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Paulo Ferreira da Cunha, editor e autor na RIH – homenagem
por ocasião da posse como juiz do Supremo
Tribunal de Justiça de Portugal
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Resumo: Este artigo homenageia o Prof. Dr. Paulo Ferreira da Cunha, como destacado autor e editor, ao
se completarem 50 edições da Revista Internacional d’Humanitats. Trata também de outras colaborações
suas com o Centro de Estudos Medievais Oriente-Ocidente da Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo.
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Abstract: This article is a homage to Dr. Paulo Ferreira da Cunha, celebrating the 50th issue of Revista
Internacional d’Humanitats, as an outstanding author and editor of RIH. Dr. Ferreira da Cunha has
worked too in many other activities of the Centro de Estudos Medievais Oriente-Ocidente da Faculdade
de Educação da Universidade de São Paulo.
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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, editor e um dos principais autores de nossa Revista Internacional
d’Humanitats.

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

Naturalmente, por imposição do novo cargo, o Doutor Ferreira da Cunha teve
que se afastar do posto diretivo que, desde 2008, exercia em nosso Centro: diretor de
relações internacionais. São já vinte anos que o Cemoroc vem se beneficiando da
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estreita colaboração do catedrático da Universidade do Porto em diversas atividades
que promovemos.
Sua primeira colaboração em nossas revistas data do ano 2000 e hoje são já
mais de 50 brilhantes artigos seus sobre Direito, Filosofia, Educação etc. em nossas
revistas, além da Revista Internacional d’Humanitats: Convenit, Videtur, Mirandum,
Notandum, Collatio e International Studies on Law and Education.
Além disso, organizou e foi editor de diversos números temáticos, sobretudo
dedicados à discussão de um tema que prioriza: Tribunal Constitucional Internacional.
Desde 2002, Paulo Ferreira da Cunha é membro do Cemoroc e no mesmo ano
fundou (e dirigiu até a posse como juiz do Supremo) 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 ainda Convenit Coepta), que têm Ferreira da
Cunha como editor.
Desde a 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.

Em confraternização do XVI Seminário (2015). Paulo Cruz, Ênio Starosky,
Rui Josgrilberg, Vítor Chaves de Souza. Elie Chadarevian, Lília Dinelli,
Sérgio O. dos Santos, Jonathas R. de Castro, Paulo Ferreira da Cunha,
Jean Lauand, Sylvio Horta, Roseli Fischmann, Aida Hanania,
Chie Hirose, Luis Cardoso e João Sérgio Lauand

Dotado de múltiplos talentos, o Prof. Paulo colaborou nos mais diversos
projetos do Cemoroc. Um exemplo é a aula/debate gravada para a série de vídeos “O
Eclipse de Deus” que o – também extraordinariamente talentoso em diversas áreas –
Prof. Dr. Vitor Chaves de Souza produziu para o Centro.

https://www.youtube.com/watch?v=eDZ64zlSxy0
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Em novembro do ano passado, presidiu um notável evento do Cemoroc: o
lançamento de uma publicação inovadora nos meios acadêmicos: a Convenit Coepta
(como um de seus fundadores e editors in chief), revista que – ao lado de estudos de
consagrados intelectuais – acolhe também muitos 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/).

No lançamento de Convenit Coepta, no
Colégio Luterano São Paulo, 26-11-18

Contribuições de Paulo Ferreira da Cunha para a RIH
Sua colaboração com a RIH começou em 2005, com o artigo “Aristóteles Filosofia do Homem:Ética e Política” (No.8 http://www.hottopos.com/rih8/pfc.htm).
A este, seguiram-se “A Justiça como Virtude e o Direito” (2007, No. 13
http://www.hottopos.com/rih13/pfc_rih13.pdf) e, em 2009, dois artigos: “Valores e
Virtudes no Aprofundamento do Estado de Direito-uma Perspectiva Luso-Brasileira”
(No. 15, http://www.hottopos.com/rih15/pfcvalores.pdf) e “Carta sobre a Tese a um
Mestrando Bolonhês” (No. 16, http://www.hottopos.com/rih16/pfc.pdf).
Nosso No. 22 (2011) teve, como artigo de abertura, as reflexões a propósito do
centenário da Constituição de 1911: “A I República Portuguesa e a sua constituição
política” (http://www.hottopos.com/rih22/pfc.pdf). Uma alentada crítica à burocracia
universitária, “Burocracia científica e pluralismo cultural”, foi o artigo de abertura de
RIH 24, 2012, http://www.hottopos.com/rih24/05-16Pfc.pdf); no número seguinte
(2012, No. 25) brindou-nos “Os cidadãos e o sistema político: identificação ou
descontentamento?” (http://www.hottopos.com/rih25/71-80PFC.pdf).
Em “Cidadania privada e cidadania pública – Diálogos com Tomás Moro,
Erasmo e Agustina” prossegue o constante diálogo com os clássicos, trazendo suas
vozes para iluminar nossos problemas contemporâneos (No. 34, 2015,
http://www.hottopos.com/rih34/25-42PFC.pdf).
O No. 36 recolheu textos do “XVII Seminário Internacional Cemoroc:
Filosofia e Educação – evento em homenagem ao Dr. Paulo Ferreira da Cunha e ao
Dr. Pere Villalba”. Aí se encontra seu artigo “Justiça & educação (Themis kai
Paideia)” (2016, http://www.hottopos.com/rih36/15-22PFC.pdf). Ainda nesse ano,
mais uma importante reflexão sobre Direito e Educação: “Metódica para estudantes de
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direito - Ainda o espírito universitário e os seus hodiernos inimigos” (No. 37,
http://www.hottopos.com/rih37/31-48PFC.pdf).
O ano 2016 é ainda um marco importante na trajetória de Paulo Ferreira da
Cunha como editor: ele lança uma intensa campanha internacional para a promoção de
uma Corte/Tribunal Constitucional Internacional e, convocando notáveis autores
internacionais, publica somente em nossa Editora, três números dedicados a esse tema:
International Studies on Law & Education No. 24 (http://www.hottopos.com/isle24/),
Notandum No. 41. (http://www.hottopos.com/notand41/index.htm) e Revista
Internacional d’Humanitats No. 38 (http://www.hottopos.com/rih38/index.htm), na
qual figura seu estudo “Não Estamos Sós – dos sistemas de proteção internacional da
pessoa à Corte Constitucional Internacional” (http://www.hottopos.com/rih38/1320PFCunha.pdf). Não é de estranhar que fosse agraciado (por unanimidade) com o
Prêmio Editorial Cemoroc 2016.
Ainda em nossa Editora, foi o editor de mais dois volumes dedicados a esse
tema, tão seu: Convenit Internacional, Nos. 28 e 29 (2018 e 2019 respectivamente:
www.hottopos.com/convenit28/index.htm e www.hottopos.com/convenit29/index.htm).
Renovando os parabéns a nosso Diretor (e, sobretudo, a Portugal e à Justiça
portuguesa), desejamos-lhe todo o melhor nessa nova trajetória.

Recebido para publicação em 10-07-19; aceito em 18-07-19
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