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Labores Coletivos - Atividades editoriais no Cemoroc

Paulo Ferreira da Cunha1

Para além de mais de cinquenta artigos individuais publicados nas revistas do
CEMOrOc, editadas pela Mandruvá, temos tido a honra de participar no trabalho
coletivo e editorial geral desta enormemente produtiva e eficiente máquina de
pensamento e edição, presidida pelo incansável Prof. Dr. Jean Lauand, e que conta
como Diretores Editoriais o Prof. Dr. Sylvio Roque de Guimarães Horta e a Profa.
Dra. Terezinha Oliveira, tendo como Diretora Académica a Profa. Dra. Aida Hanania
e Diretores Científicos de Eventos o Prof. Dr. Roberto Carlos Gomes de Castro e a
Profa. Dra. Chie Hirose.
É um projeto em ação há já um número consolidado de anos que envolve,
além da publicação em papel, na Internet (incluindo e books) e em vídeos, aulas,
seminários, colóquios, etc.
Várias têm sido as incumbências coletivas que nesta empresa nos têm sido
cometidas. Assim, temos tido a imensa honra de ser Diretor Internacional do Centro,
acompanhando nesse cargo o Prof. Dr. Pere Villalba (UAB). Ocorreu, por sinal
também, que partilhamos também as honras de um Seminário em nossa homenagem, o
XVII, de que se fez eco a Convenit Interncional n.º 22.
Nessas funções temos feito vários convites para grandes nomes internacionais
integrarem o coletivo, assim como indicado muitos articulistas internacionais.
Temos sido co-diretor de várias publicações: Notandum, Notandum Libro,
International Studies on Law and Educaion, Collatio, Convenit Internacional e
Mirandum. E ainda membro do Conselho editorial de Videtur.
Temos sido editor ad hoc de algumas revistas, com principal relevo para a
série sobre a Corte / Tribunal Constitucional Internacional, uma Notandum (n.º 41),
uma Revista Internacional d’Humanitats (n.º 38) e uma International Studies on Law
and Education (n.º 24):
http://hottopos.com/rih38/index.htm
http://hottopos.com/isle24/index.htm
http://hottopos.com/notand41/index.htm
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Catedrático de Direito. Professor da Fmu (Laureate International Universities), bols. da Funadesp na
Fadisp, Fundador do Instituto Jurídico Interdisciplinar da Fdup, membro do Comité ad hoc para a Corte
Constitucional Internacional. Prémio Jabuti de Direito.
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Uma nova revista, por nós coordenada nessa parte monográfica como editor
ad hoc, em que além desta temática também se integram artigos comemorativos do
centenário da Carta de Foresta de 1217, encontra-se no prelo.
Neste trabalho conjunto é-nos muito grato salientar que tivemos ocasião de
agraciar o Prof. Jean Lauand, como parceiro editorial do IJI, com o título de seu
Pesquisador emérito, em sessão que teve lugar na Escola Superior de Direito
Constitucional de São Paulo, assim como admitir como membros honorários da
mesma instituição internacional, sedeada em Portugal, os dois Diretores Científicos de
Eventos, Prof. Dr. Roberto Carlos Gomes de Castro e Profa. Dra. Chie Hirose, em
sessão na Universidade Campos Salles.

Recebido para publicação em 27-09-16; aceito em 08-10-16

146

