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Nota especial dos editores do Cemoroc – Homenagem a nosso
editor, Professor Doutor Paulo Ferreira da Cunha, por ocasião de
sua posse como Juiz do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal

É com muita alegria e imensa honra que, por ocasião de sua posse (em 05-072019) como juiz da Suprema Corte de Portugal, homenageamos o Doutor Paulo
Ferreira da Cunha, um dos principais autores e editores de nosso Centro, editor das
revistas Coepta e Diretor de Relações Internacionais de nosso Centro de Estudos
Medievais Oriente & Ocidente da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo, o Cemoroc. Parabéns ao Dr. Ferreira da Cunha, à justiça portuguesa e a
Portugal.

Tomada de posse de Paulo Ferreira da Cunha e Fernando Jorge Dias,
novos juízes do Supremo (https://www.stj.pt/?p=10632)

São já vinte anos que o Cemoroc vem se beneficiando da estreita colaboração
do catedrático da Universidade do Porto em diversas atividades do Centro. Sua
primeira colaboração em nossas revistas data do ano 2000 e hoje contamos com mais
de 50 brilhantes artigos seus sobre Direito, Filosofia, Educação etc. em nossas
revistas: Convenit, Videtur, Mirandum, Notandum, Revista Internacional
d’Humanitats, Collatio e International Studies on Law and Education.
Além disso, o Prof. Paulo tem organizado e sido editor de diversos números
temáticos, sobretudo dedicados à discussão de um tema que prioriza: Tribunal
Constitucional Internacional.
Desde 2002 é membro do Cemoroc e – a partir de 2008 até sua posse no
Supremo – Diretor de Relações Internacionais de nosso Centro. Em 2002, Paulo
Ferreira da Cunha fundou (e dirigiu) o Instituto Jurídico Interdisciplinar da Faculdade
de Direito da Universidade do Porto e, desde sua criação, o IJI passou a coeditar
nossas revistas: International Studies on Law and Education e Convenit Internacional
(e as Coepta), que têm Ferreira da Cunha como editor.
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A partir da edição III (2002), Ferreira da Cunha tem participado de todos os
Seminários Internacionais: Filosofia e Educação, que o Cemoroc realiza anualmente.
Desde o X (2010) até o XX Seminário (2019) tem integrado a Comissão Organizadora
desses eventos. O XVII Seminário (2016) foi realizado em sua homenagem.

No XII Seminário – Jornal da USP http://www.imagens.usp.br/?p=11229

Em novembro de 2018, presidiu um notável evento do Cemoroc: o lançamento
de uma publicação inovadora nos meios acadêmicos: a série Coepta (como um de seus
fundadores e editors in chief), revista que – ao lado de estudos de consagrados
intelectuais – acolhe artigos de jovens pesquisadores pré- universitários. O prestigioso
Jornal
da
USP
celebrou
em
longa
matéria
essa
publicação
(https://jornal.usp.br/cultura/projeto-usp-incentiva-iniciacao-cientifica-no-ensinomedio/).

Renovando os parabéns a nosso Diretor, desejamos-lhe todo o melhor nessa
nova trajetória.

Os editores
São Paulo, novembro de 2019
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