SUMÁRIOS DOS NÚMEROS ANTERIORES

N.º XXIX, JANEIRO-JUNHO 2015
EDITORIAL
ARTIGOS
Uma etnografia das práticas e dos processos de produção de conhecimento em
empresas e laboratórios
Luísa Veloso, Joana Lucas e Paula Rocha
Reverberações da medicalização: paisagens e trajetórias informacionais em
consumos de performance
Telmo Costa Clamote
Pressupostos para a construção de uma sociologia das redes sociais
Joaquim Fialho
Redes sociais no recrutamento de imigrantes: fundamentos teóricos de uma
proposta de explicação
Filipa Pinho
Das tensões entre desmistificar e reconhecer os discursos ao repensar o “social”:
manifesto por uma sociologia ecléctica
Pedro dos Santos Boia
Espaços públicos: interações, apropriações e conflitos
Luciana Teixeira de Andrade e Luís Vicente Baptista
RSI, tolerância zero: o embrutecimento do estado
Ricardo Sá Ferreira
Os menores estrangeiros isolados ou não acompanhados em França e Portugal: a
“batata quente”
Vítor Rosa
RECENSÃO
Recensão crítica da obra De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art
Natália Azevedo
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N.º XXX, JULHO-DEZEMBRO 2015
EDITORIAL
ARTIGOS
Texturas, ou sobre os efeitos sociais das artes
Sara Melo
Palcos de inovação social: atores em movimento(s)
Ana Alves da Silva e Joana Almeida
O ensino público no olhar das elites escolares: representações sociais dos agentes
educativos de dois colégios privados
Maria Luísa Quaresma
Da saúde e bem-estar/mal-estar ao termalismo
Maria Engrácia Leandro e Ana Sofia da Silva Leandro
Governação, participação e desenvolvimento local
Isabel Ferreira
Acidentes com tratores agrícolas e florestais: aprender para prevenir
Carlos Montemor, Luísa Veloso e João Areosa
A insustentável sustentabilidade das previsões económicas: reflexividade,
etnoeconomia e neoliberalismo
Fernando Ampudia de Haro
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N.º XXXI, JANEIRO-JUNHO 2016
EDITORIAL
ARTIGOS
Précarités: les effets de la rupture du lien social
Augusto Santos Silva
Políticas de reabilitação urbana e recomposição do tecido social no centro histórico
do Porto: representações e discursos de moradores sobre a respetiva evolução
recente
João Queirós
Conceitos e métodos para a avaliação de programas sociais e políticas públicas
Mauro Serapioni
Diferenças nas perceções dos valores organizacionais dos candidatos a cargos de
direção superior na Administração Central do Estado
João Abreu de Faria Bilhim, Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia
O Catolicismo nos Contextos e Circunstâncias da Modernidade em Cabo Verde
Adilson Filomeno Carvalho Semedo
Comment les psychiatres se représentent-ils aujourd’hui “la” maladie mentale?
Caroline Guibet Lafaye
ENSAIO BIBLIOGRÁFICO
Notas sobre a dominação social em António Gramsci e Pierre Bourdieu
Marcello Felisberto Morais de Assunção
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