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Editorial

Com este número completa-se o 2º ano
de publicação da Revista Portuguesa de
Psicossomática. Possível é, então um bre-
ve balanço.

Antes de mais há a registar o facto de,
desde o início, se ter cumprido a periodi-
cidade prevista, um objectivo prosaico,
mas nem sempre fácil de conseguir. Para
tal contribuiu decisivamente não só a dis-
ponibilidade atempada dos textos a pu-
blicar mas também a motivação que sem-
pre nos acompanhou ao sentir a solidarie-
dade e apoio de todos os membros do Cor-
po Editorial da Revista Portuguesa de
Psicossomática e dos Corpos Sociais da
Sociedade Portuguesa de Psicossomática,
da qual a Revista é propriedade e órgão
oficial.

Foram também importantes as pala-
vras de encorajamento, sugestões e críti-
cas, sempre bem-vindas, que vários leito-
res tiveram a amabilidade de nos fazer
chegar.

Dos objectivos assumidos constava a
promoção da multidisciplinaridade, no
que respeita às temáticas, e pluralidade,
no que respeita aos autores , aos seus pon-
tos de vista e respectivas instituições.
Pensamos que também isso tem sido con-
seguido. Por exemplo, este número da
Revista, com cerca de 200 páginas, inclui
a participação de autores representativos
de diversas valências científicas e diver-
sas instituições, tendo apenas como pon-
to comum o interesse pela problemática

da Psicossomática. Essa multidisciplina-
ridade e pluralidade é extremamente
enriquecedora e manter-se-á sempre como
grande objectivo da Revista Portuguesa
de Psicossomática.

Foi também um propósito assumido
tornar a Revista aberta à participação de
autores estrangeiros, permitindo uma
partilha de experiências e vivências ma-
tizadas por diferentes contextos sócio-cul-
turais. Também esse objectivo tem sido
conseguido, como o prova a excelente par-
ticipação de autores estrangeiros nos úl-
timos números da Revista, incluindo o
que agora se dá à estampa.

Parece-nos ter cumprido, pois, os ob-
jectivos traçados, pelo que a continuida-
de do caminho que desejamos para a nos-
sa Revista parece assegurada. Há por isso,
passos a dar, e um deles é seguramente o
da procura de uma maior divulgação da
Revista, permitindo que o seu conteúdo
chegue a muitos mais potenciais interes-
sados. Assim, nos primeiros dias de 2001,
a Revista passará a encontrar-se na
Internet, em versão integral, no endereço
http://www.medisa/rpp, e serão feitas to-
das as diligências necessárias à sua in-
clusão nos motores de busca nacionais e
globais, particularmente naqueles supos-
tamente mais usados pelos interessados
na leitura da Revista.

A indexação é um passo essencial para
a projecção de uma publicação científica.
Assim, em 2001, serão dados todos os
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passos necessários para que esse também
possa ser um objectivo cumprido a curto-
prazo.

Nesta altura de balanço, não podemos
deixar de realçar, também, o apoio dos
anunciantes, imprescindível para que a
Revista possa ser satisfatoriamente dis-
tribuída, como tem acontecido.

Na expectativa de continuarmos a
contar com todo o vosso imprescindível
apoio, aproveitamos para enviar os nos-
sos votos de um Feliz 2001.

Rui Coelho
Director


