
De: Marco, Finlândia 

1 
 

Estimados Amigos 

É já amanhã, sexta-feira às 19:00 hora da Finlândia, via google meeting (é só carregar no link) que 

teremos a nossa primeira reunião. 

Não iremos participar todos pois alguns estão impossibilitados de o fazer (viagens, saúde, etc). Agradeço 

o aviso antecipado da não participação. 

Amanhã os que participarem deverão ter lido este ficheiro, deverão ter consultado os links que 

apresentam cada um de vocês. 

Amanhã iremos decidir acerca do tema/título/estrutura/formato do livro. 

Sugiro que agenda seja: 

18:55 – Activarei o google meeting link e começo a dar autorização para entrar na reunião a cada um de 

vocês. 

19:00 – 19:02: Boas vindas 

19:02 – 19:10: (eu) faço uma breve introdução ao tema/título/estrutura/formato do livro. 

19:10 – 20:30: Cada um se apresenta e diz porque quer participar neste livro e apresenta também 

comentários e dúvidas. Cada um deve tentar não usar mais que 5 minutos. 

20:30 – 20:45: Trabalho de casa, próxima reunião… 

20:45 - …: Despedidas 

Vai ser espectacular! Dear Irene in case of difficulties with google translator please let me know. 
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An attempt to capture in one image what is the 

book about. Of course we will need a designer…  
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Ilustres Co-Autores, 

(ordem alfabética) 

Ana Sofia Correia Martins  

Cidinha Morais  

Dara Fonseca Ramos  

Délia Melo  

Fátima Amaro  

Fernando Villas Boas  

Irene Gao  

João Paulo Madeira  

Jorge Da Neta  

Juliana Paim  

Kando Santos  

Marco Abrunhosa  

Monah Marins  

Nuno Correia  

Núria de Oliveira Krüse  

Paulo Chong  

Paulo Rodrigues  

Rafael Resende  

Santos Fernandes  

Sílvia Fernandes  

E distintos Professores 

Luís Mira 

Luís Pedro Morais 

Gina Caetano 

Apresento ideias básicas para começarmos 

a trabalhar. 

Tive o grato privilégio de conversar em voz 

ou texto com cada um de vocês. 

 

Cada um de vocês se mostrou disponível 

para co-autorarmos este livro. 

No dia 28 de Janeiro, Sexta-Feira às 19:00 

da Finlândia teremos a nossa primeira 

sessão. Aí cada um se apresenta (5 minutos) 

e vamos decidir como vamos implementar 

isto. Vamos utilizar o google meeting. 

Aqueles que não comparecerem a essa 

sessão e não demonstrarem interesse em 

participar neste projecto assumo que não 

estarão disponíveis para participar. Não 

há qualquer problema como é óbvio☺. 

Título do livro: GeoPolitics, Causality and 

Free Will - An Atlantic Perspective In The XXI 

Century ou em português GeoPolítica, 

Causalidade e Livre Arbitrio – Uma 

Perspectiva Atlântica no século XXI 

Cada um(a) de vocês foi escolhido(a) por 
viver ou ter nascido num país que tem costa 
atlântica e por ter uma visão uma visão 
global sobre as coisas. 
Quis que o livro tivesse 50% de autoras e 
50% de autores. 
Estamos aqui para escrever reflexões 
materializadas em histórias, ficção, 
ilustrações, experiências no âmbito do tema 
do livro. 
Decisões para serem tomadas no dia 28 de 

Janeiro: 
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1. Estrutura do livro 
Sugiro que o livro seja dividido em 2 partes: 
Parte 1 em que o Professor Luís Mira irá 
escrever até 12.500 caracteres com 
espaços aproximadamente 5 páginas (mais 
referências) sobre GeoPolítica; o Professor 

Luís Pedro de Morais irá escrever até 
12500 caracteres com espaços 
aproximadamente 5 páginas (mais 
referências) sobre Causalidade; a Professor 

Gina Caetano irá escrever até 12.500 
caracteres com espaços aproximadamente 
5 páginas (mais referências) sobre Livre 

Arbítrio. 

Indicativamente estas três contribuições 

serão partilhadas pelos restantes a 28 de 

Abril de 2022. 

A partir desse momento estamos todos na 

mesma página acerca dos conceitos vistos 

por pessoas da área. 

Assim a Parte 2 será constituída pelas 

nossas contribuições que serão 25.000 

caracteres com espaços ie aproximadamente 

10 páginas mais referências. 
A arrumação da Parte 2 irá ocorrer depois de 

termos os textos finais. 

Sugiro também que o livro tenha: 

a) Prefácio 

b) Pósfacio 

c) Notas abonatórias 

d) Antes de cada capítulo tenha uma 

brevíssima apresentação de cada autor 

com foto 

Sugiro também que o livro dê liberdade a cada 

autor para escrever na língua que quiser desde 

que seja em inglês, português ou criolo. 

2. Ritmo de trabalho 
28.Janeiro.2022 – Primeira Reunião. Tomada de 

decisões estruturais. 

28.Maio.2022 – Disponibilização da primeira 

versão dos textos da Parte 1. 

28.Setembro.2022 – Disponibilização da 

primeira versão dos textos da Parte 2. 

A partir deste momento inicia-se um período de 

reflexão em que todos irão ler os textos de 

todos. Poderão comentar entre si. Desses 

comentário e reflexões irão emergir os textos 

finais a apresentar em: 

28.Março.2023 – Disponibilização dos textos 

28.Março.2023 – Iremos ver como será a 

publicação. A) Poderemos ser nós a suporta-la 

via uma editora tipo “Chiado Editora” em que 

se paga 3500€ e eles fazem tudo (o estimado 

Santos Fernandes tem experiência com eles). B) 

Teremos uma editora que se interesse pelo 

livro. C) Contratamos profissionais para 

fazerem: proof reading, imagem, registos na 

AMAZON por exemplo. Poderá ficar em 5.000€. 

Os valores acima indicados seriam dividos 

apenas pelos autores e não pelos Professores. 

Será necessário um grupo de acompanhamento 

da evolução dos trabalhos.  

Janeiro.2024 seria a publicação. 

Depois durante 20 meses consecutivos cada 

autor iria promover uma apresentação do livro 

onde quisesse numa versão online e/ou 

presencial. Nessa apresentação poderia 

convidar outros co-autores a participarem. 
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3.Quem somos 
 

Professores 

Linkedin

GeoPolitics

Luís Mira https://www.linkedin.com/in/lu%C3%ADs-mira-pereira-0984615/

Causality

Luís Pedro Morais https://books.google.fi/books?id=ZMpUEAAAQBAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=luispmorais@netcabo.pt&source=bl&ots=ne32EblANA&sig=ACfU3U24oI32q3miF_8PAtcBmEbEPXQ3eQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiHwby0sPj0AhWMz4sKHTlZBF0Q6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=luispmorais%40netcabo.pt&f=false

Free Will

Gina Caetano https://www.linkedin.com/in/gina-caetano-1039281/  

 

Autores (nota que existem Professores entre os 

autores também       ) 

 

Male Female Linkedin

10 10

Ana Sofia Correia Martins 1 https://www.linkedin.com/in/sofia-correia-martins/

Cidinha Morais 1 https://www.linkedin.com/in/aparecida-morais-a69a0928/

Dara Fonseca Ramos 1 https://www.youtube.com/watch?v=CVreoe53NbQ

Délia Melo 1 https://psdacores.pt/alra/

Fátima Amaro 1 https://www.linkedin.com/in/fatimaduarteamaro/

Fernando Villas Boas 1 https://www.linkedin.com/in/fernando-vilas-boas-683b998/

Irene Gao 1 https://www.linkedin.com/in/irene-gao-nutri-sff/

João Paulo Madeira 1 https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-paulo-madeira-1b33a624/

Jorge Da Neta 1 https://www.linkedin.com/in/jorge-da-neta-b8b24141/

Juliana Paim 1 https://www.linkedin.com/in/juliana-fonseca-paim-35630810/

Kando Santos 1 https://www.linkedin.com/in/kandumba/

Marco Abrunhosa 1 https://www.linkedin.com/in/marcosuomi/

Monah Marins 1 https://www.linkedin.com/in/monahmarins/

Nuno Correia 1 https://www.linkedin.com/in/nunoac/

Núria de Oliveira Krüse 1 https://www.linkedin.com/in/n%C3%BAria-de-oliveira-kr%C3%BCse-35115761/

Paulo Chong 1 https://www.linkedin.com/in/paulochong/

Paulo Rodrigues 1 https://www.linkedin.com/in/gpaulomail/

Rafael Resende 1 http://lattes.cnpq.br/5620254611016193

Santos Fernandes 1 https://www.linkedin.com/in/santos-fernandes-a510abb5/

Sílvia Fernandes 1 https://www.linkedin.com/in/silviasafirasea/  

 


