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Nota Editorial

Iolanda Costa Galinha1

É com satisfação que escrevemos esta nota editorial, neste lugar belo, 
depois de conseguirmos cumprir o objectivo de actualizar a data de pu-

blicação da Psique.
Esta é a realização de toda uma equipa, desde a coordenação editorial, 

ao conselho editorial, à coordenação gráfica e à paginação. Esta é, certa-

mente, uma realização dos nossos autores que escreveram e investiram 
em sucessivas reformulações de melhoria dos seus artigos.

Este objectivo de publicar dois volumes num ano não foi fácil, implicou 
muito trabalho humano, muita responsabilidade e dedicação, em muitas 

horas de leituras e revisões de muitos artigos.
Implicou ultrapassar alguns obstáculos, que se pareceram constituir 

como um derradeiro teste à nossa capacidade de realização. Por outro 
lado, implicou surpreendermo-nos positivamente com a plasticidade e 
generosidade humana e observar transformações e aprendizagens.

Este processo de revisão cega por pares, com as devidas limitações 
que possa ter, é um processo em que, efectivamente, todos aprendemos 
bastante. Foi por isso um privilégio ter participado neste trabalho e neste 
processo.

A Psique continuará o seu caminho, agora com um novo alento, no 
sentido da consolidação e abertura a novos parceiros, com o objectivo de 
continuar a publicar cada vez mais e melhor investigação científica na área 
da Psicologia. Agora com prazos razoáveis.
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O coração da Serra de Monchique, este lugar que escolhemos para 
escrever a nota editorial, representa também uma superação de grandes 
desafios e a reafirmação de que é necessário trabalhar com prazer e com 
um sentido maior.

Agradecemos a todos os que colaboraram com um sentido maior para 

a Psique. Ela é o resultado desse investimento.

Iolanda Costa Galinha

Lisboa, 12 de Setembro de 2014


