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Editorial 

 

 

É possível que seja apócrifa mas a 

história é contada por James Joyce em O 

Retrato do Artista enquanto Jovem. Quando 

questionado acerca do dia mais feliz da sua 

vida, Napoleão Bonaparte respondeu «o dia 

mais feliz da minha vida foi o dia da minha 

Primeira Comunhão». O dia em que 

finalmente é publicado o primeiro volume 

dos «Cadernos do GEEvH» não é, decerto, o 

mais feliz das nossas vidas mas constitui sem 

dúvida um marco de satisfação e regozijo.  

Os «Cadernos do GEEvH» (ou, de 

forma mais escrupulosa, a ideia dos 

«Cadernos») tomaram forma no seio do 

Grupo de Estudos em Evolução Humana há já 

três anos tendo, desde então, assumindo 

diferentes identidades, em harmonia com os 

diversos ares do tempo, mas sempre 

ancorados em uma premissa fulcral: a 

divulgação de trabalhos científicos de 

qualidade com um posicionamento genérico 

na vasta paisagem da Evolução Humana, 

incluindo contribuições da Antropologia, da 

Biologia, da Arqueologia, da História, entre 

outras disciplinas que, de algum modo, 

cooperam para que se cumpra o aforismo 

nosce te ipsum (conhece-te a ti mesmo) com 

que Carolus Linnaeus descreveu os humanos 

no seu Systema Naturae. Este primeiro 

assento dos «Cadernos do GEEvH» corporiza 

um projecto ideado e acarinhado por alguns 

membros do Grupo de Estudos em Evolução 

Humana mas a sua concretização deve-se, 

em larga medida, aos esforços dos 

investigadores que submeteram artigos para 

publicação. A eles, o nosso tributo.  

Como é evidente, não esquecemos 

aqueles que cientificamente mais nos 

influenciaram e que recentemente partiram: 

Donald Ortner (1939 - 2012) e Philip Tobias 

(1925 - 2012). O seu exemplo é o nosso 

caminho e estes «Cadernos do GEEvH» são 

dedicados à sua memória.  

 

*** 

 

It may be just an apocryphal tale, but 

it was narrated by James Joyce in The Portrait 

of the Artist as a Young Man. When 

requested to point out the happiest day of 

his life, Napoleon Bonaparte answered “The 

happiest day of my life was the one of my 

First Holy Communion”. Although the 

publication of the first volume of Cadernos 

do GEEvH may not be the happiest of our 

own lives, it nonetheless gives us great joy 

and fulfillment.  

The Cadernos do GEEvH, or to be 

more specific, the idea for a scientific journal, 

took shape three years ago within the Group 

of Studies in Human Evolution.  Since then, 

the project assumed various possible formats 

although all complied with one fundamental 

premise: the divulgation of good quality 

scientific papers within the framework of 

human evolution. As a result, from now on 

papers are especially welcomed from 

Anthropology, Biology, Archaeology, History 

and other fields that, in one way or another, 

contribute for the fulfillment of the aphorism 

nosce te ipsum (know thyself) used by 

Carolus Linnaeus to describe our species in 

his Systema Naturae. This first volume of 

Cadernos do GEEvH results from the project 

devised and nurtured by some of the 
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members of the Group of Studies in Human 

Evolution but its implementation is due to 

the efforts of the researchers who have 

submitted papers and hence to them we 

here pay tribute.  

We also do not forget those who have 

scientifically influenced us and that have left 

us recently: Donald Ortner (1939 – 2012) and 

Phillip Tobias (1925 – 2012). We follow their 

steps and the present Cadernos do GEEvH is 

dedicated to them.  

 

Os editores/The editors 

Francisco Curate   

David Gonçalves  

 

 

 

 

 

 


