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PLATAFORMA EDITORIAL 

Numa época de cada vez menos certezas, marcada por contrastes 
de toda a ordem, é com apreensão que encaramos o ascendente 

que os sistemas e as instituições têm vindo progressivamente a tomar 
sobre os indivíduos. Quer se considere uma qualquer situação 

particular, como por exemplo a portuguesa, quer domínios como 
a tecnologia, a cultura ou o poder, sempre deparamos 

com as mesmas tensões: individual/social; autonomia/dependência; 
realização/alienação. O anarquismo foi, no passado, uma tentativa 

séria para resolver estas antinomias em favor do homem. 
É a partir da sua herança humanista que procuramos hoje reflectir 
sobre os perigos e as potencialidades da civilização do nosso tempo, 

intervindo em favor do indivíduo e da sua liberdade e propondo 
outras lógicas económicas e políticas que tragam o sinal 

de uma cultura e de valores libertários. 
Tal é o sentido da existência de A Ideia. 

A Ideia é uma publicação periódica de carácter doutrinário 
ou ideológico, guiada por ideais de liberdade e solidariedade 

humanas. Como revista libertária de cultura, ela procurará reflectir 
sobre os mais variados temas contemporâneos: sociais, 

ecológicos, educacionais, económicos, políticos, locais e internacionais; 
promover forma de criação estética; e ainda contribuir para 

a investigação histórica sobre o anarquismo. 
A publicação da revista não tem qualquer intuito lucrativo, 
pelo que se agradece toda a ajuda financeira desinteressada. 

As contas de exploração da revista serão publicadas anualmente. 

A orientação geral do periódico compete, colectivamente, 
à comissão de redacção e ao colégio de colaboradores permanentes. 

As decisões sobre a publicação de textos, arranjo gráfico, etc., cabem 
comissão de redacção. A autoria do editorial e dos escritos não assinados 

(ou subscritos por um pseudónimo evidente) pertence moralmente 
à comissão de redacção e, por força da lei, ao director. Pelo conteúdo 

dos artigos assinados respondem exclusivamente os seus autores. 

A Ideia acolhe colaboração escrita de pessoas que, mesmo não se considerando 
elas próprias anarquistas, perspectivem os seus trabalhos numa óptica 

de liberdade e recusa de qualquer forma de opressão. Os originais 
não solicitados serão benvindos e cuidadosamente apreciados, sendo os seus 

autores notificados no caso de decisão de publicação. Os originais não serão 
devolvidos. Os artigos deverão, por regra, ter um máximo de dez páginas 

dactilografadas a dois espaços e vir acompanhados da identificação 
ou currículo do seu autor. As colaborações não são remuneradas. 




