rurais e piscatórias, comunidades ciganas, usos da
cultura popular, turismo, identidades primordiais
e diferenciação social, educação, estudos urbanos,
antropologia das organizações, estudos coloniais e
pós-coloniais, migrações, etnicidade e transnacionalismo. Estes projectos têm sido desenvolvidos tanto
em contextos não portugueses (Cabo Verde, São
Tomé, Brasil, Espanha, EUA, Canadá, Índia, Timor)
como em diferentes áreas do território nacional.
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CEAS was created in 1986 as a non profit organization

committed to anthropological research. CEAS is hosted by
ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa, a public university in Lisbon – and currently has
approximately 300 members.
The Centre is one of the major research institutions in
Portuguese anthropology. It is sponsored by the Programa
de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D, (Pluriannual Financing Programme for Research and Development
Units) of Fundação para a Ciência e Tecnologia (Foundation
for Science and Technology). CEAS hosts several research
projects, as well as MA, PhD and Post Doc grants. It also co-sponsors research and outreach activities with other scientific institutions, museums, foundations, NGOs, local and
national public institutions and other groups.
CEAS plays a fundamental role in the scientific promotion
of anthropology, namely through its scientific journal,
Etnográfica, but also through the organization of symposia,
seminars, conferences and other events, attended by both
Portuguese and foreign researchers.
Since its creation, CEAS has developed research projects
in the following areas: environmental resources, industry
and labour, elites, death, health and disease, history of
Portuguese anthropology, rural and fishing communities,
gypsy communities, popular culture, tourism, identities
and social differentiation, education, urban studies, anthropology of organizations, colonial and postcolonial studies,
migrations, ethnicity and transnationalism. These projects
have been developed both in foreign contexts (Cabo Verde,
São Tomé, Brazil, Spain, USA, Canada, India, East Timor)
and in Portuguese regions.
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E-mail: ceas@ceas.iscte.pt

www.cea s.is cte. pt

CEAS
CENTRO DE ESTUDOS DE ANTROPOLOGIA SOCIAL

O Centro de Estudos de Antropologia Social foi
criado em 1986 sob a forma jurídica de associação
sem fins lucrativos, com o objectivo de promover a
investigação, o debate e a divulgação da produção
científica na área da Antropologia. O CEAS
tem como instituição de acolhimento o ISCTE
– Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa, de Lisboa – e agrupa actualmente cerca
de 300 sócios.
O CEAS é desde há alguns anos uma das estruturas
de investigação mais proeminentes na Antropologia
portuguesa e tem sido apoiado pelo Programa
de Financiamento Plurianual de Unidades de
I&D, promovido pela Fundação para a Ciência
e Tecnologia. O CEAS tem sido um local de
acolhimento de vários projectos de investigação, de
bolsas de mestrado, doutoramento e de pós-doutoramento, assim como tem sido parceiro em diversas
iniciativas organizadas com outras instituições
científicas, Museus, Fundações, ONGs, Câmaras
Municipais, Instituições e organismos do Estado e
outros grupos menos formalizados.
O CEAS tem desempenhado um papel fundamental
na divulgação científica da Antropologia, nomeadamente através da sua revista, a Etnográfica, mas
também através da organização de colóquios,
seminários, conferências e outros eventos, com
a participação de investigadores portugueses e
estrangeiros.
Desde a sua fundação, e de forma autónoma ou
em colaboração com outras instituições, o CEAS
desenvolveu inúmeros projectos de investigação
nas seguintes áreas de estudo: recursos ambientais,
indústria e trabalho, elites, morte, saúde e doença,
história da antropologia portuguesa, comunidades

ETNOGRÁFICA
É uma revista de referência na área da Antropologia,
dirigida por Miguel Vale de Almeida. Fundada
em 1997, é da responsabilidade do CEAS. Com
uma periodicidade semestral, a revista alterna
números temáticos, com edições de conteúdo
mais diversificado. A Etnográfica é uma revista
com sistema de peer review e publica artigos em
português, inglês, espanhol e francês. A maioria
dos números da Etnográfica encontra-se disponível
online através do site do CEAS — www.ceas.iscte.pt

BIBLIOTECA E VIDEOTECA
No CEAS existe uma biblioteca especializada em
antropologia, etnografia e ciências sociais, permanentemente actualizada. Os relatórios finais dos
projectos de investigação do CEAS encontram-se
disponíveis na biblioteca. Existe ainda uma Videoteca especializada, para visionamento no local ou
domiciliário.
LIBRARY AND VIDEO CENTRE
CEAS has an up to date library focused on anthropology,

ethnography and the social sciences. It also incorporates
ETNOGRÁFICA
Is a referenced journal in the area of Anthropology.
Founded in 1997, it is published bianually by CEAS. The
journal publishes both monographic and miscellaneous
issues. Etnográfica is a peer reviewed journal, publishing
contents in Portuguese, English, Spanish and French.
Most Etnográfica issues are available online at the CEAS
website: www.ceas.iscte.pt.

CEAS research projects’ final reports. The Centre has an

anthropological video and DVD library available to its
members.

NÚCLEOS DE INVESTIGAÇÃO

RESEARCH GROUPS
CEAS hosts several research groups focused on specific

No CEAS existem Núcleos de Investigação em áreas
especializadas da Antropologia – Antropologia
Visual, da Educação, da Saúde, das Organizações,
Turismo e Património, Museologia, Média e
Performance, Género, Estudos Urbanos, Estudos
Pós-Coloniais, Transnacionalismo e Migrações,
entre outros.
Neste âmbito o Núcleo de Antropologia Visual
(NAV) tem sido responsável pela organização, desde
1992, de diversas mostras de documentário e de
filme etnográfico e de um Seminário em Antropologia Visual, e tem como projecto a criação de
cursos de formação na área.
No CEAS dinamiza-se um Workshop Informal de
Etnografia (WIE) com seminários regulares, onde
investigadores de diversas áreas disciplinares partilham e debatem ideias a partir de projectos em
curso.
O CEAS apoia ainda regularmente iniciativas do
Núcleo de Estudantes de Antropologia do ISCTE.

anthropological disciplines – Visual Anthropology, Edu-

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO MEMBERSHIP

Applications and journal subscriptions are available

As inscrições podem ser feitas em regime online através

online at the CEAS webpage (www.ceas.iscte.pt) or

da página do CEAS (www.ceas.iscte.pt) ou no CEAS

at the CEAS office (ISCTE, room 2N9, Tuesday to

(ISCTE, sala 2N9, de 3.ª a 5.ª, 15.30h-20h).

Thursday, 3-8pm).
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cation, Health, Organizations, Tourism and Heritage,
Museum Studies, Media and Performance, Gender,
Urban Studies, Postcolonial Studies, Transnationalism
and Migrations, and others.
In this context, the Visual Anthropology Group has been
responsible for the organization, since 1992, of several
documentary and ethnographic film exhibits, as well as a
Visual Anthropology Seminar, and will soon implement
training courses in the area. CEAS also sponsors an Informal Workshop in Ethnography, where researchers from
different disciplinary areas share and debate experiences
from ongoing research projects in monthly seminars.
CEAS also hosts initiatives from ISCTE’s Anthropology

Student’s Groups.

