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NoTA DE ABErTurA E PoLÍTICA EDITorIAL

lançamos agora o terceiro número da revista Lusíada Política Internacional 
e Segurança. tal como ficou decidido no último número, esta publicação passou 
a ter uma periodicidade semestral, estando previstos os meses de junho e 
dezembro como datas de saída. este terceiro número é mais uma vez variado, 
tendo inclusive contribuições de outras áreas disciplinares, tais como o direito, a 
Sociologia e a filosofia o que, aliás, é não só enriquecedor, mas desejável numa 
publicação científica que se pretende transdisciplinar. assim, temos dois artigos 
sobre o “Novo conceito estratégico” da Nato, numa altura em que se aproxima 
a data da cimeira de lisboa, onde precisamente será adoptado o novo conceito 
estratégico; temos depois três artigos que abordam, mais especificamente, as 
temáticas da segurança em todas as suas dimensões, não só a segurança externa, 
mas também a segurança interna e os factores que a podem pôr em causa; um 
ensaio sobre o nacionalismo; outro sobre a problemática do direito constitucional 
comparado e por último, mas não menos importante, uma reflexão sobre a 
guiné-bissau. o próximo número, o quarto, terá lançamento previsto para 
dezembro; tentaremos sempre, na medida do possível e como já foi referido 
em nota anterior, acompanhar a actualidade internacional que, como sabemos, 
é dinâmica, imprevisível e cheia de surpresas. tentaremos também reforçar o 
carácter transdisciplinar, incentivando a colaboração de autores de outras áreas 
científicas. mais uma vez se relembra que está aberto em permanência um 
endereço de e-mail para onde deverão ser enviadas as propostas de artigos, que 
depois de submetidos às exigências do escrutínio por arbitragem independente, 
poderão ser aqui publicados. o referido endereço electrónico é: jfpavia@edu.
ulusiada.pt


