ARAGÁO, Leonor de Proença Osório de Castro Trigueiros -

Quintãs: uma aldeia da Beira Baixa: estudo
antropológico.

- Cultura organizacional:
estudo do Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores (INESC).
BILHIM, João Abreu de Faria

MARTINS, João Vicente - Moimenta da Raia: uma aldeia

comunitária em evolução e mudança.
SAMOUCO, Mana Helena Correia

- Antropologia e

CASQUEIRA, Fernando António Monteiro de Almeida - A
possibilidade do turismo em espaço rural do concelho
de Odemira: para uma reabilitação do património
cultural local.

BATALHA, Luis -Marrocos: retrato de um país.
MANSO, Norberto Oliveira - Souto: desenvolvimento.

medicina: factores sócio-culturais e prática clínica
em instituição hospitalar.

PAIVA, Mana Celeste Gomes Rogado Quintino da Costa

-

Artefactos Bijagós: o "nós" e o "outro".

BARROS, José - Os hotéis de Lisboa nos anos 40.
RAMALHO, José Luis Ildefonso

- Centro Verde: uma

comunidade em mudança.

AMANTE, Maria de Fátima Calca - Etnotecnologia do
Alto Alentejo: a matança do porco na aldeia da
Orada.

CASANOVA, Catarina Carreira Nogueira - Primatologia:

sobre o comportamento e a organização social de
um grupo de chimpanzés (Pan Troglodytes) em
cativeiro.
PIRES, António Pedro - O culto dos antepassados entre
os chineses de Macau.
DOUTORAMENTOS

ALVAREZ, José Luis Pinha - Entre os Calé de Alentejo.
1964

GRANADO, Mana Fernanda Serra

evolução de uma comunidade
Abril.

- Constituição e

-o

Bairro de 25 de

NETO, João Pereira -Angola: meio século de integrapio.
1966

MATOS, Alberto Mendes de - Alcaide: uma aldeia da

Gardunha.

MENDES, Afonso - O trabalho assalariado em Angola.

MARTINS, Manuel Alfredo de Morais - Malpica do Tejo:

terra pobre, povo nobre.
1987

PINTO, António Urbano Janeiro Caeiro Fialho - Mudança

em Alqueva.

AFONSO, Ana Isabel - O casamento e a reprodução
social de uma aldeia de Trás-os-Montes.
BASTOS, Cristiana Lage David - Os montes do Nordeste

MOREIRA, Carlos Diogo - Populações marítimas em

Algamio.

Portugal.

CACHADINHA, Manuela Benvindo Gomes - A saúde em
FREIXO, António Assunqão

- Desenvolvimento sócio-

económico e teorias económicas do desenvolvimento.

Viana do Castelo: medicina oficial e medicina
popiilar.
Indias - Laranjinha, lazer e
solidariedade: um ensaio de Antropologia Urbana.

CORDEIRO, Graça

1988

CÂMARA, João Bettencourt da

- Análise estrutural

contemporânea: a emergência de um modelo Louis
Althusser.
COELHO, Mariano

- Administração

pública

do

turismo em Portugal.
MONTEIRO, Fernando Amaro - O Islão, o poder e a
guerra: Moçambique 1964-1974.

NEVES, João Dias das - Desenvolvimento regional e

identidades locais.
SILVANO, Filomena - Identidades regionais e representações colectivas do espaço.
1992

ARAÚJO, Benito Martinez - Eupectativas e representações

de alunos do ensino intensivo: uma análise
sociográfica.

- A s ilhas de Querimba ou de
Cabo Delgado: situação colonial, resistência e
mudança (1742-1822).
BENTO, Carlos Lopes

MONTEIRO, Ramiro Ladeiro - Os Ambós de Angola

1994

CABEÇADAS, Maria Helena Reis - Rituais

terapêuticas

e toxicodependência: uma abordagem antropológica.

antes da independência.
DINIS, Emanuel de Carvalho Gonçalves - Viagens de

sonho.
CARMO, António Duarte de Almeida - A igreja católica
na China e em Macau no contexto do Sudeste
Asiático: presente, futuro.

- Os salatinas do bairro das Sete
Fontes: estudo de um caso de deslocação e realojamento forçados de moradores em contexto urbano.

JOÃO, Mário Nobre

LOPES, João Ramiro José Ferreira - Sociedade de instruçáo

e beneficiência " A Voz do Operário": uma associaçáo
representativa da classe dos manipuladores de tabaco
em particular, e da classe operária em geral.
MARQUES, Emília Margarida Duarte Domingues - Cantigas
e cristais: actividade cultural, passado, identidade.
PEREIRA, Mana da Luz Mendes - Fenómenos de prestígio
e ostentação nrima sociedade rural: a feira do cavalo
na Vila da GoIegã (Mestrado e m Literatura e Cultura

GUEDES, Armando Marques - Rituais igualitários: rito

dos caçadores e recolectores Atta de KalingaApayao, Filipinas.

BASTOS, José Gabriel da Fonseca Pereira - Portuzal
minha princesa: contribuição para uma antropolo&z
pós-racionalista dos processos identitários e para o
estudo dos sistemas de representações sociais
identitátias dos portugueses.

Portuguesas - Culturas Regionais).
PIEDADE, Ana Felisberta d e Albuquerque - De Ludus a

Cronos, a circularidade da ruptura: a actividade
lúdica infantil e a encrilturação.
VILLA-LOBOS, Maria José Cabra1 Barata Loureiro d e -

Atitudes perante a morte: permanência e mudança
numa aldeia da Beira-Baixa (Mestrado em Literatura e
Cultura Portuguesas - Culturas Regionais).

RODRIGUES, Rui Eduardo SiIva

- Contributo para o

estudo da família e do parentesco na sociedade
humana: análise comparativa de sistemas africanos
de Angola a Moçambique.

- Medicina Popular em Macari:
u m processo de adopção cultural.
AMARO, Ana Maria

PAIS d e BRITO, Joaquim Mana Valença - A aldeia, as
casas: organizaçáo comunitária e reprodução social
numa aldeia transmontana (Rio de Onor).

Mana d e Figueiredo - Hierarquia e
mutualidede - Estudo de uma casta de intocáveis do
Norte da Zndia.

. PEREZ, Rosa

MONTEIRO, Pedro Miguel Pinto P i s t a - Sítios de
querença - morfologias e processos sociais no alto
Barrocal algamio.

ALMEIDA, Miguel Vale d e - Corações de pedra
TORRES, Fernando Helder Sequeira 1 Contribuição para

o estudo dos cultos de possessão.

-

Discursos e práticas da masculinidade numa aldeia
do sul de Portugal.

- Menina e Moça - A construção
social da feminilidade, séculos XVII-XIX.

JOAQUIM, Teresa

SILVA, Francisco Gentil Vaz da - Dualimo e n'clicidade

no conto popular e na tradição indo-europeia.

- U m bairro no coração da
cidade - um estudo antropológico sobre a construção
social de um bairro de Lisboa.

CORDEIRO, Graça Indias

RAMOS, Manuel loão - Ensaios sobre

simbólica
cristã.

- análise

a reversibilidade
transformacional de mitologia

UNIVERSIDADE
DO MINHO

LAMEIRAS, Alberto - Comunidade festa e poder: a
festa de S. Sebastião numa aldeia de Barroso.

RIBEIRO, José Fernando Bessa -Memória indusirial de

&ueda:*tação
mento museológico.

preliminar para um enquadra-

-

BARBOSA, Manuel Gonçalves Antropologia complexa

do processo educativo: quadro de referência e leque
de vectores. (s.d.)

A recolha feita apenas incluiu as teses apresentadas
em instituigóes portuguesas. Podendo ter a presente
LisMgem algumas lacunas, agradecíamos aos autores das
teses não incluídas que nos enviassem as referências
bibliográficas das mesmas.

