SUMÁRIOS DOS NÚMEROS ANTERIORES

N.º XXV, Janeiro-Junho 2013
Editorial
Artigos
 mudança em Portugal, nos romances de Lídia Jorge: esboço de interpretação socioA
lógica de uma interpretação literária
Augusto Santos Silva
 rabalho, Qualificação, Poder e Precariedade: Uma abordagem dinâmica à estruturaT
ção dos modelos produtivos, a partir de um estudo de caso da profissão científica
Alfredo Campos
 esigualdades sociais e ação coletiva nas sociedades contemporâneas: a fecundiD
dade teórica de Pierre Bourdieu e de Nicos Mouzelis
Nuno Nunes
 ma proposta multidisciplinar para o entendimento da centralidade urbana como
U
facto social total
Adriano Zilhão
Propagandas e blogues como narrativas de políticas urbanas na cidade de Almada
Roselane Gomes Bezerra
A celebridade pós-moderna da solidão plural e da banalidade pública
Paulo Barroso
A política de classe na economia do Estado Novo: a burguesia como classe beneficiária
João Valente Aguiar
A inovação social como utopia renovada: o caso da Associação Humanitária Habitat
Vera Diogo e Paula Guerra
 ara uma gramática museológica do (re)conhecimento: ideias e conceitos em torno
P
do inventário participado
Lorena Sancho Querol
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Incerteza e redefinições do trabalho médico: um estudo de caso sobre o aconselhamento genético no cancro hereditário
Hélder Raposo
Recensão
 ecensão crítica do livro Des bons voisins. Enquête dans un quartier de la bourgeoiR
sie progressiste
Tiago Castro Lemos
N.º XXVI, Julho-Dezembro 2013
Editorial
Artigos
Toward a Sociology of Wealth: definitions and historical comparisons
Richard Lachmann
Principais estádios evolutivos da sociologia em Portugal
Hernâni Veloso Neto
 ondomínios habitacionais fechados: (im)precisões conceptuais. Apontamentos para
C
um debate sobre urbanidade e autonomia, segregação e qualidade de vida
Marta Martins
 nálise comparativa dos divórcios em casais nacionais e binacionais em Portugal
A
(2001-2010)
Sofia Gaspar, Madalena Ramos e Ana Cristina Ferreira
 arreira, arte feminista e mecenato: uma abordagem à dimensão económica do cirC
cuito artístico principal sob uma perspetiva de género
Rui Pedro Fonseca
 s movimentos sociais e a crítica epistemológica ao local de produção do conheciO
mento científico
Caetano De´ Carli e Elizardo Scarpati Costa
As Paneleiras de Goiabeiras e a dinâmica da Cultura do Barro
Marcelo de Souza Marques e Vinicius de Aguiar Caloti
Fórum
 he Vale do Amanhecer. Healing and spiritualism in a globalized brazilian new reliT
gious movement
Massimo Introvigne
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 anoramas umbrais da modernidade: autoidentidade e o dissensu matrimonial em
P
Anthony Giddens
Antônio Augusto Oliveira Gonçalves e Daniella Santos Alves
I mplantação geográfica dos portugueses em França: evolução observada entre 1990
e 2009
Jorge Portugal Branco
Recensão
 ecensão crítica do livro Portugal nas Transições – O Calendário Português desde
R
1950
Miguel Quaresma Brandão
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