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NOTA DE ABERTURA 

Ap6s alguns (poucos) an os de interregna, a PO LIS reaparece. A revista tern novo 
do no, como se depreende da ficha tecnica, alterou a sua periodicidade (que agora 
passa a ser quadrimestral) e pretende corrigir os problemas administrativos e de 
distribuic;:ao associados a sua primeira serie. 

Mas tudo o resto, e e o mais relevante, se mantem igual. Continuani a ser urn 
forum aberto e plural, nao enfeudado a escolas, ideologias, doutrinas ou correntes, 
como a composic;:ao do Conselho Cientffico o espelha. Pretende man ter-se como "urn 
constante e inquieto cadinho de ideias", onde os colaboradores, a margem de r6tulos 
academicos ou profissionais se distingam unicamente pela qualidade e seriedade da 
sua produc;:ao intelectual. E procurani man ter-se fie! ao ecletismo tematico que a ins
pirou, acolhendo colaborac;:oes usualmente inseridas no Direito Constitucional e na 
Ciencia Politica, mas alargando-se aos contributos do Direito Comunitario do Direito 
Internacional Publico, do Direito Administrativo, do Direito Financeiro e mesmo da 
Sociologia Politica, da Hist6ria Politica ou da Teoria Politica. Razoes pois para man
termos inalteravel o "estatuto editorial" que no n. 0 I da I." serie se deu a estampa. 

Para alem disso, como o leitor constatara, a POLlS mantem a mesma estrutura 
interna- corn identicas secc;:oes (corn excepc;:ao do "Observat6rio Eleitoral", que 
regressara no proximo numero) -, apresenta o mesmo aspecto gratico e continua a 
alimentar a mesma (modesta) ambic;:ao. A de cativar alguns interessados, por poucos 
que se jam, para o terreno fertile entusiasmante do estudo e da discussao dos fen6menos 
juridico-politicos. 

R.L.P. 
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