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PALEONTÓLOGO LOURINHANENSE distinguido por júri na primeira edição pelo seu percurso 

Octávio Mateus é Prémio Alumni 
Universidade de Évora 

Sota tle Medeiros/Arnurv 

()
pateou tologo louri-
nhanense Octávio 
Mateus foi o vencedor 

da primeira edição do Prémio 
Carreira Alumni Universidade 
de Évora, tendo sido distingui-
do "pelo mérito do seu percurso 
profissional, académico e cívico" 

e pela "referência" que é "para 
os seus /urra e para a sociedade". 
Licenciado em Biologia pela 
Universidade de Évora, Octávio 
Mateus é doutorado em Paleon-
tologia pela Universidade Nova 
de Lisboa, onde é actualmente 
professor de Paleontologia. É 
ainda investigador Associado 
do Museu Americano de 1-1istó-
ria Natural, em Nova Iorque, e 
do Museu da Lourinhà. 

Com mais de 200 publica-
ções científicas, o seu interesse 
pela paleontologia de dinos-
sauros, sobretudo do Jurássico 
de Portugal, mas também de 
outros répteis (mosassauros, 
plesiossauros, crocodilos e tar-
tarugas), levou-o a realizar es-
cavações em diversos pontos do 
planeta: nos Estados Unidos da 
América, Brasil, Gronelândia, 
Laos, Tunísia, Moçambique, 
Mongólia, Marrocos e Ango-
la. A ligação ao Dino Parque 
da Lourinhã é a vertente em-
preendedora do percurso deste 
`alumnus da UÉ', "sendo assina-
lável a contribuição da sua pro-
dução científica para o Museu da 
Lourinhã que possui a maior colec-

  

ção ibérica de fósseis de dinossauros 
do Jurássico Superior". 

Segundo Ana Costa Frei-
tas, reitora da Universidade de 
Évora, "esta distinção é o reconhe-
cimento do mérito do paleontólogo 
Octávio Mateus, simbolizando, 
.simultaneamente, o orgulho da 
instituição no sucesso profissional 
dos seus Alumni". As nomeações 
apresentadas este ano foram 
avaliadas pelo júri em cinco 
parâmetros: percurso profissio-
nal; capacidade de inovação; 
capacidade de empreende-
dorismo; contribuição para o 
desenvolvimento da sociedade 
numa área específica e contri-
buição para o reconhecimento  

da excelência de ensino na Uni-
versidade de Évora. 

O júri desta primeira edição 
foi composto por Ana Costa 
Freitas (reitora da Universida-
de de Évora), Carlos Mota Soa-
res (presidente do Conselho 
Geral), Rosalina Costa (pró-
-reitora para a para Sociedade, 
Cultura e Alumni), Mourad Be-
zzeghoud (director da Escola 
de Ciências e Tecnologia), Sil-
vério Rocha e Cunha (director 
da Escola de Ciências Sociais), 
Ana Telles (directora da Esco-
la de Artes), António Candeias 
(director do Instituto de Inves-
tigação e Formação Avançada), 
Felismina Mendes (directora  

da Escola Superior de Enfer-
magem São João de Deus) e 
Bárbara Tita (representante do 
Conselho Alumni da Universi-
dade de Évora). 

Instituído este ano, o Pré-
mio Carreira Alumni UÉvora 
pretende distingue anualmen-
te um diplomado pela Univer-
sidade de Évora, independen-
temente do grau (licenciatura, 
mestrado ou doutoramento), 
nomeado por Alumni, docen-
tes ou investigadores. 

A entrega do galardão desta 
primeira edição realiza-se no 
próximo dia 1 de Novembro, 
data em que se comemora o Dia 
da Universidade de Évora. ■ 
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♦ RECONHECIMENTO: Octávio Mateus vai ser distinguido pela Universidade de Évora no próximo dia 1 de Novembro 


