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Editorial 

 

“São meus discípulos, se alguns tenho, os que estão contra mim; porque esses guardaram no 

fundo da alma a força que verdadeiramente me anima e que mais desejaria transmitir-lhes:  

a de se não conformarem.” (Agostinho da Silva, Cartas a Um Jovem Filósofo) 

 

Palavras-chave: Fósseis, Amizade, Vinho, Primatas, Evolução, Ossos, Persistência, Humor 

Transformação 

 

Os seres humanos possuem uma capacidade notável para a inovação e a mudança, e para a 

produção de conhecimento. Encorpamos uma necessidade, quase inata, de prover as 

necessidades sociais e, através da amizade e cooperação, confirmamos que «não existem 

fronteiras para a diligência humana». Há dez anos, um grupo de jovens estudantes de 

mestrado, decidiu fundar a primeira associação Portuguesa devotada à promoção do ensino da 

Evolução Humana, sobretudo junto das gerações mais jovens que, muitas vezes, têm um 

acesso limitado – ou mesmo nulo – aos currículos que incorporam a natureza interdisciplinar 

da evolução (ver Assis e Carvalho, 20121; e Assis et al., neste volume, para uma revisão das 

razões que subjazem a falha no ensino da Evolução em Portugal).   

Como é lógico supor, é uma honra escrever o Editorial que celebra a primeira década do Grupo 

de Estudos em Evolução Humana. As nossas vidas mudaram de forma pungente, e 

actualmente encontramo-nos dispersos por todo o território Português, e também no 

estrangeiro, do Reino Unido ao Japão, dos Estados Unidos da América ao Chile. Nada obstante, 

permanecemos unidos, activos e dispostos a espalhar a palavra da evolução por mais uma 

década. Estamos também esperançosos – com a recente mudança na direcção da Fundação 

para a Ciência e Tecnologia (FCT) – que uma nova era vai começar, caracterizada por um apoio 

estrutural e sustentado ao desenvolvimento científico e à promoção do conhecimento. 

Esta edição é especial do princípio ao fim – literalmente. A capa exibe uma ilustração magnífica 

de Luís da Silva que incorpora o espírito do aniversário e que será o ícone das celebrações do 

biénio de 2015 e 2016. Uma revisão assinada pelo Grupo de Estudos em Evolução Humana 

(Assis et al.) abre o volume e providencia um olhar retrospectivo sobre dez anos de divulgação 

científica em Evolução Humana. Um artigo por Gonçalves descreve um caso de 

comportamento relacionado com a justiça em primatas (Pan troglodytes). Também na 

paisagem da primatologia, um artigo de Oliveira discute a evolução da inteligência na ordem 

Primates. O surgimento de um novo centro de estudos em arqueologia e evolução do 

comportamento humano é o mote para o texto autorado por membros do ICArEHB, que nos 

dão um vislumbre do funcionamento deste centro. A primeira presidente do Grupo de Estudos 

em Evolução Humana, e também nossa mentora, Eugénia Cunha, disserta criticamente sobre o 
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Mestrado em Evolução Humana, que por esta altura atinge a maioridade (18 anos). 

Encontramo-nos muito agradados por incluir neste volume especial as «Crónicas de Koobi 

Fora»: Veríssimo, Coelho e Lazagabaster partilham as experiências ímpares que granjearam ao 

participar numa das escolas de campo paleoantropológicas mais desafiantes do mundo. 

Deixam-nos exemplos de uma experiência transformadora e com uma mensagem de 

esperança: o impossível só existe até ao momento em que se torna possível. Por fim, um 

tributo à nossa muito querida Cláudia Sousa, uma das fundadoras da nossa associação, e que 

nos legou um percurso modelar: o texto de Hockings et al. encerra esta edição.  

Stephen Hawking disse: «Não deveriam existir limitações à diligência humana [...]. Enquanto 

houver vida, haverá esperança». Nós acrescentamos: Enquanto houver vida, haverá evolução. 

 

*** 

 

“My disciples are, if I happen to have any, those that are against me; because in the innermost 

part of their souls they kept the strength that truly enlivens me and that, above all others, I 

would aspire to convey: the strength of never resigning.” (Agostinho da Silva, Cartas a Um 

Jovem Filósofo; free translation) 

 

Keywords: Fossils, Friendship, Wine, Primates, Evolution, Bones, Persistence, Humor, 

Transformation 

 

Humans have this incredible capacity of innovation and of producing change and knowledge. 

We have almost an intrinsic need to provide society with what we feel its lacking and, through 

friendship, cooperation and bonding, we confirm that there are “no boundaries to human 

endeavor’. Ten years ago, a group of young master students, utterly enthusiastic about 

evolution, decided to found the first Portuguese association devoted to promote the teaching 

of Human Evolution in Portugal and, in particular, amongst the younger generations of 

students, which have little to no access to syllabi incorporating the interdisciplinary nature of 

evolution (see Assis and Carvalho 2012i and Assis et al. this issue, for a review on how and why 

we lack this teaching in Portugal).  

Today, it is such an honor, to write this editorial, celebrating one decade of the Group of 

Studies in Human Evolution. Our lives have changed dramatically, and we are spread across 

Portugal, and abroad, from England to Japan, or to Chile. Albeit this, we are united, active and 

looking forward to another decade of spreading the word about evolution! We are also 

hopeful, with the recent changes in the direction of the Portuguese Foundation for Science and 

Technology (FCT) that a new era will start, with a stronger emphasis in developing and 

promoting knowledge.  
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This edition is special, literally, from the start to the end. Our cover with a superb illustration 

by Luis da Silva embodies the spirit of the anniversary and will be the icon for the 2015-2016 

celebrations. We open with a review signed by the Group of Studies in Human Evolution (Assis 

et. al.), where we look back at a decade of science communication in human evolution. A 

research article by Gonçalves describes a case of fairness related behavior in primates (Pan 

troglodytes), and continuing within the field of primatology, the article by Oliveira discusses 

the evolution of intelligence in primates. There is a new center for studies in archaeology and 

evolution of human behavior in Portugal: ICArEHB members’ sign an article telling us what is 

new about this center. The first president of the Group of Studies in Human Evolution is also 

our mentor: Eugénia Cunha authors a critical review of the Master in Human Evolution, now 

reaching adulthood (18 years!). We are very pleased to include ‘The Koobi Fora Chronicles” in 

this special edition: Verissimo, Coelho and Lazagabaster share their unique experiences of 

participating in one of the most challenging paleoanthropological field schools in the world. 

They leave us with an example of a life-changing experience and with a message of hope: 

impossible only means that you haven’t yet tried (hard enough!) to reach something. Finally, a 

tribute to our belated Claudia Sousa, founding member of our Association, who left us with 

many examples of what means human endeavour: ‘The legacy of Claudia Sousa’ by Hockings et 

al. closes this edition. 

 

Stephen Hawking said: "There should be no boundaries to human endeavor [….]. While there's 

life, there is hope". And we would like to add: While there’s life, there is evolution. 

 

Susana Carvalho 

(Associated Editor and President of the Group of Studies in Human Evolution) 
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