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Mensagem da Presidente do 

GEEvH / A message from the 

President of GEEvH 

 

Já decorreram oito anos desde a fundação 

do Grupo de Estudos em Evolução Humana, 

fruto da iniciativa e perseverança de um 

conjunto de alunos da 4.ª edição do 

Mestrado em Evolução Humana, no então 

designado Departamento de Antropologia da 

Faculdade de Ciências de Tecnologia da 

Universidade de Coimbra. Desde 2004, o 

GEEvH tem assumido um papel crucial na 

divulgação do conhecimento na área da 

Evolução Humana, principalmente junto dos 

mais jovens. A organização de workshops, 

conferências e congressos, bem como a 

apresentação de trabalhos científicos e de 

divulgação nos mais diversos eventos, têm 

determinado a essência pedagógica do 

grupo.  

A publicação do primeiro volume dos 

Cadernos do GEEvH marca o início de um 

novo período de divulgação da Evolução 

Humana (num contexto benéfico de 

interdisciplinaridade) em Portugal. O 

objectivo desta nova revista passa pela 

promoção de uma ciência responsável e de 

qualidade, tentando cativar não apenas os 

cientistas consagrados, mas também aqueles 

que dão os primeiros passos no mundo 

desmesurado da Evolução Humana. Dessa 

forma, saúdo os investigadores que 

contribuíram para este número da revista, os 

associados do GEEvH e todos os leitores. Este 

é apenas o primeiro passo do que se espera 

ser uma longa e produtiva viagem. 

 

 

Eight years have now passed since the 

foundation of the Group of Studies in Human 

Evolution. It resulted from the proposal and 

perseverance of a group of students 

attending the 4
th

 edition of the Human 

Evolution master’s degree at the Department 

of Anthropology – presently turned into the 

Department of Life Sciences – of the Faculty 

of Sciences and Technology of the University 

of Coimbra. From then to now, GEEvH 

assumed an important role on the 

divulgation of Human Evolution related 

information, especially focusing on the 

young. The organization of workshops, 

conferences and congresses as well as the 

presentation of GEEvH activities and papers 

in scientific meetings has determined the 

educational essence of this group.  

The publication of the first volume of the 

Cadernos do GEEvH marks the beginning of a 

new cycle regarding the interdisciplinary 

divulgation of Human Evolution contents in 

Portugal. The goal of this new journal is to 

promote responsible and good quality 

science by trying, not only to call the 

attention of renowned scientists, but also to 

do the same regarding those who are giving 

their first steps into the large field of Human 

Evolution. Therefore, I salute all the 

researchers who kindly contributed for this 

issue as well as all GEEvH members and 

Cadernos do GEEvH readers. This is merely 

the first step to what we hope will be a long 

and fruitful journey. 

 

A Presidente do GEEvH / The President of 

GEEvH 

Eugénia Cunha 

 



Mensagem da Presidente do GEEvH  - Cadernos do GEEvH 1 (1) 

8 

 

 

 

 


