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EDITORIAL

A
presente edição corresponde ao número 2017/1 da Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa / Lisbon Law Review. Sendo 
este o primeiro número da Revista preparado pela actual Comissão 
de Redacção impõem-se umas breves palavras sobre o mesmo.

Importa, antes de mais, reforçar que, neste número, se dá continuidade à linha 
editorial que a Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa vem 
seguindo nos últimos anos, em estrito cumprimento das orientações oportunamente 
definidas pelo Conselho Cientifico da Faculdade de Direito de Lisboa nesta matéria.

Esta linha editorial pode sintetizar-se numa dupla ideia.

Por um lado, é uma linha editorial que privilegia a índole científica da Revista 
em detrimento de outros conteúdos, com o objectivo - que julgamos ser o mais 
adequado ao meio académico em que se insere esta publicação - de promover o 
papel da Revista como centro de divulgação de estudos inovadores e de elevada 
qualidade nas mais variadas áreas do conhecimento jurídico, e, nessa medida, 
como um instrumento ao serviço da Ciência do Direito.

Por outro lado, é uma linha editorial que, apesar de contar com alguns artigos 
elaborados directamente a convite da Comissão da Revista e que muito a prestigiam, 
privilegia o sistema de submissão directa e livre de propostas de artigos por autores 
nacionais e estrangeiros, que são depois sujeitas a um rigoroso sistema de double 
blind peer review, em consonância com os melhores critérios das revistas científicas 
nacionais e estrangeiras da actualidade e com as exigências dos sistemas internacionais 
de indexação.

No presente número, o resultado prático da aplicação desta linha editorial foi a 
reunião de um conjunto de artigos de elevada qualidade, em língua portuguesa ou em 
língua inglesa e que tocam temas tão distintos como o processo de execução fiscal, 
alguns problemas do novo Código do Procedimento Administrativo, a alimentação 
e o direito à saúde, a protecção do património cultural, a justiça constitucional, os 
problemas da utilização e transmissão de informação ilegalmente obtida, a preclusão 
e o caso julgado em processo civil, o direito civil e a natureza das coisas, e problemas 
de processo administrativo.
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Cabe ainda uma palavra para agradecer a todos os Colegas que dispuseram do seu 
tempo para ler e apreciar criticamente as muitas propostas de artigos que lhes foram 
submetidas pela Comissão da Revista. Sem esse trabalho rigoroso mas invisível e 
que, para recuperar algum atraso que vinha do passado, foi sistematicamente pedido 
aos Revisores com carácter de urgência, esta edição não teria sido possível.

A Directora da Revista

Rosário Palma Ramalho


