001
ISBN: 972-671-068-5
231 páginas
PVP: 12,04 €

As Guerras Coloniais
Portuguesas e a Invenção
da História

Luís Quintais

Colecção Estudos e Investigações
Novembro de 2000
ISBN: 972-671-065-0
167 páginas
Esgotado
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Em 18 de Janeiro de 1934 eclode, em
vários pontos do país, uma «Greve
Geral Revolucionária» contra o
salazarismo. Não podendo contar
com a participação da corrente
republicana, a revolta é sufocada.
Várias foram as interpretações
propostas por estudiosos, sindicalistas
e políticos. Mas, após o 25 de Abril, o
«18 de Janeiro» transforma-se em
grande mito revolucionário
comunista. Este livro é o resultado da
leitura minuciosa de quanto se
escreveu, desde então, sobre tão
importante acontecimento feito
lenda. Ao tentar reconstituir os
acontecimentos com a ajuda de novos
elementos e a consulta inédita de
arquivos, a autora procura também
perceber os mecanismos da criação de
um mito.

As conferências do ciclo «A Invenção
Democrática», organizado pela
Fundação Mário Soares, trouxeram a
Portugal uma dúzia de pensadores e
académicos mundialmente
prestigiados. Apesar da variedade dos
seus pontos de vista, a preocupação
comum foi da maior actualidade: as
condições do futuro da democracia.
A democracia nunca está adquirida.
É uma permanente invenção.
À democracia parece aplicar-se
justamente a ideia de eterno
recomeço. E da constante renovação.
Colaboradores: Álvaro Martínez Pérez; Ana
Espírito-Santo; Braulio Gómez Fortes;
Carlos Jalali; John Curtice; José Manuel
Leite Viegas; José Ramón Montero;
Kerman Calvo; Michael Baum; Sarinder
Hunjan; Sérgio Faria; Thomas Gschwend

Abril de 2000
ISBN: 978-972-671-061-5
229 páginas
PVP: 12,47 €
«Desordem de stress pós-traumático»:
é com este termo que hoje mais se
refere a experiência da guerra colonial
portuguesa, designadamente, para os
que a viveram, as suas consequências.
É também deste modo que se reinventa
a respectiva história. Este livro ocupa-se do modo como as acções humanas
são redefinidas. Ao pensarmos nas
guerras coloniais, depressa
compreendemos que se assiste hoje,
no espaço público, à constante
reapreciação dos seus sentidos e que
estes são organizados segundo
vocabulários socialmente legítimos.
Neste caso, o termo foi-nos oferecido
pela medicina, em particular pela
psiquiatria. O autor pretende mostrar
como o vocabulário médico serve os
interesses daqueles que se propõem
pensar e recordar a nossa história
recente, isto é, inventar a história da
guerra colonial e, nesse processo,
encontrar uma solução terapêutica,
moral e politicamente eficaz.

Os Sons do Silêncio
O Portugal de Oitocentos
e a Abolição do Tráfico
de Escravos

João Pedro Marques

Setembro de 1999
ISBN: 978-972-671-056-1
509 páginas
PVP: 24,87 €

Tradicionalmente, a historiografia tem
atribuído o fracasso das medidas
abolicionistas de 1836-39 (sob Sá da
Bandeira) à resistência colonial, à
penúria de meios de acção e à
inexistência de sentimentos
abolicionistas em Portugal. São
verdades incompletas, sobretudo
quanto ao último factor. A sugestão
de que existiria um vazio de opinião
ou uma indiferença relativamente ao
problema é enganadora. Na verdade,
a cultura portuguesa dos anos 30
incluía uma muito evidente tolerância
perante o tráfico de escravos.
E era dominante a opinião contrária à
sua supressão. Sem pôr em causa a
importância das resistências coloniais
e da debilidade de meios financeiros
ou navais, o autor considera que o
grande obstáculo à supressão do
tráfico de escravos naquele período
residia na metrópole.

A Situação Social
em Portugal
1960-1995

António Barreto
(organização)

Abril de 1996
ISBN: 972-671-043-X
510 páginas
Esgotado

Trajectos: o Presente
e o Passado na Vida
de uma Freguesia
da Beira

José Manuel Sobral

Este volume é o primeiro resultado de
um projecto de investigação intitulado
A Formação de Portugal Moderno: a
Situação Social, 1960-1995.
O trabalho tem vindo, desde 1993, a
ser realizado no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa, com
o apoio da Fundação Tinker, de Nova
Iorque. Entre os principais objectivos
do projecto conta-se a elaboração de
uma «base de dados» sobre a evolução
dos indicadores sociais disponíveis...
Foram seleccionadas centenas de
indicadores, sejam os tradicionalmente
considerados «sociais», sejam outros,
por exemplo, de natureza económica,
mas com influência directa na questão
social.
Colaboradores: António Barreto; Clara Valadas Preto; H. Nascimento Rodrigues;
Henrique Medina Carreira; João Ferrão;
José da Silva Lopes; Maria Filomena Mónica; Maria João Valente Rosa

Verdadeira monografia local, este
trabalho procura também situar uma
freguesia das Beiras no contexto mais
vasto da sociedade rural portuguesa.
São estudados, em pormenor, os
principais eixos de estruturação das
relações sociais, a propriedade e o
parentesco, assim como as suas
ligações com o sistema religioso e as
formas de distribuição do poder.
O âmbito cronológico cobre quase
dois séculos de história, desde a
implantação do regime liberal até à
actualidade. Através da análise
documental, da recolha de
testemunhos orais e da observação
etnográfica, o autor situa-se no
cruzamento dos campos da
antropologia e da história.

Colecção Análise Social
Setembro de 1999
ISBN: 978-972-671-058-5
431 páginas
PVP: 23,84 €

Ambiente e Emprego:
Situação Actual
e Perspectivas

João Ferrão
(coordenação)

Colecção Estudos e Investigações
Julho de 1999
ISBN: 978-972-671-055-4
329 páginas
Esgotado

A Situação Social
em Portugal
1960-1999

António Barreto
(organização)

Outubro de 2000
ISBN: 978-972-671-064-6
643 páginas
Esgotado

Colaboradores: António Barreto; Clara
Valadas Preto; Maria João Valente
Rosa; Marina Costa Lobo; Paulo
Chitas

Portugal:
do Autoritarismo
à Democracia

Estudioso do corporativismo, Philippe
Schmitter visitou Portugal na década de
70, onde se deslocara para estudar o
«corporativismo de Estado», «aquele
sistema de interesses organizados,
introduzido gradual e cuidadosamente
em Portugal e imposto coercivamente
pelos seus governantes autoritários
desde princípios da década de 30, que
sobrevivera milagrosamente à vitória da
democracia e do pluralismo da segunda
guerra mundial». Datam dessa altura os
seus primeiros e importantes estudos
sobre o regime português. Pouco
depois regressa a Portugal: «E veio a
‘divina surpresa’ – a revolução de 25 de
Abril. Não posso dizer que tenha
previsto – mas também não conheço
nenhum investigador que o tivesse
feito.» Dedicou-se, a partir daqui, a
estudar a transição do autoritarismo
para a democracia, tendo prestado
especial atenção aos aspectos do
corporativismo que ora se adaptavam,
ora resistiam ao novo regime.

Philippe C. Schmitter

Fevereiro de 1999
ISBN: 978-972-671-053-0
498 páginas
PVP: 20,95 €
Qual a relação existente entre ambiente
e emprego? Contribuirá o primeiro,
através das políticas ambientais, para
destruir postos de trabalho em
unidades incapazes de evoluírem para
formas de produção mais exigentes,
agravando o desemprego,
inviabilizando a sobrevivência de
algumas empresas e afugentando outras
para localizações mais favoráveis? Ou,
pelo contrário, a preocupação recente
pelas questões ambientais constitui
uma fonte de criação de «empregos
verdes», como resposta a novas
exigências comunitárias e nacionais,
novas procuras sociais e novas
oportunidades de negócio?
Colaboradores: Cristina Chaves; Eduarda
Beja Neves; João Lutas Craveiro; Paula
Antão da Silva; Carlos Marques; Rui
Fragoso; Carlos Almeida; Margarida
Ruivo; Ana Barbosa; Conceição Rego

Este segundo volume de A
Situação Social em Portugal começa
por ser uma actualização do
anterior. Os dois capítulos
designados «Os indicadores
sociais», preparados, uma vez mais,
com a colaboração de Clara
Valadas Preto, incluem as séries
estatísticas então publicadas, mas
completadas com mais uns anos
disponíveis e melhoradas no que
foi possível. Além disso, foram
incluídos novos indicadores,
como, por exemplo, os relativos às
empresas existentes em Portugal e
respectivos trabalhadores. Ainda
no capítulo dos indicadores, foram
acrescentadas umas centenas de
novas tabelas contendo as
comparações, desde 1960, entre os
países da União Europeia.

Sistemas Eleitorais:
o Debate Científico

Manuel Braga da Cruz
(coordenação)

Outubro de 1998
ISBN: 978-972-671-050-9
300 páginas
PVP: 10,48

Recolhem-se nesta antologia de textos
os principais e mais clássicos
contributos da ciência política para a
compreensão dos sistemas eleitorais e
das suas interconexões com o sistema
político, sem se ter a preocupação,
aliás impossível, da exaustividade.
Apesar da antiguidade do debate, deve
reconhecer-se que ele continua hoje
por esgotar, não apenas porque novos
estudos vão lançando novas luzes
sobre a problemática em causa, mas
também, e sobretudo, pela sua
inevitável natureza política. Os textos
e os autores aqui reunidos balizam
uma temática, a das condições sociais
e políticas de adopção e
transformação dos sistemas eleitorais,
bem como das implicações dos
sistemas eleitorais nos sistemas
políticos, sobretudo nos sistemas
partidários e nos sistemas de governo.

www.imprensa.ics.ul.pt

55

Jovens em Mudança

José Machado Pais
Lynne Chisholm
(coordenação)

Colecção Estudos e Investigações
Setembro de 1997
ISBN: 972-671-049-9
234 páginas
Esgotado

Políticas de Inovação
e Desenvolvimento
Regional e Local

João Ferrão
(coordenação)

O presente volume reúne as comunicações apresentadas no congresso
internacional Jovens em Mudança –
Growing Up between Centre and
Periphery, realizado em Lisboa, na
Fundação Gulbenkian, de 2 a 4 de
Maio de 1996. Com a organização do
congresso pretendeu-se fomentar o
debate em torno de um conjunto de
questões importantes da condição social
dos jovens em algumas das regiões mais
periféricas da Europa (Portugal,
Espanha e Sul de Itália). Questionaram-se algumas implicações dos processos
de modernização sobre as trajectórias
dos jovens para a vida adulta e tentámos
ver as respostas dos jovens a tais
processos.
Colaboradores: Alessandro Cavalli;
Anália Cardoso Torres; Carmen
Elejabeitia; Carmen Leccardi; Daniel
Sampaio; Esperanza Roquero; Helena
Costa Araújo; Joaquim Casal; José Luís
Castro; José Machado Pais; Lynne
Chisholm; Manuel Ferreira Patrício;
Olav Stafseng; Pedro Moura Ferreira;
Stephen R. Stoer; Yuri Kazepov

As comunicações do encontro sobre
Políticas de Inovação e Desenvolvimento
Regional e Local deverão constituir um
estímulo para enriquecer o debate, tão
necessário mas simultaneamente tão
complexo, sobre as condições de
inovação e sua articulação com
distintos contextos e trajectórias de
desenvolvimento regional e local.

Dinâmicas Multiculturais,
Novas Faces,
Outros Olhares

Colecção Estudos e Investigações
Volume I
Maio de 1996
ISBN: 978-972-671-044-8
146 páginas
PVP: 7,49 €

Cultura & Economia

Maria de Lourdes Lima
dos Santos
(coordenadora)

Colaboradores: António Covas; Bernard
Planque; Denis Maillat; Jean-Claude
Perrin; João Ferrão; Michel Quévit;
Pascale Van Doren

Colecção Estudos e Investigações
Abril de 1997
ISBN: 978-972-671-048-6
130 páginas
Esgotado

Se o Mar Deixar
Comunidade e Género Numa
Povoação do Litoral Alentejano

Inês Salema Meneses
Paulo Daniel Mendes

Colecção Estudos e Investigações
Maio de 1996
ISBN: 978-972-671-045-5
126 páginas
PVP: 7,49 €
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Colecção Estudos e Investigações
Dezembro de 1995
ISBN: 978-972-671-332-6
313 páginas
Esgotado
«Sem ter a ambição de ser uma
monografia etnográfica de pleno
fôlego, este curto ensaio etnográfico
pretende contribuir para a exploração
de alguns dos mais pertinentes
desafios que têm vindo a ser lançados
à etnografia portuguesa na década
de 90.»
João de Pina-Cabral,
Antónia Pedroso de Lima

Inquérito aos Artistas
Jovens Portugueses
José Machado Pais
(coordenador)

Paulo Antunes Ferreira
Vítor Sérgio Ferreira

Colecção Estudos e Investigações
Junho de 1995
ISBN: 978-972-671-333-3
273 páginas
Esgotado

O III Congresso Luso-Afro-Brasileiro teve lugar em Julho de
1994. As trocas, de natureza diversa,
ocorridas no interior desta comunidade de língua portuguesa durante o
congresso contribuíram para o reforço
de laços permanentes entre investigadores, docentes, quadros técnicos,
projectos, instituições académicas e
associações profissionais pertencentes
ao vasto campo das ciências sociais e
aos três continentes. A publicação das
actas do congresso pretende não só
guardar a memória desses dias, como
ainda reavivar aqueles laços.
Volume II
Novembro de 1996
ISBN: 978-972-671-046-4
797 páginas
PVP: 28,80 €
Volume III
Setembro de 1997
ISBN: 978-972-671-047-9
499 páginas
PVP: 19,64 €
Num colóquio realizado em Lisboa
em Novembro de 1994, investigadores em várias áreas disciplinares e
responsáveis por acções de
intervenção cultural (nacionais e
estrangeiros) apresentaram e debateram diferentes aspectos da relação
cultura-economia, distribuídos pelas
cinco temáticas que integraram o
colóquio cujos actas agora trazemos
aos leitores: a cultura na era da
mundialização; novas fronteiras dos
mundos da arte; economia das
actividades culturais; modelos
culturais, quotidiano e intervenção;
políticas culturais e desenvolvimento.
Colaboradores: Alexandre Melo; António
Reis; António Pinto Ribeiro; Augusto
Santos Silva; Carlos Fortuna;
Dominique LeRoy; Eduardo Lourenço;
Howard S. Becker; José M. Paquete de
Oliveira; José Machado Pais; José
Madeira Pinto; Luís dos Santos Ferro;
Luísa Schmidt; Manuel da Costa
Cabral; Maria de Lourdes Lima dos
Santos; Marlyse Meyer; Mike
Featherstone; Raymonde Moulin

O presente estudo apresenta os
resultados do Inquérito aos Artistas
Jovens Portugueses, encomendado pelo
Clube Português de Artes e Ideias
(CPAI) ao Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa.
A pertinência deste estudo é tanto
maior quanto é certo que, se a
sociologia da arte não tem grande
tradição em Portugal, em relação aos
artistas – e em particular aos artistas
jovens – a situação é francamente
desoladora, pois muito pouco se sabe
quanto às condições de exercício da
sua actividade, da sua formação e dos
seus modos de vida.

New Routes for Leisure

José Machado Pais
(organizador)

Colecção Estudos e Investigações
Dezembro de 1994
ISBN: 978-972-671-331-9
455 páginas
PVP: 15,71€

Práticas Culturais
dos Lisboetas
José Machado Pais
Fernando Luís Mendes
João Sedas Nunes
Maria Paula Duarte

Colecção Estudos e Investigações
Dezembro de 1994
ISBN: n. d.
539 páginas
Esgotado

A Fábrica e a Família
Famílias Operárias no Barreiro

Ana Nunes de Almeida

1993
ISBN: 972-95121-9-1
311 páginas
Esgotado

Desde o início do século XX foi-se
assistindo, nas sociedades ocidentais
industrializadas, a um aumento
gradual dos tempos não ocupados
pelas actividades profissionais.
Contudo, em que condições é que esse
tempo extra se transforma em tempo
de lazer? E qual o papel do consumo
neste contexto? Como é que tudo isto
se relaciona com os interesses sociais e
ambientais? O que irá acontecer
noutras partes do mundo?
Colaboradores: A. Andreas Bodenstedt;
A. F. Mulder; Bart Wijnberg; Cândida
Valdez; Carlos Vera Guardia; Dianne
Laws; Geneviève Poujol; Graça
Carapinheiro; Greg Knipe; Gustavo Pires;
Han Wezenaar; Helena Santos; Jan
Sharma; Joel Gerstl; José Castro; José
Machado Pais; José Sobral; Joyce
Sherlock; Karin Blair; Ken Roberts; Luís
Capucha; Luís Garcia; Luísa Schmidt;
Maria Cármen Belloni; Mirja Likkanen;
Nicole Samuel; Orlando Garcia; Pedro de
Andrade; Roland Delbaere; Rudi
Laermas; Rui Gomes; Salomé Marivoet;
Stan Parker; Sue Cox; Teus J. Kamphorst

Memória do Vinho
do Porto

Conceição Andrade
Martins
Direcção e prefácio
de António Barreto

1990
ISBN: 978-972-671-330-2
508 páginas
PVP: 21,00 €

O presente estudo corresponde a
uma solicitação de Lisboa 94 –
Sociedade Promotora de «Lisboa
Capital Europeia da Cultura» ao
Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa com o
objectivo de se conhecerem, nos seus
traços mais genéricos e diversos, as
práticas culturais dos habitantes da
Grande Lisboa. O inquérito
estruturou-se em quatro capítulos
principais. Num primeiro capítulo
avança-se na caracterização
sociográfica da população inquirida.
Num segundo capítulo investigam-se
os usos do tempo e gostos culturais
dos lisboetas. Em seguida,
investigam-se alguns hábitos, afectos
e sociabilidades entre os lisboetas.
Finalmente, analisam-se algumas
atitudes e representações a propósito
das imagens da cidade, ambiente e
violência urbana.

Portugal: o Sistema
Político e Constitucional

Este é um livro sobre fábricas e famílias
operárias no Barreiro, cidade industrial
da margem sul do Tejo. Depois de
reconstituir a longa e impressionante
experiência de industrialização que o
concelho viveu no contexto português,
a autora procura retratar, em
profundidade e no passado, dois
modos locais de viver e sentir, na
fábrica e na família, a condição
operária. Escolhe para isso o exemplo
dos corticeiros nos anos 20 e o dos
operários da Companhia União Fabril
em meados do século XX. Partindo do
presente e de uma caracterização da
actual população operária activa do
Barreiro, aborda, por último, a estreita
cumplicidade entre genealogias
familiares e trajectos sociais operários
na comunidade.

Redescobrir a África

Mário Baptista Coelho
(coordenação)

1989
ISBN: 978-972-671-329-6
1044 páginas
PVP: 15,19 €

José Manuel Rolo

Esta memória é constituída por duas
partes: uma cronologia de cerca de
trezentos anos de vida do vinho do
Porto e um estudo pormenorizado do
comércio externo do mesmo
produto. Com este livro, a autora
pretende analisar o sector exportador
do vinho do Porto, assim como as
influências que nele tiveram os
diferentes factores endógenos e
exógenos e o grau de eficácia de
algumas medidas legislativas e
económicas tomadas pelo Estado.
Produto de exportação de
primeiríssima importância, o vinho
do Porto foi, durante mais de um
século, o principal meio de
pagamento das importações
portuguesas e um dos sectores mais
dinâmicos da economia nacional.
O estudo do mais importante
produto do nosso comércio externo é
um excelente revelador da situação
económica portuguesa, das suas
relações externas e da sua posição
política e diplomática.
«A publicação entre nós da obra El
Sistema Político y Constitucional
Portugués, 1974-87, inicialmente dada
à estampa na Revista de Estúdios
Políticos de Madrid referente a Abril-Setembro de 1988, constitui um
acontecimento importante que desejo
saudar, por especialmente significativo. Com efeito, desde a revolução
de 25 de Abril de 1974, é porventura
a primeira vez que se procede a uma
reflexão tão exaustiva e aprofundada
como aquela que aqui encontramos
sobre as instituições democráticas do
Portugal moderno, assente em
originais e valiosíssimos contributos de
prestigiados académicos e individualidades políticas de primeiro plano.
Trata-se de um balanço, naturalmente
provisório, feito no registo escrupuloso
do pluralismo e na mais ampla
diversidade de opiniões, que constituem apanágio de uma sociedade,
como a portuguesa, que se pretende
livre, aberta, tolerante e convivente.»
Mário Soares (prefácio)
Ao fazer um balanço da experiência
recente da cooperação portuguesa para
o desenvolvimento dos países africanos
de língua oficial portuguesa, em
confronto com a cooperação
internacional para o desenvolvimento,
o autor conclui que a cooperação
portuguesa reflecte mais os conflitos do
contencioso colonial do que os
princípios e os objectivos da
cooperação internacional para o
desenvolvimento, que vem sendo
praticada pela generalidade dos países
ocidentais.

1987
ISBN: 978-972-671-328-9
232 páginas
PVP: 5,24 €
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Classes Sociais
nos Campos
Camponeses Parciais
numa Região do Noroeste

João Ferreira de Almeida

Esta obra de João Ferreira de Almeida,
sua tese de doutoramento, apresenta-se
como um dos trabalhos sociológicos
portugueses mais acabados e mais
abertos sobre o futuro da sociologia em
Portugal. Trata-se de um livro que,
embora limitado, quanto ao seu campo
de observação a uma pequena região do
Noroeste do país, constitui um
valiosíssimo contributo para a análise e
a interpretação de um dos processos
sociais de transformação da sociedade
portuguesa que presentemente se
revestem de mais vasto e profundo
alcance sociológico, económico e
político.

Indústria, Capitalismo
e Classe Operária em Portugal
(1870-1934)

Maria Filomena Mónica

Março de 1986
ISBN: n. d.
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O Crepúsculo dos
Grandes (1750-1832)

Nuno Gonçalo Monteiro
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Artesãos e Operários

O Estado, a Igreja
e a Sociedade em Portugal
(1832-1911)

Este livro constitui um marco de
importância decisiva na evolução dos
estudos histórico-sociológicos sobre a
classe operária em Portugal, aqui
considerada no período de 1870
a 1934. Recusando abordar a classe
operária como uma totalidade
homogénea, a autora procura antes
apreender e delinear a sua diversidade
essencial e as complexas
circunstâncias que explicam essa
diversidade. Merecedora de relevo é a
tentativa feita para avaliar as
condições de vida do operariado, não
só materiais, mas também culturais,
problema amplamente debatido
noutros países, mas muito pouco
estudado entre nós. E aqui, de novo,
tem de referir-se o esforço constante
para fugir a fáceis generalizações,
apontando as enormes distâncias e
diferenças que separavam, uns dos
outros, diversos sectores da classe
operária.

Direitos Sociais
de Cidadania

Criticada pelos liberais no século XIX e
recorrentemente comentada pela
historiografia desde então, a aristocracia
portuguesa do Antigo Regime é pela
primeira vez estudada de forma
sistemática neste livro. Constituindo-se
ao longo do século XVII, o grupo
cristaliza-se com o fim da guerra da
Restauração como elite de corte da nova
dinastia reinante da Casa de Bragança,
mantendo uma impressionante
estabilidade até finais do século XVIII.
O grande exclusivismo social, que
constitui uma das suas marcas
fundamentais, era necessário à
conservação da hegemonia no acesso
aos cargos superiores da monarquia e à
remuneração dos serviços resultantes do
seu desempenho.

Os Militares e a Política
(1820-1856)

João Carlos Espada
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Outubro de 1997
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Vasco Pulido Valente
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ISBN: 972-27-0854-6
175 páginas
PVP: 12,47 €
Distribuição da INCM

O conhecimento do liberalismo
monárquico em Portugal não é possível
sem o entendimento do papel da Igreja
católica no interior do sistema
político. Este livro equaciona a história
do relacionamento entre o Estado e a
instituição eclesiástica no quadro da
subordinação da esfera espiritual ao
braço secular. O enraizamento e a
consolidação do Estado-nação
encerraram um drama institucional
resultante de uma tensão permanente
entre as duas instâncias que
consubstanciavam o sistema de poderes
configurado na Carta Constitucional
de 1826. Apesar disso, o Estado
católico desempenhou um papel de
vanguarda até à década de 70 e, em
certa medida, moldou a sociedade
portuguesa, impelindo-a na via do
progresso.

«Este livro é um contributo
importante para um debate difícil e
actual. O seu tema é o conceito de
direitos sociais como parte do
conceito enfático de cidadania [...]
Qualquer pessoa que esteja
interessada em participar no debate
destas questões encontrará no livro de
João Espada um estímulo e uma
orientação.»
Ralf Dahrendorf
«O leque de personagens deste livro é
muito bem escolhido. Lord Plant é
um peso pesado no Labour Party.
Lord Dahrendorf tem defendido
ideias dos Liberais Democratas,
embora não oficialmente. Se Hayek
fosse vivo, é bem provável que se lhes
tivesse reunido na Casa dos Lordes…
A estrutura do livro capta muito bem
o debate político dos anos 80.»
David Millar

A historiografia moderna regista a
constante intervenção dos militares na
política de 1820 a 1851, mas raramente
ela lhe mereceu um estudo ex professo.
Os militares costumam ser tratados
como meros apêndices ou meras
emanações dos «partidos» civis em
disputa. E, no entanto, por acção ou
omissão, o seu peso foi decisivo em
todas as mudanças de regime e de
governo nos trinta anos em que
decorreram algumas das mais profundas
transformações do século. Este estudo
parte de premissas diferentes: a da
relativa independência dos militares face
aos «partidos»; a da sua supremacia
política; e a da lógica da sua acção
estratégica e operacional.

O Alentejo no século XIX
Economia e Atitudes Económicas

Helder Adegar Fonseca

Este livro procede a uma reapreciação
dos principais tópicos que têm marcado
os debates sobre o Alentejo do séc. XIX,
umas das regiões históricas de Portugal
que geralmente é destacada pela tenaz
persistência do fenómeno latifundista e
um atraso multissecular. Helder Adegar
Fonseca apresenta um quadro
consistente sobre a evolução da
economia e a conduta da elite
económica regional num período
crucial da formação do Alentejo
contemporâneo (1840-1910).

Família e Transição Demográfica
em Portugal

Mário Leston Bandeira

A análise das tendências demográficas
em Portugal durante os últimos
duzentos anos permite esclarecer
algumas das causas da lenta e tardia
modernização da sociedade
portuguesa.

Volumes I e II

Fátima Patriarca

Colecção Análise Social
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O Atraso Económico
Português (1850-1930)

Jaime Reis

A história económica portuguesa tem
sido até hoje um exercício frustrante
sobre os insucessos do país em alcançar
os níveis de desenvolvimento da
Europa industrializada. Este livro
mostra que há outros modos de
estudar a nossa história. Trata-se de
uma caracterização da economia
portuguesa, cuja evolução é aqui
analisada no período que vai de 1851 a
1913, destacando-se a utilização de um
importante acervo estatístico até agora
inédito. Mais do que deduzir
conclusões a partir do postulado do
atraso, o autor revela neste livro as
dificuldades com que um país pobre se
depara no seu desenvolvimento.
É uma nova abordagem de um
problema que tem sido central para
mais do que uma geração de
historiadores económicos portugueses.

Inspirando-se na metodologia da new
economic history anglo-americana,
Jaime Reis apresenta neste volume
uma profunda revisão das abordagens
com que tradicionalmente se tem
explicado o crónico atraso da nossa
economia no longo prazo. Em
estudos sectoriais sobre temas tão
diversos como a agricultura, a
indústria, o empresariado e a
educação durante o período crucial
para o desenvolvimento nacional que
foram as décadas de 1850 a 1930, o
autor explicita os principais caminhos
alternativos que estavam abertos à
economia portuguesa. Um livro para
interessar ao público em geral e, em
particular, a historiadores, sociólogos
e economistas.
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A Questão Social no
Salazarismo (1930-1947)

Pedro Lains
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Demografia e Modernidade

A Economia Portuguesa
no Século XIX

Teve o salazarismo uma política social?
Sim. Mas qual? Este estudo aborda de
forma particular o «como» se passaram
as coisas na primeira fase do Estado
Novo, de 1930 até ao fim da guerra,
olhando de cima para baixo,
interrogando os interesses, os
argumentos e as estratégias do Estado,
patrões e trabalhadores. Após uma
releitura dos últimos dias do
sindicalismo livre e da instauração da
ordem corporativa, a investigação
percorre algumas questões obrigatórias
para compreender a lógica e a dinâmica
do sistema, designadamente a
negociação colectiva e os despachos de
salários mínimos, ou algumas batalhas
marcantes, como o horário de trabalho
ou a rebeldia popular durante a guerra.
Ao leitor de hoje propõe uma reflexão:
que se ganha com a proposta
autoritária de trocar liberdade e
cidadania pela promessa de protecção?

Culturas Juvenis

José Machado Pais

As culturas juvenis têm vindo a
adquirir uma crescente visibilidade
social, ao mesmo tempo que se
diversificam os modos e as
temporalidades de passagem para a
vida adulta. Quais os processos de
constituição das culturas juvenis?
Em que se fundamentam e diferenciam
essas culturas? Por caminhos próprios
da etnografia, este livro ensaia uma
aproximação aos trajectos e projectos
dos jovens, mesmo quando estes parecem limitar-se a viver a aventura do
«nada» ou do «insignificante».
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