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 NOTA DE ABERTURA E POLÍTICA EDITORIAL

Lançamos agora à estampa o segundo número da Revista Lusíada Política
Internacional e Segurança. Decidimos que esta publicação tivesse uma periodici-
dade semestral já que assim se aproxima mais do formato tradicional deste tipo
de edições científicas. Se o primeiro número foi uma edição temática dedicada
especialmente à África que se expressa na língua de Camões, este número – não
sendo temático, já que aborda uma diversidade de assuntos – foca, entre outros,
o problema da independência unilateral do Kosovo, a questão sempre actual da
política energética da Rússia, a integração regional na América Latina e a políti-
ca externa japonesa face ao continente africano. Também não esquecemos a
nossa dimensão Africana e marítima ao apresentarmos dois artigos sobre essas
temáticas. Alguns artigos já aparecem na língua de Shakespeare, o que será
apanágio desta revista: o seu carácter internacional e a missão de levar contri-
butos de investigadores portugueses, e não só, ao conhecimento dos leitores de
língua inglesa. O próximo número, o terceiro, terá lançamento previsto para o
1.º Semestre de 2010; tentaremos sempre, na medida do possível, acompanhar a
actualidade internacional que, como sabemos, é dinâmica, imprevisível e cheia
de surpresas. Costuma dizer-se nos meios editoriais que o mais difícil não é
lançar o primeiro número de uma revista, é sim lançar o segundo; ele aqui está,
já com a chancela da Fundação da Ciência e Tecnologia – a quem agradecemos –
e que nos dá mais um incentivo para continuarmos. Uma última palavra para
anunciar a abertura em permanência de 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 publi-
cados. O referido endereço electrónico é: jfpavia@lis.ulusiada.pt


