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ÉVORA

Universidade de Évora
tem pela frente um
«programa ambicioso»
A Universidade tem pela frente um
«programa ambicioso» para atingir os
«padrões de qualidade internacionalmente aceites». O reitor da U.E., Jorge Araújo, traçou, deste modo, o rumo
da instituição nos próximos anos.
«Temos pela frente um programa
ambicioso. A nossa determinação é
de o cumprir e, cumprindo-o, adequar
a Universidade de Évora, em todas
as vertentes da sua actuação, aos
exigentes padrões de qualidade internacionalmente aceites», disse, no
discurso que proferiu na sessão solene do Dia da Universidade, que marcou a celebração do 448.º aniversário
da fundação de U.E. e o início formal
do ano académico.
Para Jorge Araújo, o ano lectivo
de 2006 - 2007 será «inesquecível».
«É o ano em que, de forma inequívoca, mostrámos que queremos ser
uma universidade europeia. Universidade europeia pela adesão aos
valores e aos padrões de qualidade
que hoje caracterizam o novo paradigma europeu ao qual aderem as
instituições que pretendem irmanarse numa rede europeia de ensino
superior e de investigação científica
e que querem contribuir para que a
Europa seja a região do mundo onde
a par da ambição de ocupar a linha
da frente do desenvolvimento económico se mantém vivo o respeito pelos
valores do humanismo, no sentido
lato, e pelos direitos humanos, em
particular», disse.

O reitor da U.E. referiu que a universidade terá de «cumprir um programa
de reformas exigentes, em muito
pouco tempo, com recursos financeiros escassos», acrescentando, que
não há caminhos alternatiivos: «Ou
nos adaptamos ao paradigma lapidarmente expresso na Magna Carta
das Universidades Europeias, que
depois deu origem às Declarações
da Sorbonne e de Bolonha e veio a

de, na qualificação do território, na
excelência dos serviços públicos, na
competitividade das empresas. A população compreendeu a nossa mensagem. Os resultados alcançados
para 2007-2008, quer no que concerne ao concurso nacional de acesso,
quer no que respeita aos maiores de
23 anos são claramente elucidativos:
a Universidade de Évora ultrapassou
a fasquia de vagas lhe tinham sido

DESTAQUES
EDUCAÇÃO
CDS-PP

Portas quer demissão

O líder do CDS-PP, Paulo
Portas, defendeu a demissão da
ministra da Educação, depois
de a maioria PS “ter cedido” e
“desautorizado” Maria de Lurdes
Rodrigues no Estatuto do Aluno.
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Morte em incêndio
Uma menina morreu ontem
num incêndio ocorrido nos
arredores de Faro. A criança
encontrava-se no seu quarto,
no sótão da casa, um local de
difícil acesso.
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incorporar a Estratégia de Lisboa, ou
simplesmente sucumbimos por isolamento, definhando».
Jorge Araújo fez ainda referência à
relação Universidade/região: «Dissemos à população: apropriem-se da
Universidade. Ela é vossa. Usem-na
como instrumento de promoção pessoal, de valorização social, de desenvolvimento regional. Embora universalista pelo conhecimento e pelo
método, a Universidade de Évora é
regionalista pelas prioridades objectivadas na valorização da comunida-

atribuída para ingresso no 1º ciclo.
Pese embora o infortúnio que afecta
ainda alguns cursos, mas que poderá
ser minimizado na 3ª fase do Concurso Nacional de Acesso, este resultado contrasta com o que vinha acontecendo desde 2000/2001. Significa
que recebemos mais de 1.500 novos
estudantes de licenciatura, dos quais,
cerca de 200 têm idades superiores a
23 anos. (…) Mas também nos mestrados se registou um sucesso sem
precedentes. Temos mais de 1.100
novos mestrandos».
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Intoxicação alimentar
Dezasseis crianças deram entrada
quarta-feira nas urgências do hospital de Portalegre com sintomas de intoxicação alimentar, permanecendo
três delas internadas, avançou ontem
a RTP, citando a agência Lusa.
De acordo com a mesma fonte,

ÚLTIMAS

três crianças estão internadas no
serviço de pediatria, tendo as restantes recebido alta hospitalar.
As crianças afectadas, de várias
idades, pertencem ao Internato de
Santo António, em Portalegre.
«As crianças deram entrada no

hospital com sintomas de vómito e
diarreia», indicou a fonte, acrescentando que estão a ser realizadas
análises às fezes das crianças para
identificar a origem dos problemas
de saúde, embora presuma que se
trate de intoxicação alimentar.

Novo treinador

O presidente do FC Braga,
revelou que quem irá treinar o
Braga até ser contratado um
novo treinador, será o actual técnico dos juniores. Refira-se, que
Emanuel Machado é apontado
como sendo o preferido para
ocupar o lugar deixado por Jorge
Costa, que foi despedido após o
empate com a equipa da Naval.

02-11-07 - www.noticiasalentejo.pt - na.diario.pdf@gmail.com

CLASSIFICADOS
VENDE-SE
PORTÁTIL
ACER 1703 SC, pentium IV 2,66
ghz, 512 ram, disco de 80 G, DVD/
CDRW, ecrã de 17 polegadas, muito bem estimado, tem apenas dois
risco. contacto: rmiguelfonseca@
gmail.com
ALUGA-SE
VIVENDA
Alugo vivenda nova, rústica, típica
da região alentejana, pacata. Alugo
para FIM DE ANO, NATAL, CARNAVAL, PÁSCOA, OVIBEJA, FERIADOS. Alugo a grandes grupos.
BONS PREÇOS. 918675580
VENDE-SE
PALHA
Vendo fardos de palha de muito boa
qualidade, pequenos e grandes de
trigo e de cevada distica.bons preços. contactos: 918675580
PROCURO
PROJECTO
Técnico de sistemas de informação, com experiência profissional
significativa na área, procura novo
projecto nas zonas da grande Lisboa e distrito de Setúbal ou concelho de Beja. 913437622
COMPRO
CASA COM QUINTAL
Compro casa com quintal na zona
de Palmela ou distrito de Setúbal,
abaixo dos 100.000 euros. Pronto
pagamento.
Telf.: 968566641
EXPLICAÇÕES
MATEMÁTICA
Professor do ensino oficial de Matemática dá explicações até ao 12º
ano de escolaridade.
Telf.: 913437622.
ANÚNCIOS GRATUITOS
(só para particulares)

Anunciar nesta página de classificados é fácil. Basta enviar email:
na.diario.pdf@gmail.com

POLÍTICA

OE ao serviço do
«grande capital», diz PCP
O Executivo da Direcção da Organização Regional de Évora do PCP
considera o Orçamento de Estado
para 2008 como um «instrumento ao
serviço do grande capital». Para os
comunistas, o orçamento vai «agravar as condições de vida dos trabalhadores e das camadas médias da
população».
«Conforme se pode aferir, entre
outras coisas, pela penalização dos
impostos aos reformados, estes passam a ver as suas reformas tributadas
a partir dos 6000€/ano. Trata-se de
um Orçamento de desinvestimento
no interior do País, acentuando ainda
mais as desigualdades e aprofundando as assimetrias regionais. No Distrito de Évora estão previstos menos
11 milhões de Euros em PIDDAC e
quatro concelhos não têm uma única
verba contemplada», pode ler-se em
comunicado divulgado pela DOREV.

O PCP assegura que o deputado
eleito pelo Distrito de Évora fará, em
sede de debate na especialidade, um
conjunto de propostas de investimento para todo o Distrito. «Desafiamos
os outros dois deputados eleitos pelo
Distrito (eleitos pelo PS) a apoiarem
as propostas do PCP para os diversos concelhos e, em particular, para
Vendas Novas, Vila Viçosa, Mora
e Mourão», refere o documento da
DOREV do PCP.
JEO «totalitário», diz PCP
O comunicado do PCP faz ainda
referência a outras questões relacionadas com a política regional.
Sobre Évora, o documento salienta
ainda a «importância do recente acórdão do Tribunal Constitucional que
condena o Presidente da Câmara
de Évora», a propósito das eleições
para a Região de Turismo: «Lembra este executivo que os eleitos do

PCP e da CDU pautaram a sua intervenção pela defesa da legalidade
democrática e da constitucionalidade
dos actos. Foi a estrutura distrital do
Partido Socialista e o Dr. José Ernesto enquanto Presidente da Câmara
que sempre procuraram instrumentalizar e partidarizar este acto eleitoral
. O Tribunal Constitucional veio confirmar as duas sentenças anteriores,
condenando o Presidente da Câmara
de Évora, até mesmo no pagamento
das custas. Pensa este executivo
que é também uma condenação da
estratégia do Partido Socialista. Este
Acórdão do Tribunal Constitucional é
uma derrota nas ambições totalitárias do Dr. José Ernesto e dos seus
seguidores, que tudo fizeram para
partidarizarem este acto e tentaram,
por todos os meios, evitar que o órgão colegial da CME decidisse a sua
representação na RTE».

REGUENGOS

Novo site do Município online
Município de Reguengos de Monsaraz diz que quer possibilitar a resolução de todos os assuntos dos
munícipes com a autarquia através
da Internet. Colocou online o novo
site (www.cm-reguengos-monsaraz.
pt) que apresenta uma evolução
tecnológica e mais ferramentas ao
dispor dos munícipes. No futuro, diz
a CMRM, pretende-se que todos os
serviços prestados pela Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
possam ser resolvidos através da
Internet com os mesmos padrões de
qualidade e de rapidez, sem necessidade de os cidadãos se deslocarem
à autarquia.
Para além das habituais informações sobre a actividade autárquica
do município, descrição do concelho
a vários níveis, localização e contactos de alojamentos, restauração, bares, farmácias, escolas entre outros,
o novo site, que está integrado no
projecto Évora Distrito Digital, possi-

bilita agora aos utilizadores que se
registem o acesso a mais conteúdos.
Entre outras vantagens, os utilizadores registados poderão aceder às
últimas informações e conteúdos do
site, receber por e-mail uma newsletter e os programas dos eventos organizados pela autarquia e ainda aceder a um fórum local. Terão também
a possibilidade de fazer o download
de requerimentos online para pedidos de deslocação/alteração/execução de ramal de água, pedido de
execução de ramal de esgotos, pedido de terrado, pedido de queimadas,
pedido de atendimento ao munícipe
e licenciamento de hospedagens e
alojamentos particulares.
Nos próximos meses, o novo site
do Município de Reguengos de Monsaraz receberá ainda mais ferramentas e possibilidades de utilização,
uma vez que a autarquia tem como
objectivo que os munícipes possam
resolver todos os assuntos com a

instituição através da Internet. Assim, haverá um Balcão Virtual que
permitirá o acesso dos cidadãos aos
concursos que estejam a decorrer,
licenciamentos de obras, informar a
leitura dos contadores de água, requerimentos, taxas e licenças, regulamentos municipais, editais, avisos,
deliberações e reclamações, entre
muitos outros serviços. Nessa altura,
todos os documentos poderão ser
preenchidos na Internet e enviados
por e-mail para as respectivas secções da câmara municipal, existindo
ainda a possibilidade de efectuar pagamentos online dos serviços prestados pela autarquia.
O novo site, que será traduzido em
inglês e castelhano, permitirá também a participação em sondagens
e a visualização dos documentos
mais importantes que se encontram
no Arquivo Municipal e que vão ser
digitalizados para estarem ao dispor
de todos os munícipes.
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TEMPO

BOCAS E OPINIÕES

MAX.: 19º

O Sporting ganhou para Taça da
Liga ao Fátima.

MIN.: 12º

Já se estava à espera.

Pois, não ganhou na semana passada
à sede, veio ganhar esta semana à filial.

Céu geralmente limpo, temporariamente com períodos
de maior nebulosidade no
sotavento algarvio.
Vento fraco a moderado de
leste, soprando temporariamente moderado com rajadas,
nas terras altas e nas zonas
montanhosas.

ÉVORA

OPINIÃO
NAZARÉ LANÇA

A importância do
Tratado Reformador
Qual a importância da aprovação
do Tratado Reformador para o futuro da construção europeia e para
a afirmação externa do modelo
europeu? Esta é sem dúvida uma
pergunta que tem sido colocada
por muitos.
Para começar era fundamental “ arrumar a casa”, ou seja, era
impensável continuar a governar
com base num modelo organizacional pensado para uma Comunidade Económica Europeia ( CEE),
formada por 12 países, quando a
União Europeia é constituída actualmente por 27 estados membros.
A reforma das instituições era urgente, pela necessidade de adaptação à nova realidade, mas mais
importante, para terminada esta
tarefa interna, concentrar parte
dos seus esforços nas questões de
política externa e de afirmação da
Europa no mundo.
Com a queda do Muro de Berlim e o fim da “Guerra Fria” entre
as duas superpotências, Estados
Unidos da América e a União Soviética, pensou-se que iríamos entrar
num período de paz e estabilidade
a nível mundial. Decorridos cerca
de vinte anos, depois de inúmeros
conflitos em diversos pontos do globo e da proliferação de fenómenos
terroristas baseados no combate

ao modelo de vida ocidental, é altura da Europa enquanto referencial de democracia e estabilidade,
assente num paradigma de estado
social, ocupar o seu espaço na
vida política internacional, no sentido de garante da paz e cooperação entre todos os povos.
O equilíbrio de forças já não está
na divisão entre dois grandes blocos, apoiados num imenso potencial nuclear, que repartiam o mundo em dois lados, com contornos
bem definidos. A proliferação de
armas nucleares, o emergir de países de regimes autoritários, como
verdadeiros gigantes económicos,
o fundamentalismo religioso, colocam desafios e problemas mais
complexos para se conseguir um
equilíbrio de forças. Por outro lado,
em minha opinião a Europa deve
aprofundar a cooperação com os
EUA, mas isto não significa aceitar
passivamente todas as decisões
americanas, como aconteceu na
desastrosa Guerra do Iraque.
Neste sentido a nova figura
do Alto Representante da União
para os Negócios Estrangeiros e
Política de Segurança, com assento no Conselho Europeu e na
Comissão, corresponde a uma
novidade que vai permitir agilizar
a resposta no âmbito da política
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externa europeia.
Este é um dos aspectos positivos
do Tratado de Lisboa, mas permitam-me destacar outros ao nível do
funcionamento interno. Em primeiro lugar, o alargamento do papel do
Parlamento Europeu, que passa a
aprovar todas a despesas da União
Europeia e confirma a escolha do
Presidente da Comissão.
Em segundo lugar, o reforço do
papel dos Parlamentos nacionais,
com o envio simultâneo das propostas legislativas da Comissão
para estes, para o Parlamento
Europeu e para o Conselho. Aos
Parlamentos nacionais é concedido um prazo para análise, findo o
qual podem, se entenderem existir
uma violação do princípio da subsidariedade, propor à Comissão que
reconsidere as suas propostas. Se
a Comissão decidir manter essas
decisões têm que ser devidamente
fundamentadas.
Para concluir referir ainda como
mudanças positivas, a adopção da
co-decisão como regra; um mandato de dois anos e meio concedido
ao Presidente do Conselho Europeu, mantendo-se as presidências
rotativas nos Conselhos de Ministros e a clarificação das competências entre os Estados Membros e a
União Europeia.

PCP fala de
«deslocalização» de serviços
O executivo da Direcção da Organização do PCP «exige do Governo e das estruturas dirigentes
do PS um esclarecimento sobre a
estratégia para obrigar à deslocalização» para fora do Distrito diversos serviços do Estado.
Em comunicado, o PCP/Évora
diz que «uma questão fica no ar:
em que estratégia se insere este
esvaziar administrativo do Distrito
e da sua capital?».
O PCP diz ainda que é condenável o «silêncio do presidente da
Câmara de Évora e do Presidente
da Assembleia Distrital, bem como
da Federação Distrital do PS sobre
esta intenção» .
A finalizar, a DOREV do PCP
acrescenta que «vai encetar todos
os esforços para obter resposta
para este esvaziamento do Distrito
de Évora, tendo para o efeito tomado um conjunto de medidas».
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NOSSO MUNDO
BÓSNIA

GOVERNO
DEMITE-SE
O primeiro-ministro da Bósnia,
o sérvio Nikola Spiric, pediu a
demissão do cargo em sinal
de protesto contra as medidas
impostas pela comunidade
internacional, abrindo mais uma
crise política profunda no país.

ECONOMIA

PETRÓLEO EM
ALTA
O preço do barril de petróleo
ultrapassou a marca dos 96
dólares depois de as autoridades americanas terem anunciado uma queda nas reservas
federais.
Analistas afirmam que o barril
vai ultrapassar os 100 dólares
ainda em 2007, explicando que
a tendência de alta em longo
prazo tem por base uma série
de factores, incluindo a grande
procura nos países em desenvolvimento e o enfraquecimento
do dólar.

CHADE

ONU DENUNCIA
Um relatório de duas agências
da ONU e da Cruz Vermelha
afirma que a maioria das 103
crianças africanas que um
grupo francês planeava levar
do Chade para a Europa tinha
famílias.
O relatório diz que 91 das
crianças vieram de um lar com
“pelo menos um adulto... considerado um dos pais” e que,
portanto, não eram órfãs, como
alegavam os franceses

CULTURA

MAFRA EM FESTA
O Palácio Nacional de Mafra
assinala com um colóquio, a 17
de Novembro, os 25 anos do
livro “Memorial do Convento”
no dia em que passam 290
anos desde o início da construção deste monumento

Anuncieaqui
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Desconstruções
1 - Claro que também tenho amigos: dos que lamentariam que um
comboio me passasse por cima ou
que o meu funeral fosse num dia
de chuva e ventania.
Ontem estive com alguns dos
que não via há cinquenta anos.
Meio-século portanto. E foi um retroceder de páginas no livro complicado que é a vida, o rever de um
daqueles filmes amarelecidos pelo
tempo, tremidos, cheios de cortes
– que quando passavam a sério
nas salas de cinema o pessoal
desatava aos berros e assobios
contra o “marreco” encarregado
da sua projecção.
2 – BLOG.
O primeiro suporte – como agora se diz – da escrita terá sido o
barro. Pequenas placas de argila
onde se inscreviam mensagens a
partir de um alfabeto que só muito
poucos dominavam. Caldeus? Mesopotâmicos?...ali daquela região,
onde fica o actual Iraque.
Talvez na sequência da chamada escrita hieroglífica do Egipto,
muitos milhares de anos após os
desenhos de animais gravados
nas rochas ao ar-livre ou no interior de grutas – sempre com a finalidade de veicular mensagens,
com destinos ainda hoje nem sem-
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pre conhecidos com exactidão.
Escreveu-se depois em peles
curtidas de animais, em papiros
– feitos a partir de fibras de plantas
aquáticas - até chegarmos ao papel – que é o que ainda hoje temos
para fazer chegar nossas mensagens aos seus destinatários.
Jornais, livros, Leis, elogios, denúncias, recados, comunicações
científicas, tratados, convénios,
teatro, prosa, poesia, recados para
o contador da luz ou para o carpinteiro – tudo é escarrapachado no
papel. O “papel” que o papel tem
tido na civilização!
Com o computador e a Net, entramos a escrever no ar. No éter.
É como se falássemos, se gritássemos. Um Blog, por exemplo, é
como se fosse uma resma de papel
na gaveta duma secretária, onde é
possível escrever tudo mas ninguém escreve seja o que for.
O que eu escrevo no meu Blog é
como se estivesse a escrever em
Andrómeda ou no mais recôndito
buraco negro de galáxia a mais de
um milhão de anos-luz da Terra.
Debuxo aqui, no teclado do meu
computador, o recado que tenho
para Vos transmitir – é só clicar em
“enviar” , e ala que aí vão as minhas tolices todas como bandos de
formigas-de- asa em direcção a si
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1ª) –mas não sei se seriam
capazes de arriscar ficarem eles
trucidados para me estender uma
mão a que eu pudesse segurarme. Ainda hoje vi imagens de
tufão nas Caraíbas – rios devastando aldeias e tragando casas,
engolindo adultos e crianças, e
nessa turbulência toda alguém
que se atira à lama para puxar por
um braço que emergia da torrente
incontrolável .
E eu? O que faria, se visse um
dos poucos meus amigos na eminência de ser trucidado por um
comboio de mercadorias?
E quantas vezes já pensei: olha
o Ricardo, está à rasca, coitado,
se a gasolina não estivesse tão
cara e não fosse tão longe a terra do Ricardo – já lá teria ido vêlo…..
3 – escrita sem trambelho esta, o
que é que acha? Mais valia estar
a tratar da Horta!
A verdade, porém – desculpe a
revelação – é que eu não escrevo
para o divertir, informar, seduzir a
si. É para mim que faço tudo isso.
E confesso que mais uma vez fiquei desiludido. Julgo que pelo
frio súbito que invadiu o Monte.
Ainda assim, abraço
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