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EXPLICAÇÃO INICIAL 

 

Com este website o Autor inicia uma segunda vaga de ensaios online sobre Direito 

Constitucional Autonómico no cotejo interpretativo das regiões autónomas portuguesas. 

O formato obedece a um projeto que o Autor teve a partir de 2003 e que continha ensaios 

jurídicos e políticos sobre matérias atinentes às regiões autónomas portuguesas (na altura 

com o signo “DACORES”, entretanto extinto, e com suporte em PDF intitulado de 

CADERNOS DE AUTONOMIA, de 2003 a 2009; a maior partes destes ensaios foram entretanto 

publicados: ARNALDO OURIQUE, Açores, Direito e Política, vLex, Barcelona, 2013). 

Este projeto tem a designação de ORDEM POLÍTICA E AUTONOMIAS PORTUGUESAS 

e que aliás serve de título ao website e a sua transmissão é feita através de documentos 

PDF para garantir uma leitura apropriada ao rigor da temática. Por via disso os textos são 

divulgados em sebentas PDF intitulados OFÍCIO AUTONÓMICO. Este está organizado do 

seguinte modo: 

 

A) Os estudos e ensaios são publicados num OFÍCIO AUTONÓMICO com numeração 

contínua. Aqui as matérias são tratadas com a liberdade técnica e científica que ao 

caso no momento é usado, o que significa que podemos ter textos extensos, como 

elementares e sucintos.  

B) E as anotações informativas sobre obras do Autor e outras informações são publicados 

num OFÍCIO AUTONÓMICO – NOTA INFORMATIVA, datados, mas sem numeração, que 

– tal como o presente exemplo em que se faz uma EXPLICAÇÃO INICIAL. 

 

O Autor, que escreve habitualmente sob o nome ARNALDO OURIQUE, nome 

completo ARNALDO LIMA OURIQUE, nasceu em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, 

Açores, onde vive desde 22-12-1958. Investigador na área do Direito Constitucional 

Autonómico, matéria sobre a qual tem vasta obra publicada e palestras, para além de 

participar ativamente no debate das questões de política constitucional autonómica. É 

formado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, licenciatura (1990-1995) 
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e mestrado (2000-2002) em ciências jurídico-políticas, especialidade Direito Regional 

Autonómico, para além de outras formações académicas e profissionais. 

 

Para contato de investigação e questões técnicas: arnaldo.ourique@gmail.com 
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