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técnica do Prof. Luís Botelho Ribeiro. Sem esquecer o auxílio último do João. 

Bem como a especial colaboração do Pic@amiolos, na análise da conclusão do 

curso do ISEC, uma novidade desta segunda edição.  

 

Muitos outros enviaram mails com informação útil e forneceram palavras de 

encorajamento que foram de enorme conforto nas horas críticas. Mas o livro, 

nem a investigação que lhe subjaz, não existiria sem a informação inicial do 

Porta-Bandeira, que ainda não tive o prazer de conhecer. 

 

E, depois, na marcha da investigação, a cooperação dos outros blogues, com 

informação, opinião e difusão, ampliando o efeito até a panela de pressão 

rebentar na cara do poder, quando os media sofridos não puderam mais ignorar o 
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silvo agudo que na blogo (esta parece-me que foi cunhada pela Zazie) se 

assobiava em uníssono. Nos blogues, correndo o risco - correndo sempre o risco 

traçado pelo fio da navalha de ponta e mola da crítica – de me esquecer de 

alguns, foram decisivos: José Maria Martins
1
, a mítica (e que urge restaurar) 

Grande Loja do Queijo Limiano
2
 (com o José, o Manuel e ainda o Carlos), e 

agora a Porta da Loja
3
 do José, o Apdeites

4
 do João Pedro Graça, a Hora 

Absurda
5
 do Henrique Sousa, a Nova Floresta

6
 do Luís Bonifácio, a Democracia 

em Portugal?
7
 do Tiago Soares Carneiro, as Letras com Garfos e Perspectivas

8
 

do Orlando Braga, o Palavrossavrvs Rex
910

 do Joshua, o Poviléu
11

 do Paulo 

Carvalho, o Portucale Actual
12

 (e agora Aqui Há Tertúlia
13

) da Sónia, o Sítio do 

Ruvasa
14

 do Ruben Valle Santos, as Braganza Mothers
15

 e Vicentinas de 

Bragança com o Arrebenta, o Abrupto
16

 de José Pacheco Pereira e o Zero de 

Conduta
17

 com o Vasco Carvalho. E ainda, entre muitos outros: os 5 Dias
18

, o 

António Maria
19

, a Arte da Fuga
20

, o Aventar
21

 do Ricardo Santos Pinto, as 

Blasfémias
22

, o Blog do João23, o Cachimbo de Magritte
24

, as Carvalhadas
25

, a 

Caverna Obscura
26

, a CidadaniaPT
27

 do Luís Botelho Ribeiro, do Fernando, a 

Classe Política
28

, a Cocanha
29

 da Zazie, as Comadres, Compadres e Companhia
30

 

da Curiosa, Maria Sá-Carneiro e Alberta, o Corta-Fitas
31

, Global Voices
32

, o 

Dragoscópio
33

, a Educação do Meu Umbigo
34

, o Ferrão
35

 do José Ferrão e 

família, o Fiel Inimigo
36

 do Pedro Porto, o Fôguetabrase
37

, os Fragmentos de 

Apocalipse
38

 do Carlos Enes, a Gotika
39

, o Hole Horror
40

, a Hora Absurda
41

, as 

Incursões
42

, as Impressões de Um Boticário de Província
43

 do Jorge de Sá 

Peliteiro, o Insurgente
44

, o Intimista
45

, It's a Perfect Day... Elise
46

, o Jacarandá
47

, 

a Joana Morais
48

, a Leão Pelado
49

, o Lóbi do Chá
50

, a Lucy Pepper
51

 (cuja autora 

fez a ilustração da primeira página da revista Atlântico de Maio de 2007
52

), o 

Mar Salgado
53

, o Mote para Motim
54

 do Basílio, Nas Faldas da Serra
55

 do José 

Alberto Vasco, Norteamos
56

, Nova Frente
57

, Portugal Contemporâneo
58

, 

Portugal dos Pequeninos do João Gonçalves, Portugal Pro Vida
59

, 

Profavaliação
60

 do Ramiro Marques, Reino da Macacada
61

, Sexo dos Anjos
62

, 

Sobre o Tempo que Passa
63

 de José Adelino Maltez, Sorumbático
64

 do Carlos 

Medina Ribeiro, Tomar Partido
65

 do Jorge Ferreira, Tribulândia
66

, o Valdemar 

Rodrigues
67

, Vale a Pena Lutar!
68

 do Pedro Namora, Vizinho
69

 do Joaquim, e 

We Have Kaos in the Garden
70

. 

 

Além dos blogues, não posso esquecer o trabalho desenvolvido pelos media 

tradicionais, nos quais destaco o jornal Público - com relevo maior para o 

extraordinário jornalista que é José António Cerejo (que descobriu a conexão 

Morais), a galhardia de Ricardo Dias Felner e a argúcia do director José Manuel 

Fernandes - e o Expresso, onde pontuava Carlos Rodrigues Lima, bem como a 

ampliação que foi dada inevitavelmente ao caso pelos outros jornais, rádios e 

http://josemariamartins.blogspot.com/
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/
http://portadaloja.blogspot.com/
http://apdeites2.cedilha.net/
http://inerte.horabsurda.org/
http://inerte.horabsurda.org/
http://novafloresta.blogspot.com/
http://democraciaemportugal.blogspot.com/
http://democraciaemportugal.blogspot.com/
http://espectivas.wordpress.com/
http://joshuaquim7.blogspot.com/
http://povileu.blogspot.com/
http://portucalactual.blogspot.com/
http://aquihatertulia.blogspot.com/
http://ruvasa2a.blogspot.com/
http://ruvasa2a.blogspot.com/
http://braganzamothers.blogspot.com/
http://abrupto.blogspot.com/
http://zerodeconduta.blogs.sapo.pt/
http://zerodeconduta.blogs.sapo.pt/
http://5dias.net/
http://o-antonio-maria.blogspot.com/
http://aartedafuga.blogspot.com/
http://aventar.eu/
http://blasfemias.net/
http://sol.sapo.pt/blogs/joaocrm/
http://cachimbodemagritte.blogspot.com/
http://carvalhadas-on-line.blogspot.com/
http://cavernaobscura.blogspot.com/
http://cidadaniapt.blogspot.com/
http://classepolitica.blogspot.com/
http://cocanha.blogspot.com/
http://comadrescompadresecompanhia.blogspot.com/
http://corta-fitas.blogs.sapo.pt/
http://www.globalvoicesonline.org/
http://dragoscopio.blogspot.com/
http://educar.wordpress.com/
http://ferrao.org/
http://fiel-inimigo.blogspot.com/
http://fogotabrase.blogspot.com/
http://fragmentosdeapocalipse.blogspot.com/
http://fragmentosdeapocalipse.blogspot.com/
http://gotikka.blogspot.com/
http://holehorror.blogspot.com/
http://inerte.horabsurda.org/
http://incursoes.blogspot.com/
http://www.peliteiro.com/
http://oinsurgente.org/
http://intimista.blogspot.com/
http://lettersfromelise.blogspot.com/
http://o-jacaranda.blogspot.com/
http://joana-morais.blogspot.com/
http://leaopelado.blogspot.com/
http://lobi.blogs.sapo.pt/
http://www.lucypepper.com/pt/blog/
http://revista-atlantico.blogspot.com/2007_04_01_archive.html#6429169053154155226
http://marsalgado.blogspot.com/
http://moteparamotim.blogspot.com/
http://nasfaldasdaserra.blogspot.com/
http://norteamos.blogspot.com/
http://novafrente.blogspot.com/
http://portugalcontemporaneo.blogspot.com/
http://portugaldospequeninos.blogspot.com/
http://portugalprovida.blogspot.com/
http://www.profblog.org/
http://reinodamacacada.blogspot.com/
http://viriatos.blogspot.com/
http://tempoquepassa.blogspot.com/
http://sorumbatico.blogspot.com/
http://tomarpartido.blogs.sapo.pt/
http://tribulandia.blogspot.com/
http://valdemar-rodrigues.blogspot.com/
http://valdemar-rodrigues.blogspot.com/
http://combate.blogspot.com/
http://vizinho.blogspot.com/
http://wehavekaosinthegarden.blogspot.com/
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televisões, nos quais cabe evidenciar o rastilho d‘ O Crime, gloriosamente 

dirigido por José Leite, e mais tarde o trabalho corajoso de cobertura do caso 

efectuado pela TVI, com maior destaque do valoroso jornalista Carlos Enes. 

 

E, sem nome, mas com linhas, voz e face, a legião de portugueses que, por 

diversos meios, forneceu informação e solidariedade e que, por precaução, neste 

tempo de deriva anti-democrática e de perseguição da liberdade de expressão, 

não posso mencionar. Mas quem o fez, com perigo, sabe que este livro também é 

um bocadinho seu. A soma das partes que faz de Portugal um país de resistentes. 

 

Sou devedor – ainda mais! – ao excelente advogado e meu amigo Dr. José Maria 

Martins, pela revisão jurídica do texto e pelo habitual estímulo e destemor. E 

também ao Dr. Ramiro Miguel, que com ele colabora. 

 

Estou imensamente reconhecido ao Prof. Gérard Leroux, meu amigo, que teve a 

paciência e o trabalho esgotante de rever este calhamaço, e insistir na 

uniformização editorial. E também à Dra. Mafalda Rebelo Pinto, que teve 

idêntico e aplicado empenho. 

 

Depois, na fase da decisão de edição do livro, quando a editora, interessadíssima 

e insistente, se fechou num explicável silêncio - após a recepção do Epílogo com 

os factos novos -, e as portas de outras se fecharam, as advertências (que 

também foram decisivas para a forma de edição que decidi) e notas do Rui Costa 

Pinto e o interesse do João Gonçalves do Portugal dos Pequeninos
71

. O mundo 

da edição, da distribuição e das livrarias, é, em Portugal, uma aldeia pobre e 

cercada pelo cacique de turno e seus operacionais. Vale-nos a tecnologia dos 

blogues, da Internet, do correio electrónico e das redes sociais. 

 

Na paginação, estou muitíssimo grato ao Henrique Sousa, companheiro de luta, 

pela transmissão da experiência e ajuda na parte gráfica. E ao Incógnito que 

desenhou a capa. E ainda ao Nuno e ao José António pelo apoio constante nesta 

fase, e sempre. 

 

E finalmente, aos meus companheiros de luta no Movimento para a Democracia 

Directa, criado em Fevereiro de 2009, que vamos erguendo para a reforma do 

sistema político e o combate à corrupção de Estado. 

 

A primeira edição, lançada em 2-9-2009 na Lulu.com, teve 12.742 exemplares 

gratuitos do livro descarregados (downloads) em doze dias de publicação; com 

1.499 exemplares descarregados nas primeiras 23 horas e 5.302 exemplares do 

http://portugaldospequeninos.blogspot.com/
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livro em dois dias. Além do livro digital enviado por mail por leitores para os 

seus contactos. 

 

Decidi antecipar a segunda edição para 16-9-2009. Esta segunda edição, foi 

revista e actualizada com mais dados sobre o bacharelato do ISEC. Mas as 

revelações sobre esta parte de vida pública do ainda primeiro ministro não 

param. Por mais que se feche, a vida de um homem é um livro entreaberto. 
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“There are more things in heaven and earth, Horatio,  

Than are dreamt of in your philosophy.‖ 

 

                      William Shakespeare, Hamlet, c. 1600, Acto I - Cena V
72

  

 

 

 

Parti da dúvida para descobrir a verdade, oculta pela névoa e pela sombra. Dessa 

interrogação inicial, do é-ou-não-é, comecei a procura dos factos, desenrolando 

uma meada cada vez mais gorda e emaranhada, até conseguir desatar o novelo e 

cramear a lã da informação para mim próprio e para leitores surpresos. Em 

política, quase tudo é mais do que parece. E a verdade tende a espantar mesmo 

os mais cépticos dos contos cor-de-rosa do poder. 

 

Ao conselho geral de que ―o Estado é deles‖, preferi a intervenção. Ao tratar da 

própria vida, o sacrifício pela de todos. Às pantufas, o risco. Na luta pela 

dignidade do Estado e pela tentativa da mudança, verifica-se aqui e ali, por 

oportunidades, a diferença face ao desabafo inconsequente: a influência da acção 

até de um humilde indivíduo. Crente, em primeiro lugar, da obrigação de intervir 

pela comunidade e também da viabilidade de alcançar resultados, ainda que 

modestos, passei da doutrina à prática e do diletantismo comum à cidadania 

activa. E, como eu, muitos. Mais do que o poder aguenta. 

 

Este livro contém o trabalho publicado no meu blogue Do Portugal Profundo 

(http://doportugalprofundo.blogspot.com
73

) sobre o percurso académico do 

primeiro-ministro José Sócrates, num conjunto de informação, análise e 

conclusão, a que chamei o ―O Dossiê Sócrates‖- e ainda uma introdução sobre o 

contexto da investigação e um epílogo com factos novos. Esse trabalho decorreu, 

numa primeira fase, entre Fevereiro e Abril de 2005 e, numa segunda fase, desde 

Fevereiro de 2007. Abri o blogue em 31 de Agosto de 2003 e, seis anos passados 

desde então, publiquei cerca de 1880 posts (os artigos do blogue); este Dossiê 

tem apenas 91 posts, organizados por meses, uma pequena parte (5%) do 

trabalho de informação e opinião que ali tenho produzido sobre Portugal, 

política, desenvolvimento, economia e cultura, cidadania, liberdade e 

democracia directa. Esses posts, organizados em capítulos mensais, e que 

constituem o corpo principal do livro, são antecedidos de uma introdução, em 

http://shakespeare.mit.edu/hamlet/full.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/
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que revelo a história da investigação, e seguidos de um epílogo, onde acrescento 

factos inéditos sobre o assunto e a sua relação. 

 

Na introdução deste livro refiro a origem, o modo de investigação, a autonomia 

da investigação face a pressões políticas, as ameaças e pressões, o silêncio do 

poder, as respostas do poder político e o processo judicial que sofri. 

 

A forma que decidi para a edição do livro foi a edição gratuita em linha para 

livre download livre do volume e na Lulu.com (http://lulu.com
74

) para quem 

queira a edição impressa em papel, ao preço dos custos. Não tenho dinheiro para 

outro investimento. Tomei esta decisão, contornando os bloqueios da edição e 

distribuição, por causa do objectivo patriótico da reforma do sistema político, 

garantindo a máxima divulgação do livro e menor despesa dos leitores, na 

coerência do serviço público que me motiva. 

 

 

1. Origem da investigação 
 

A origem da minha investigação do Dossiê Sócrates esteve num comentário 

deixado no meu blogue Do Portugal Profundo  que remetia para outro blogue, o 

Porta Bandeira
75

. Aí, em Janeiro de 2005, num post intitulado «O passado 

misterioso de Sócrates, se referia que José Sócrates não seria licenciado ao 

contrário do que afirmava. O blogue Porta Bandeira
76

 já não existe, mas esse 

alerta ficou. 

 

Intrigado, fui investigar. E descobri três factos: 

 

1. José Sócrates tinha obtido a licenciatura na Universidade Independente 

(UnI) quando a licenciatura tinha sido autorizada apenas dois anos antes 

e os alunos mais avançados estavam, portanto, no segundo ano do curso; 

 

2. José Sócrates não era engenheiro, como se intitulava, e nunca tinha sido; 

 

3. José Sócrates não tinha o curso de Pós-Graduação em Engenharia 

Sanitária como apresentava nos seus currículos. 

 

Completei o texto, em que concluía esse factos, em 16 de Fevereiro de 2005, 

quinta-feira. Ponderei se deveria publicar imediatamente ou depois das eleições 

que se realizavam no domingo seguinte. Conhecia a frequência do meu blogue e 

http://lulu.com/
http://portabandeira.blogspot.com/
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o efeito que uma notícia destas teria nos demais blogues políticos e nos media no 

final da campanha eleitoral das legislativas de 20 de Fevereiro de 2005. Entendi 

que não deveria interferir no resultado eleitoral, com esta revelação de última 

hora. Naturalmente ampliada pelos media, poderia provocar uma transferência 

de votos de tipo semelhante, mesmo que em menor escala, à que ocorreu nas 

eleições espanholas que levaram ao poder o PSOE de José Luís Zapatero. 

 

Na segunda-feira, 21 de Fevereiro de 2007, consumada a vitória com maioria 

absoluta do Partido Socialista no dia anterior, o seu líder José Sócrates é o 

primeiro-ministro eleito: o que publicasse já não influenciaria o desfecho. 

Contacto a assessora de imprensa de José Sócrates, Maria Rui, para o telefone 

que me foi indicado no PS. Não atende, nem me chama depois. Ainda na 

segunda-feira, contacto a Universidade Independente (UnI) para confirmar os 

dados obtidos. Na manhã seguinte, terça-feira, recebo um telefonema da 

Directora dos Serviços Jurídicos da UnI e depois uma mensagem de correio 

electrónico de resposta às perguntas formuladas: José Sócrates era licenciado 

pela Universidade Independente, estando o resto das informações solicitadas 

(equivalências, exames, notas, etc.) abrangidas por aquilo que disse ser a 

―reserva da intimidade da vida privada‖ (sic).  

 

Nessa terça-feira, 22-2-2005, dois dias após as eleições, publico o post intitulado 

―Os cursos de Sócrates‖ que actualizei com o mail de resposta da Directora dos 

Serviços Jurídicos da UnI. O post em causa, fundamentado com os links 

(hiperligações) dos diplomas legais e informação precisa, desencadeia um fulgor 

de visitas, comentários e discussões. Mas José Sócrates vivia no estado de graça 

dos vencedores e, à excepção dos blogues que linkaram (isto é, fizeram um post 

com hiperligação para o meu), dos mails que leitores enviaram a amigos e 

conhecidos e da chamada classe política, o assunto foi coberto pelo manto da 

hipocrisia. Aplicou-se-lhe a cobertura habitual: estava publicado, era lido, mas 

todos preferiam ignorar. Naquilo que pareceu ser uma nova forma refinada da 

velha máxima salazarista ―politicamente, só existe o que o povo sabe que 

existe‖: só existe o que politicamente se admite que existe. Tudo o resto punha 

em causa a fantasia. Fantasia, ou farsa, mediática que compõe a marca do 

consulado socratino. 

 

Mais ainda: o post desagradou a adeptos do Partido Socialista e a fãs do próprio 

José Sócrates que, apesar da evidência publicada, insistiam, na caixa de 

comentários do meu blogue, e noutros sítios, em dizer que se tratava de um 

insinuação (!) e de difamação e que, se era verdade, e eu não era cobarde, tivesse 

a coragem de apresentar queixa. Foi o que fiz. Porque publiquei factos – ―factos, 
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factos, factos!‖, como fiz questão de afirmar – sobre o percurso académico que 

constitui vida pública de José Sócrates, entendi que era minha responsabilidade, 

até como professor do ensino superior, informar as autoridades, expondo e 

requerendo, em 3 de Março de 2005, à Inspecção-Geral do Ensino Superior que 

analisasse o caso.  

 

Passado um mês, recebi da senhora Sub-Inspectora-Geral do Ensino Superior, 

Dra. Maria Helena Ferreira, insuspeita cunhada da actual líder do Partido Social 

Democrata (PSD), Dra. Manuela Ferreira Leite, um curto e lacónico mail com o 

despacho da Inspectora Geral do Ensino Superior sobre o meu requerimento de 3 

de Março de 2005 em que dizia: ―Por não ser assunto da nossa competência, 

tanto mais que não se trata de qualquer queixa, arquive-se‖. Portanto, os termos 

―expor‖ e ―requerer‖ não configuravam uma ―queixa‖… E, de qualquer modo, 

justificava-se que o ―assunto‖ não era da ―competência‖ da Inspecção-Geral do 

Ensino Superior… Veio a ser, quando, no auge da crise, a Inspecção-Geral 

decidiu avocar o processo do aluno 950389… 

 

 

2. Modo da investigação 
 

O modo da investigação foi a pesquisa pela Internet e o contacto pessoal com 

potenciais fontes de informação. 

 

Os chamados blogues políticos dedicam-se principalmente à análise e 

comentário políticos, mas também fazem notícias. A informação original que 

apresentam pode provir da Net (a rede) – e a rede é hoje a expressão do mundo – 

mas também de fontes circunstanciais. Já a pesquisa activa de informação é 

menos comum. E, por isso, a informação dos blogues costuma ser desvalorizada, 

acreditando-se ingenuamente que se trata de informação displicente e secundária 

(já publicada na Net). 

 

Ora, neste caso do Dossiê Sócrates, o que fiz foi pesquisa activa de informação. 

Engana-se, por ingenuidade, quem pense que a informação que obtive e reuni, 

seriam dados secundários, obtidos na Internet, sem efectuar contactos directos e 

indirectos, sem sair da secretária, sem ir ao terreno (mesmo), copiando 

informação editada que chegasse através de mail e na caixa de comentários, ou 

que se recolheu através do processo vulgar da caixa de ressonância do 

dominante jornalismo passivo português. Isto é, se um decreto, um currículo, um 

plano de curso se obtém na Net, não é aí que está a informação sensível  (por 
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exemplo, seria José Sócrates engenheiro? existiria a pós-graduação que afirmava 

ter e naquele instituição?). A informação sensível custa muito esforço, tempo, 

confiança a conseguir e trabalho a seleccionar. Isto é, a informação aguda não 

resulta de preguiça. 

 

Mas o que este caso demonstrou, como adiante na Parte II analiso com mais 

detalhe, é a eficácia da investigação em linha (on line), em rede, partilhada com 

outros, numa obra colectiva em que cada um contribui com o seu comentário, 

aviso e post, para chegar mais próximo da verdade. Essa investigação em linha 

faz-se em directo, e é mais rápida do que a rádio ou a televisão, já para não 

contar com os chamados ―lame media‖ (―media coxos‖, numa tradução literal) 

da edição em papel do jornal diário ou semanário. Nem sequer as edições 

electrónicas dos jornais conseguem competir com eficácia com esta investigação 

em directo, em linha, porque os blogues e a Net têm muito mais gente a criar, 

editar, publicar e difundir informação do que a redacção de qualquer jornal ou 

tv. Portanto, a informação directa, desintermediada do filtro do tal tratamento 

jornalístico e do crivo dos editores de confiança do poder de turno, tende a ser 

mais veloz, mais abrangente e mais competente - porque tem origem em 

especialistas que falam do que conhecem, sobre política, economia, relações 

internacionais, ciência, etc., mais do que a preparação genérica do repórter ou 

editor. O Dossiê é, então, o produto dessa investigação directa em linha, 

esforçada, persistente e profunda, para a qual contribuíram muitos cidadãos-

activos. 

 

Ao esforço de procura da verdade, somou-se a responsabilidade criada com a 

informação que fui publicando. O trabalho no blogue recebeu a confiança dos 

leitores pelo seu rigor, mas essa garantia reclamou a intensificação do serviço, 

até com um nível de sacrifício pessoal dificilmente tolerável. O blogue não 

poderia desiludir a esperança dos leitores na descoberta da verdade sobre o 

assunto, deixando o caso logo no início ou a meio. Apesar da consciência da 

legitimidade e relevo do caso, sem esse incentivo da comunidade dos leitores, o 

trabalho teria sido menos suportável. 

 

Nesta introdução, mesmo sem fazer o cálculo dos custos, em dinheiro, 

académicos, profissionais, pessoais e familiares, concluo que o sacrifício em prol 

da comunidade valeu a pena. 

 

A investigação que fiz, decorreu num ambiente fétido de rarefacção da liberdade 

de informação e de opinião. Esse é o ambiente que, aliás, puxa a participação 

dos blogues. O panorama mediático português apresenta, no Portugal pós-



30 António Balbino Caldeira  

estabilização do regime em 1976, com o Governo de José Sócrates uma inédita 

dependência política e financeira fortíssima dos grupos económicos detentores 

dos meios, uma cor única com raras tonalidades divergentes. À propriedade e 

direcção dos meios, financeiramente enfraquecidos e com receitas decrescentes, 

dependentes do Governo nos subsídios, no favorecimento de empréstimos junto 

da banca para as necessidades urgentes de tesouraria, na complacência fiscal, à 

nomeação correspondente de editores de confiança do poder, que funcionam 

como garantia e supervisão desses apoios, junta-se a auto-censura de 

profissionais que se defrontam nas madrugadas de insónia com os espectros do 

desemprego. A mistura da fome de controlo do poder com a vontade de comer 

(sobreviver…) dos grupos mediáticos forma um caldo bolorento que contaminou 

a liberdade e a democracia a um ponto de ebulição em que a panela explodiu na 

exuberância corajosa dos blogues. Mas também, por isso, se apertou - como se 

viu, com os processos judiciais que sofri, e neste caso do Dossiê outro - a 

perseguição da liberdade de expressão efectuada pelo poder político, directa e 

indirectamente. 

 

Como a tecnologia tornou possível a edição e publicação livres e directas, o 

poder político, para manter o controlo sobre o que o povo conhece, tem de 

realocar, das redacções dos meios de comunicação tradicionais directamente 

para os novos produtores de informação sensível, alguns recursos de detecção, 

intrusão, intercepção e bloqueio. Mas esse é o panorama internacional. Em 

países como o nosso, a tradição é ainda o trabalhinho privado dos serviços e de 

certos departamentos especiais das polícias dotados de meios electrónicos de 

vigilância, por conta do pedido marginal de uma personalidade ou grupo do 

poder, à margem dos registos, das ordens de serviço, das instituições… da lei.  

 

Consciente da nova situação de países, como o nosso, de democracia mitigada 

pelos arranjos e conveniência dos representantes do poder político e outros 

poderes, procurei manter certos cuidados na investigação que, creio, são regras 

úteis de prudência e que recomendo: 

1. Nunca revelar a identidade da fonte. Este é o primeiro cuidado, uma 

condição fundamental de honestidade. Essa protecção das fontes deve 

resistir até à tentativa de jornalistas e dos curiosos, e não quebrar perante 

a pressão judicial.  

2. Despistar fontes de informação falsa, desinformações e manobras de 

intoxicação.  

3. Usar processos de contacto encriptados, mais seguros do que as 

comunicações nacionais, mais ou menos controladas pelo Estado, mais 

fáceis de interceptar por rogue agents ou servicinhos privados de agentes 
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públicos. Não usar telemóvel nem telefone para conversas e fontes 

sensíveis e ter a prudência de considerar que as suas comunicações de 

telefone e telemóvel podem ser interceptadas. Não significa que sejam: 

podem ser.  

4. Marcar os encontros pessoais com muito pouca antecedência para evitar 

preparativos de vigilância. 

5. Em encontros e conversas importantes, desligar telemóvel e remover a 

sua bateria, inclusive na deslocação, e evitar a Via Verde nas auto-

estradas. 

6. Nos encontros, ser discreto, escolher locais isolados, e silenciosos, ou 

públicos, movimentados e barulhentos, de forma a tornar mais 

complicada a intercepção das conversas, evitando, além disso, pronunciar 

a informação mais perigosa, escrevendo-a codificada à frente da pessoa 

com quem se encontra e destruindo o registo em seguida.  

7. Informar duas pessoas de absoluta confiança dos contactos que vai 

realizar, por uma questão de segurança face a acidentes e incidentes.  

8. Escrever o mínimo, no computador ou em papel, guardando a 

informação na memória… do cérebro. 

9. Escrever imediatamente as informações obtidas depois de as apurar, 

numa aplicação à edição do método FIFO (First In, First Out). A 

publicação imediata é o modo mais eficaz de segurança, pois a 

eliminação, ou comprometimento, do alvo não resolve a divulgação do 

que este sabe, já que, em cada momento, o alvo tende a não saber nada 

mais do que já publicou…  

10. Finalmente, o último cuidado é não abrandar o rigor dos procedimentos 

de segurança. 

 

As intrusões e ameaças de que fui alvo, referidas em posts da segunda parte 

deste livro, confirmam o acerto das regras de prudência que segui. Esse 

requisisto de prudência explica-se pelo valor da informação e pela preocupação 

do poder: por exemplo, José Sócrates esteve vinte e um dias para responder à 

investigação, numa entrevista em 11-4-2007 a José Alberto Carvalho e Maria 

Flor Pedroso na RTP-1, depois de o Público em 22-3-2007 ter publicado e 

explorado o que escrevi em Fevereiro de 2005 e novamente em Fevereiro e 

Março de 2007. E justifica-se nesse alcance: é prudente ter cuidado. Se a 

intrusão não ocorrer, nenhum mal sucede; pelo contrário, se ela acontecer, torna-

se mais difícil que tenha êxito. 

 

Nesse sentido, procurei seguir os cuidados para os encontros mais sensíveis: 

telefonemas furtivos para outros contactos, encontros em certos 
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estabelecimentos movimentados; conversa em zons barulhentas para abafar as 

vozes, o abortamento de encontros por insegurança; reuniões marcadas para daí 

a minutos; os encontros em locais públicos, sinalizando as identidades, as 

conversas de pé-de-orelha em bares junto às colunas de som; encontros em sítios 

escusos; encontros em zonas abertas… 

 

Um caso, por exemplo. Não conhecia a fonte de uma determinada informação, 

nem ela a mim. Mas confiávamos, como confiam as pessoas de bem, e tendo a 

certeza que aquilo que fazíamos era um acto patriótico de serviço do povo. 

Marcámos para um certo sítio de um centro comercial. Por equívoco, 

desencontrámo-nos. Devido à sua preocupação de segurança, o encontro foi 

abortado. Mais tarde, com aviso curto, reunimos noutro local, um supermercado. 

Reconheci previamente o local e pareceu-me limpo. No átrio, eu passaria a 

agitar umas chaves, o meu contacto responder-me-ia com o mesmo sinal, e lá 

percebemos quem o outro era. Seguimos para um café e sentámo-nos junto de 

uma coluna de som, falando quase ao ouvido o que importava. Pelo tempo 

indispensável. Depois, saímos: primeiro um, por uma porta, depois o outro, por 

outra.  

 

Noutro encontro, com outra pessoa, primeiro num café de centro comercial. 

Todavia, quando reconhecia o local, observei ao longe, sem ser visto, um 

assessor governamental, certamente ali por acaso. Preveni o contacto de que 

teríamos de ir para outro sítio. Assim fizemos e lá nos encontrámos: não o 

conhecia e ele talvez já tivesse visto alguma fotografia minha na Net. Depois, 

sentámo-nos junto a um repuxo de água ruidoso para que quem quisesse ouvir 

não conseguisse. 

 

Doutra vez, fui prevenido por alguém de que outra pessoa gostava de me 

conhecer. Lá fui. Conversámos, ouvi informações, fiz perguntas, respondeu-me 

algumas coisas, ia saber o resto. Falámos muitas vezes depois, sempre 

procurando chegar mais longe e mais fundo. 

 

Outro contacto foi estabelecido através de um amigo comum. Depois da 

refeição, estávamos no bar histórico quando surgiu um indivíduo a tirar fotos. Eu 

e o meu amigo estranhámos, até porque tínhamos tomado todas as precauções. 

Aparentemente, não tinha pinta de espião… 

 

Nem toda a gente falou. Carlos Pinto, o presidente da Câmara Municipal da 

Covilhã, inimigo visceral de Sócrates, que se gabava de ter informação 

comprometedora, demasiado importante para ser fornecida a jornal local, sobre o 
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seu adversário de anteriores eleições legislativas, não quis colaborar – apesar de 

se ter queixado publicamente na Assembleia Municipal da pressão socialista e 

ameaçado aborrecer-se…. Seria a eventual questão do vínculo de José Sócrates 

na Câmara Municipal da Covilhã, mais o processo de reclassificação profissional 

quando desempenhava a função de deputado à Assembleia da República, e 

apresentou a conclusão de licenciatura? Não se sabe ainda. 

 

Carlos Pinto estava apertado com um processo na Inspecção-Geral da 

Administração do Território (IGAT), além dos comuns problemas financeiros 

das autarquias. Recebi uma informação precisa de que, em meados de Junho de 

2007, o presidente da Câmara Municipal da Covilhã veio a Lisboa para um 

encontro pessoal com o primeiro-ministro, mas não foi possível confirmar essa 

informação. Como de costume, como não pude confirmar a informação, não a 

validei. E, mesmo que a reunião tenha ocorrido, foi um encontro legítimo e não 

se pode concluir que houvesse qualquer ilegalidade ou irregularidade. 

 

 

3. Autonomia da investigação face a pressões 

políticas 
 

Não falei com directórios, delegações, dirigentes, ou políticos. Não falei, nem 

recebi chamadas. Recados: recebi um ou dois. Recados mal veiculados, que 

desprezei com o nariz tapado com que se enfrenta o lixo. 

 

Ninguém afronta assim o poder, podendo chegar quase à queda do primeiro-

ministro, num qualquer país, sem a sua vida ser completamente investigada. Pelo 

que não chantagearam, nem publicaram, se percebe que os adversários não 

viram sujidade que pudessem usar. Creio que concluíram, pelos personagens a 

quem recorreram para obter informações, que não era abordável, que não me 

venderia, nem recuaria face às pressões, que não cederia a chantagens 

profissionais, que seria perigoso perseguir a família. 

 

O mais que fizeram foi desprestigiar. Mas isso é coisa pouca para tanto perigo. 

O diagnóstico, obtido ainda durante a investigação, chegou-me aos ouvidos mais 

tarde: era um lone wolf (um lobo solitário). Devia ser essa a doutrina dominante, 

pois não sofri ataque público ao contrário de outros que viram o seu nome 

pronunciado como arquitecto do que… eu fazia!... Por que é que um professor 

de Alcobaça iniciaria esta tempestade?... Tem de ter gente atrás a dirigi-lo!… Se 
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nada ganha – nem nada poderia ganhar que o sistema não perdoa!... – por que se 

mete nisto?... Mas como eventualmente o registo de tráfego, meu e de outros, 

não confirmava a hipótese, tiveram de enveredar pela tese do free lancer. 

Todavia, por mais que os bloguistas explicassem, há gente que não percebe a 

Net… Quem vive no meio do tráfico da informação e do poder, não consegue 

compreender o altruísmo do serviço público, não percebe a defesa dos valores, o 

patriotismo. 

 

Alguém, que conheci mais tarde, recomendou-me: ―Evite sair à noite…‖. 

Percebi o que disse, mas a cautela já era natural e em certas ciladas não cairia 

facilmente. 

 

 

4. Ameaças e pressões 
 

Calejado com as ameaças recebidas pelo que escrevi em defesa das crianças 

sexualmente abusadas da Casa Pia, e em defesa da autonomia do Ministério 

Público e da magistratura, não fui surpreendido com as ameaças e pressões. 

 

As pressões aconteceram após a primeira publicação de Fevereiro de 2005. O 

facto de eu ter poupado a informação até 22 de Fevereiro de 2005 e não a ter 

publicado na véspera do final da campanha, quando tinha já o post ―Os cursos de 

Sócrates‖ pronto, pouco adiantou. Se fosse antes, era para influenciar; foi depois, 

é mau perder… Num caso e noutro, nada se pode dizer da vida pública de quem 

ocupa o poder, ainda que seja… verdade – ou, principalmente, se for verdade. 

 

Na política suja não se fazem os rebeldes reféns e quem ousa desafiar o poder, 

paga. No meu caso, a táctica passava por dizer que os factos, ainda que com 

links e documentos, eram falsos e só podiam ser. Aliás, se não fossem, eu com 

certeza que apresentaria queixa deles às autoridades: se não o fazia, 

independentemente das evidências que tivesse demonstrado, isso era a prova de 

que se tratava apenas de ―insinuações‖… Para eliminar o objectivo dessa táctica, 

que pretendia pôr-me a contas com a justiça do poder, como se conseguiu mais 

tarde, decidi ―expor‖ o assunto à Inspecção-Geral da Ciência e Ensino Superior e 

requerer a respectiva investigação oficial. Com efeito, o objectivo foi 

desmascarado e passou-se à comum táctica de desconhecimento oficial do 

assunto, com a convicção de que o período de graça do primeiro-ministro eleito 

desvaneceria este aborrecimento. E o assunto lá ficou, submerso nos mails que 

depois até recebi sobre o assunto – nos blogues a suprema glória de algo que se 
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escreva é recebermos de volta o mesmo texto, por vezes, como uns pós a mais, 

através do mail reenviado a quem foi o próprio autor. O mesmo sucedeu quando 

publiquei em 5-6-2005, a notícia dos 180 mil dólares de salário do senhor 

Greenspan como chairman da Reserva Federal dos EUA (o banco central norte-

americano), que correspondia como foi dito no semanário Independente, doze 

dias depois, a cerca de metade do salário do Governador do Banco de Portugal, 

Vítor Constâncio. 

 

Na segunda fase, dois anos depois, perdido no vale abrupto da crise económica 

estrutural do País, o estado de graça do primeiro-ministro, após a entrevista de 

Luís Arouca a Rute Coelho do diário 24 Horas em 28-2-2007, o perigo da 

ampliação de informação sensível para o poder tornou-se muito maior. E as 

pressões aumentaram. Nessas pressões, destaco: as calúnias e insultos, a intrusão 

electrónica em servidores nacionais, as ameaças profissionais, as ameaças de 

processo e as ameaças de morte. 

 

As calúnias e insultos contra mim tinham já frequência diária desde que escolhi 

o campo das crianças abusadas e da justiça no processo da Casa Pia – o que me 

valeu três processos judiciais e a minha casa e a casa de minha mãe invadidas 

pela polícia – processos que venci: absolvição, arquivamento e retirada de 

queixa. Mas com o início do Dossiê intensificaram-se na caixa de comentários 

do meu blogue e chegaram mesmo ao correio electrónico. Todavia, confesso que 

eram muito mais os comentários e mensagens de apoio. 

 

A intrusão electrónica em servidores nacionais, com acesso – que, sem mandado 

judicial, é proibido! - a DNS (Domain Name System – identificação do utilizador 

do computador) de comentadores, cujos IPs (Internet Protocol) foram rastreados 

ilegalmente, como à frente explico num post, foi uma surpresa pelo 

descaramento com que foi feita. Alguém publicou o nome completo de sete 

comentadores do meu blogue na própria caixa de comentários do meu blogue, 

como aviso para a violabilidade das minhas comunicações electrónicas e dos 

frequentadores do blogue. Isto passou-se numa época em que a identidade de 

certos comentadores Do Portugal Profundo era motivo de discussão televisiva… 

Preocupado, reagi, identificando a manobra. Saíram, depois, com uma desculpa 

esfarrapada a disfarçar a imprudência. 

 

As ameaças no plano profissional, esperadas, e que já sentia através de antenas, 

materializaram-se de vários modos, por vezes, até relativamente ao meu trabalho 

no estatal Instituto Politécnico de Santarém, chegando um comissário político a 

responsabilizar-me publicamente pela renovação tardia (e legal) do meu 
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contrato, um atraso em que não tinha culpa nenhuma!... E outro operacional a 

chamar publicamente a atenção para a data de renovação do próximo… Mas as 

provocações, a nível profissional, que tinham o intuito último de motivar o meu 

despedimento, não see ficaram por aí: destaco um envio de mail sob identidade 

falsa – um crime que ficou por investigar. Até agora, durei. Todavia, não tenho 

ilusões sobre a isenção do poder. 

 

Outras ameaças eram explícitas. Conhecendo agruras anteriores, gabavam-se de 

ser fácil arranjarem-me processos: ―Sabe quanto nos custa a nós montar-lhe mais 

um, cinco ou mil processozinhos?‖. Já sabia… Acrescentavam: ―Até vamos a 

casa‖… Já tinham vindo uma vez – ainda na hora do lobo, como à frente 

recordo. 

 

O que não tinha acontecido anteriormente, eram mails de ameaça. E ameaças de 

morte, nomeadamente na caixa de comentários do blogue. Lembravam-me, a 

propósito e sem subtileza, que ―o número de suicídios está a aumentar‖… 

 

Mas a pressão não era apenas por correspondência. Em meados de Julho de 

2007, à noite, num bar na cidade de Alcobaça, onde estava acompanhado por 

minha mulher. Preparava-me para sair e minha mulher despedia-se ainda das 

amigas. Sou interpelado por um indivíduo. Cumprimenta-me de forma estranha, 

com um aperto de mão excêntrico, indicador estendido sobre o meu pulso e 

umas cócegas esquisitas no polegar, e disse, com ar sinistro e superior: 

 

- Sabe, fiz-lhe um cumprimento especial. O senhor não correspondeu. A 

organização de que faço parte, mandou-me perguntar-lhe se, relativamente ao 

caso do diploma de Sócrates, está seguro do que escreve? 

 

Respondi: 

 

- A resposta que deve dar à sua organização é: ―Eu estou seguro! E ele: está?...‖ 

 

O indivíduo retorquiu. 

 

- Eu não vou dar nenhum recado seu. Trago-lhe apenas esta pergunta… 

Insisti: 

 

- O senhor não leva recados e eu também não os aceito.  
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Explicou-me, com pausas expressivas e olhar de soslaio, significando gravidade 

e mistério, a periculosidade da deriva autoritária do primeiro-ministro. Como se 

eu não soubesse e até sentisse… Eram tempos em que o Dr. António Arnault e o 

Dr. Jorge Coelho também vocalizavam preocupação com a perseguição das 

liberdades públicas. 

 

- Sabe, a situação está muito difícil. Nem nós já conseguimos controlá-lo… 

 

Corrigi-o: 

 

- Os senhores devem poder… 

 

Repetiu: 

 

- Já não conseguimos… Temos receio do que possa acontecer… 

 

Percebi a insinuação e repliquei: 

 

- Oiça, eu estou à espera até da perseguição profissional. Portanto, isso não é 

surpresa… O que é que me pode acontecer mais: matarem-me?!... 

 

Fez um silêncio malicioso… E eu sou um homem pacífico. Aconselhei-o a 

limpar a organização. E segui caminho de volta a casa, com minha mulher de 

braço dado, descendo propositadamente devagar a travessa, singularmente 

chamada ―da Cadeia‖. Enquanto andávamos, pela viela calcetada, escura apesar 

dos candeeiros foscos, apontada à igreja cheia de luz, ela notou-me apreensivo. 

Apertou-me o antebraço e perguntou-me ao ouvido, baixinho, como aprendeu 

destas alturas, quem era o indivíduo com quem falava e o que se tinha passado. 

Respondi o costume, que um homem é o que é: ―Nada.‖ 

 

Cruzando, de regresso ao carro, o amplo largo do Mosteiro, que é 25 de Abril, 

que foi da República e Salazar, no silêncio reflexivo, com o qual passámos pela 

vozearia dos miúdos na taberna do Capador, questionei-me sobre o trânsito 

funesto do País, os tempos duros que ainda nos oprimem e o nosso único 

caminho moralmente possível. Tempos, trabalhos, riscos e sacrifícios. A vida 

que Deus nos destinou. 

A mensagem não me demoveu um milímetro da luta. Ao leme, somos mais do 

que nós. 
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5. O silêncio do poder 
 

Na antiga biblioteca do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

(ISCSP, para os alunos que conseguem pronunciar-lhe o nome), onde a 

empregada velhota de sotaque da Beira Baixa se enfadava quando os alunos 

pediam mais do que dois livros de cada vez (―para que precisa o senhor de tanto 

livro?!…‖) pois tinha de alombar com eles, estava escrito na porta com letras 

garrafais a palavra: ‖Silêncio‖. Era um silêncio retórico, que ninguém respeitava, 

porque a biblioteca era local não apenas de consulta, e de trabalhos de grupo, 

mas também de confidências… em voz desavergonhadamente alta… E, porque o 

silêncio era de fachada, na escola de ciência política algum colega de verbo 

agudo garatujou por baixo do ―Silêncio‖… a expressão: ―do poder‖. ―Silêncio 

do poder‖ era um conceito a que o Prof. Adriano Moreira
77

 dava grande 

importância, pois expressava o incómodo da força, que, para ser avaliada exigia 

que se medisse não apenas o discurso do poder, mas também a sua omissão 

deliberada. Por outro lado, na série televisiva ―Yes, Minister‖
78

, Sir Humphrey 

Appleby até recomendava que não se acreditasse em nada até que fosse 

oficialmente desmentido… 

 

O silêncio do poder foi o facto mais sonoro do impacto do Dossiê. Em dois anos, 

de 2005 a 2007, com excepção do jornal O Crime, ignorado pelos demais, 

nenhum meio de comunicação referiu o facto. As revelações apareceram em 

catadupa no meu blogue a partir de 28 de Fevereiro de 2007, e mesmo assim o 

silêncio continuou nos meios de comunicação e nos meios políticos 

descompostos. O corajoso advogado José Maria Martins, desassombrado com o 

manto de silêncio em face do clamor dos blogues e do fluxo dos mails, 

apresentou uma queixa-crime ao Procurador-Geral da República em 9 de Março, 

que o semanário O Crime noticiou, mas o Dr. Pinto Monteiro, quando 

questionado pelos media, não reconheceu publicamente a queixa que recebera … 

Todavia, percebia-se que o silêncio do poder se romperia, pois não se pode 

continuar a fingir desconhecer uma queixa-crime relativa ao primeiro-ministro 

de Portugal… Em 22 de Março, o diário Público furou o manto de silêncio e, 

apesar da insistência do próprio primeiro-ministro para que não publicasse 

―insinuações‖ (!), o jornal publicou a história, contando o que eu tinha 

descoberto e explorando a informação com mais revelações e outras provas 

documentais. A partir daí, a própria classe política também teve de se pronunciar 

e, inclusivamente, sobre as ostensivas e mais ou menos brutas tentativas de 

impedir a publicação – que a Entidade Reguladora da Comunicação Social 

(ERC) desvalorizou!... 
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O primeiro-ministro de Portugal demorou, contudo, mais de dois anos a 

responder aos factos que tinham sido publicados por mim em 22-2-2005, um 

mês e meio à renovação do assunto no meu blogue Do Portugal Profundo em 

2007 e vinte e um dias (21!) à notícia do Público e revelações consequentes no 

meu blogue e Expresso. Apesar da sua relatada insistência para que o Público 

não publicasse, só respondeu aos factos três semanas depois, e na estatal RTP-1, 

a jornalistas designados. Sócrates precisava de saber tudo o que nós sabíamos 

para que não admitisse mais do que o necessário. E, mesmo quando esclareceu, 

referiu inverdades e omitiu factos incómodos – desde logo o facto de António 

José Morais ter sido seu professor no ISEL, como publiquei no meu blogue 

imediatamente após a entrevista… 

 

O presidente Cavaco Silva, apesar dos rumores que circularam de antecipação 

do regresso a Portugal a meio da visita de Estado, manteve a colaboração 

política com o primeiro-ministro e até lhe concedeu uma protecção política 

inesperada, sofrendo críticas por isso e sendo-lhe lembrado, agora que o caldo 

entornou na relação com José Sócrates, que desvalorizou a nódoa gordurosa do 

diploma. Desvalorizou o relevo das notícias que minaram irreparavelmente a 

credibilidade do primeiro-ministro e, na fase mais dura, até aconselhou que os 

portugueses esquecessem a política para se dedicarem ao Carnaval… 

 

O poder judicial passou da negação do recebimento da queixa-crime (!) à sua 

distribuição, pelo Procurador-Geral Pinto Monteiro, à procuradora-geral adjunta 

Dra. Maria Cândida Almeida, a coordenadora do poderoso Departamento 

Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), tratando o caso com a atenção 

que se justificava. 

 

 

6. As respostas do poder político 
 

As respostas do poder político foram díspares: do embaraço socialista com as 

notícias bombásticas que punham em causa a credibilidade do pregado rigor de 

José Sócrates, ao aproveitamento suave dos outros, nomeadamente Marques 

Mendes, ainda aqui e ali, temperados por alguma distância. E quanto maior a 

independência dos autores políticos, mais severa a crítica face ao aflito primeiro-

ministro e às tentativas de abafamento do caso: de António Barreto a Daniel 

Oliveira, de José Pacheco Pereira (que também contribuiu no seu blogue para a 
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investigação com revelações e análise do caso da ficha do deputado Sócrates na 

biografia dos deputados da Assembleia da República) a António Lobo Xavier. 

 

Todavia, no seu império, Sócrates responde com a cólera que o caracteriza. Dá 

instruções ao seu advogado Daniel Proença de Carvalho (!) para que apresente 

uma queixa-crime por difamação contra o autor do blogue, cujo nome jamais 

pronunciou, até na entrevista televisiva. A queixa foi formulada em papel 

timbrado do Gabinete do Primeiro-Ministro, pelo próprio ―primeiro-ministro 

enquanto tal e cidadão‖ José Sócrates, conforme repetiu a procuradora Dra. 

Maria Cândida Almeida, aquando da minha inquirição no DCIAP em 28-6-2008. 

 

A queixa suscitou comoção e espanto nos blogues, nos media e no povo, 

gerando uma extensa corrente de solidariedade cívica. Não deveria primeiro 

investigar-se a verdade dos factos e só depois formular a queixa-crime contra o 

seu autor? Não o fez: preferiu pedir a punição do mensageiro, antes de se 

determinar a verdade da mensagem… 

 

Como em Novembro de 2004, quando sofri eu, e minha mãe outra, busca 

domiciliária por causa do que escrevi sobre o caso de abuso sexual de crianças 

da Casa Pia, recebi muitas mensagens de apoio. Destaco: uma proposta de 

trabalho, caso a situação profissional, como se temia, pois trabalhava para uma 

instituição do Estado, se complicasse por acção do Governo; a promessa da tarte 

de morangos da Zazie
79

, para atenuar a amargura da cela eventual; e até uma 

oferta de acolhimento no exílio, caso entendesse que não tinha condições de 

permanecer em Portugal (que também já tinha sido feita aquando da busca 

domiciliária por causa do que escrevi sobre a pedofilia da casa Pia). Daqui não 

saio. 

 

 

7. O processo judicial 
 

Em 15 de Junho de 2007 recebo um telefonema de um funcionário do DCIAP 

(Departamento Central de Investigação e Acção Penal) de Lisboa, e depois um 

fax do mesmo organismo dedicado à alta criminalidade, no qual me convocam 

para inquirição e informam que estava… constituído arguido! 

 

Fui ouvido no DCIAP em 28-6-2007. Conhecida a queixa, verifico que é por 

motivos marginais. Obrigado que estou duplamente ao segredo, não poderia 

mencionar os factos de que sou acusado: ter referido que Sócrates não tem o 
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MBA (referia-me ao grau de Master, Mestre) e ter escrito que existia um ―centro 

governamental de comando e controlo dos media‖ (―comando e controlo‖ em 

itálico, mas isso nem sequer foi notado, ainda que a queixa fosse sobre um crime 

com origem nessa expressão!…)… A queixa, com motivos marginais ao 

conteúdo do Dossiê, serve para criar no público a ideia de que se contestam os 

factos que publiquei sobre o título de engenheiro, o diploma da Universidade 

Independente e a Pós-Graduação em Engenharia Sanitária… 

 

Os verdadeiros motivos da queixa do ―primeiro-ministro enquanto tal e cidadão‖ 

– expressão já célebre da senhora procuradora Cândida Almeida neste caso (a 

minha amiga e comentadora residente Do Portugal Profundo até costumava 

referir a José Sócrates pelo ―Enquanto Tal‖… - só viriam a ser conhecidos 

quando foi arquivada a queixa contra mim e transcorreu o prazo concedido a 

José Sócrates, após notificação, para apresentar – querendo… -, acusação 

particular contra mim. Sócrates mudou de opinião sobre a queixa e não 

apresentou acusação particular – nem recorreu do despacho de arquivamento das 

procuradoras Cândida Almeida e Carla Dias… 

 

Em 31 de Julho de 2007, a queixa-crime do Dr. José Maria Martins é arquivada 

pela procuradora-geral adjunta Dra. Maria Cândida Almeida (coordenadora do 

DCIAP de Lisboa) e procuradora-adjunta Dra. Carla Dias. No dia seguinte é 

emitido um comunicado pela Procuradoria-Geral, onde se refere que nenhuma 

ilegalidade foi apurada. Já a queixa contra mim viria a ser arquivada em 18 de 

Janeiro de 2008, depois de concluído o difícil semestre da presidência de José 

Sócrates do Conselho da União Europeia. 

 

No dia 28-6-2007, uma quinta-feira, lá compareci no DCIAP, coincidentemente 

situado junto ao Largo do Rato, em Lisboa, acompanhado pelo meu advogado 

Dr. José Maria Martins. À porta, um grupo de jornalistas, fotógrafos e câmaras 

de televisão. A habitual gravata preta do cidadão em luto perante o poder 

absoluto do Estado, a cabeça levantada de quem não deve – nem, apesar de tudo, 

teme. As câmaras e flashes insistentes, enquanto se entrega o bilhete de 

identidade na portaria. Sobe-se de elevador ao sexto piso. 

 

Conduzidos, eu e o Dr. Martins, que fica a meu lado, a uma sala de 

interrogatório, onde, além do escrivão, se senta a procuradora-geral adjunta Dra. 

Maria Cândida Almeida - pessoalmente responsável (e não na qualidade de 

coordenadora do DCIAP) pelo inquérito, por nomeação do procurador-geral da 

República, Dr. Fernando Pinto Monteiro -, e a procuradora-adjunta Dra. Carla 

Dias, para a minha inquirição enquanto arguido. No mesmo dia, da parte da 
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tarde, no primeiro processo, aberto pela queixa do Dr. José Maria Martins, seria 

testemunha – uma simultaneidade que gerou alguma perplexidade nos meios 

jurídicos. 

 

A sala, que recordo coberta de painéis de madeira, está fria. O ar é condicionado, 

e eu também estou sujeito, no Departamento do Estado dedicado à alta 

criminalidade, à minha consciência e ao b(a)raço do poder. Pouso a pesada caixa 

de cartão que trazia, uma abaulada caixa de resmas de papel, circundada de fita 

adesiva, cheia de cópias de textos e documentos, mais o canudo do meu diploma 

de mestrado – et pour cause… A caixa de papel terá feito furor à entrada, 

quando chegava com o Dr. Martins à Rua Alexandre Herculano, em Lisboa, por 

entre a aglomeração de jornalistas, e suponho que, por isso, a procuradora-geral 

adjunta Dra. Maria Cândida Almeida fez questão de dizer aos media que eu não 

tinha entregue documento nenhum... A explicação de ter levado a caixa é 

simples e não tem a ver com dar a ideia da entrega de documentos: não sabendo 

o que iam perguntar, levei tudo o que tinha para sustentar qualquer pergunta que 

me fizessem. E nessa função, a caixa, foi útil.  

 

A procuradora-geral adjunta Dra. Maria Cândida Almeida parece preocupar-se 

muito com o que dela se diz – incomodou-a o novo cabeçalho gráfico maoísta da 

Grande Loja do Queijo Limiano
80

, onde era representada ao lado de um dos 

epígonos do socratinismo, a educadora de infância Margarida Moreira, directora 

da Direcção-Geral de Educação do Norte (DREN) que tinha aberto o processo 

disciplinar e ordenado a transferência do professor Charrua por causa de um 

alegado palavrão sobre o primeiro-ministro, numa conversa pessoal entre 

colegas. Mais tarde, num dos dias em que tive de ir ao DCIAP, havia de vê-la 

receber discretamente, do porteiro, o semanário ―O Crime‖, que costumava tratar 

o caso. 

 

A procuradora-geral adjunta é uma senhora. De maquilhagem carregada, 

sobrancelhas finas, pele branca, voz doce e ar amável. Raramente quebra esse 

estilo para franzir levemente o sobrolho e cortar a conversa para retomar o fio da 

sua meada. É muito delicada, em contraste com inquirições anteriores noutros 

tribunais. ―O senhor vai começar por descruzar as suas pernas e responder às 

minhas perguntas…‖ - disse-me, um dia, um procurador, pelo facto de ter 

cruzado as pernas, mantendo-as juntas, como a base possível de um bloco A4 

onde ia tomar notas, já que não tinha qualquer mesa à frente… Ou a rispidez, 

que nem creio dispensável ao pior homicida, que já encontrei em julgamento ou 

na instrução de processos por delito de opinião (em que eu fui absolvido, 

resultaram arquivados ou com desistência dos autores…). A procuradora-geral 

http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/
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adjunta trata-me por ―senhor professor‖, enquanto vai formulando as questões de 

forma serena e, num tique incómodo, compondo constantemente o seu casaco 

curto. 

 

A procuradora-adjunta Dra. Carla Dias é uma mulher ainda jovem e bonita, mais 

seca na inquirição, porém cordata. É ela que me atira com o diploma legal de 

criação no ISCTE da ―Curso de Pós-Graduação em Gestão de Empresas 

designado por MBA‖ (sic) e o certificado de José Sócrates para provar que José 

Sócrates tem um MBA (eu falava do grau). O que José Sócrates tem, e só, é um 

―Curso de Pós-Gradução em Gestão de Empresas designado MBA‖ (sic), isto é, 

a parte curricular do mestrado, o que sempre lhe reconheci. 

 

Eu tinha vontade de responder às perguntas que me fossem colocadas, por 

considerar a queixa do ―primeiro-ministro enquanto tal e cidadão José Sócrates‖, 

com que estava a ser confrontado, um absurdo. Antes de começar a inquirição, 

manifesto o meu desconforto com a minha constituição como arguido, quando 

procurei apenas referir factos sobre o percurso académico público do primeiro-

ministro. Digo que me parece que a senhora procuradora, até pela sua história 

pessoal de oposição ao regime ditatorial anterior, também sentiria o desgosto de 

ter sido encarregue de tratar deste processo político por alegado delito de 

expressão. A procuradora-geral adjunta responde que agora é diferente, que 

estamos em democracia e há liberdade; ao que eu retorqui: ―liberdade e 

democracia, senhora procuradora?!...‖ A procuradora-geral adjunta não gosta do 

reparo e diz que vamos passar à inquirição. 

 

Inicia-se a inquirição. A procuradora-geral começa pela identificação e 

habilitações. Respondo, mas diz não precisar de tanto. Passa à queixa: 

 

- «Senhor professor, trata-se de uma queixa apresentada pelo senhor primeiro-

ministro enquanto tal e cidadão José Sócrates. A queixa que o senhor primeiro-

ministro faz, nessa dupla condição, tem um conteúdo muito preciso: a questão 

do MBA e a expressão do senhor professor no seu blogue sobre um ―centro 

governamental de comando e controlo dos media‖». 

 

Oiço com espanto, tal como o Dr. Martins. Supunha que se queixasse sobre o 

conteúdo do Dossiê (o título de engenheiro, a licenciatura, a pós-graduação em 

engenharia sanitária) e não sobre aspectos marginais!... De modo formal e 

solene, sou advertido extraordinariamente, além da declaração de constituição 

como arguido que assinei (e que dispensava a repetição da advertência), que, se 

revelar qualquer conteúdo da queixa ou da inquirição, incorro no crime de 
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violação de segredo de justiça… Isto é, fico impedido de explicar que a queixa-

crime parece constituir uma farsa para simular que aquilo que eu tinha dito sobre 

o título, licenciatura e pós-graduação em engenharia sanitária, é mentira. 

 

Procuro explicar, quando sou confrontado com a fotocópia do Diário da 

República sobre a criação da ―Pós-Graduação em Gestão de Empresas designada 

por MBA‖ (sic) e o, desconforme com o diploma legal, certificado de 

habilitações de José Sócrates do ISCTE com designação diferente… Por 

precaução levava até o meu canudo de Mestre em Gestão com Especialização 

em Marketing pela Universidade Católica Portuguesa ―summa cum laude‖ e o 

meu certificado de conclusão da ―parte curricular do MBA-Master in Business 

Administration‖, que exibo, para provar a distinção entre o Masters/Mestrado e a 

parte curricular do MBA – sem dissertação (tese) em Portugal ninguém é 

Master/Mestre… O Dr. Martins insistiu que respondesse depois, de forma 

fundamentada, tendo em conta a minúcia do assunto. A Dra. Cândida Almeida 

aceita. Dois dias depois, na quinta-feira seguinte, apresentei a minha defesa. 

 

À saída, uma concha de jornalistas quer ouvir-me sobre o depoimento. Expliquei 

que estava sujeito ao segredo de justiça e não podia falar sobre a queixa 

apresentada ―pelo primeiro ministro enquanto tal e cidadão‖ José Sócrates. 

Perguntaram-me sobre o motivo da gravata preta – sorri… Disperso o grupo e 

obtida a frase para os jornais televisivos, discretamente, segreda-me uma 

jornalista ao ouvido: ―Gosto muito do que faz! Coragem! Continue!‖... Nunca 

mais a vi. Uma das alegrias do frémito da luta é a solidariedade pura expressa 

por gente boa que não conhecemos. 

 

Percebo a táctica da ―bofetada  do poder‖– SLAPP (Strategic Lawsuit Against 

Public Participation – processo judicial estratégico contra a participação 

popular) - e tomo consciência que tenho de suportar o sacrifício moral de todos 

julgarem que estou a ser acusado de mentiras sobre o conteúdo do Dossiê e não 

de motivos, até absurdos, como a criminalização da expressão político-militar 

―centro de comando e controlo‖ governamental dos media, sem que possa dizer 

a verdade… 

 

Nesse mesmo dia 28-6-2007, à tarde, a inquirição como testemunha. Já sem 

tumulto mediático. Pelas 15 horas, mas na mesma sala do 6.º andar do DCIAP. 

Sinto a divisão gélida e julgo ser do ar condicionado. Não é apenas da 

temperatura do aparelho. Como testemunha, estou só. Não menti de manhã, nem 

mentirei à tarde. Quem me conhece sabe que, apesar das circunstâncias, procuro 
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sempre dizer a verdade, mesmo se as obrigações da testemunha e do arguido são 

diferentes. 

 

A cordialidade da manhã, manteve-se no depoimento como testemunha. Mas 

percebo que, agora, no processo para apurar, na queixa-crime apresentada pelo 

Dr. José Maria Martins sobre o uso de alegado documento falso (o certificado de 

licenciatura em Engenharia Civil da Universidade Independente) por José 

Sócrates, a situação é diferente. Respondo às perguntas que me são feitas. 

Percebo o seu alcance e tento completá-las. Concluo que o objecto é apenas 

apurar aquela questão em concreto e nenhuma outra com ela relacionada – 

nomeadamente a utilização abusivas do título de engenheiro. A contribuição dos 

cidadãos para a investigação judicial parece ser sentida ainda, não obstante a lei, 

por quem tenta colaborar até com o simples fornecimento de factos, como 

intromissão indevida, e inadmissível, no santuário dos magistrados e das 

polícias. 

 

Indico outros factos, para alguns dos quais até tenho prova documental, mas a 

procuradora-geral adjunta explica-me de modo sereno, mas firme:  

 

- ―Isso é connosco, senhor professor‖. 

 

Refiro até a entrevista em 23 de Março de 2007 no Correio da Manhã, o dia 

seguinte à difusão do caso no Público, dada por um alegado colega de José 

Sócrates, o engenheiro Carlos Fernão Gomes Pereira da Câmara Municipal de 

Lisboa, que não consta da relação de alunos apurada, mediante documentos 

fornecidos pela Independente, por Mónica Contreras e Rosa Pedroso Lima no 

Expresso de 4 de Abril de 2007, e a sua alegada filiação socialista…  

 

- ―Isso é connosco, senhor professor‖. 

 

A Dra. Cândida Almeida faz questão até de perguntar: 

 

- ―Sabendo, senhor professor, sabendo que outros alunos beneficiaram das 

mesmas equivalências, não é normal que um aluno procure sempre obter o 

máximo de equivalências possível?...‖ 

 

Contestei:  

 

- ―Senhora procuradora, uma pessoa deve pedir apenas aquilo a que tem 

direito!...‖  
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Refiro que aquilo que fiz, depois de Fevereiro de 2007, teve como princípio o 

desejável escrutínio da cidadania do currículo dos candidatos e responsáveis 

políticos e como motivação não poder admitir que, face às dúvidas públicas, o 

primeiro-ministro do meu País ficasse sujeito a uma situação de chantagem. 

Acho que a Dra. Cândida Almeida compreendeu a minha posição e creio até que 

a sua principal preocupação na queixa-crime do Dr. Martins sobre a utilização de 

documento falso, foi, mesmo além do conteúdo da queixa, acautelar a legalidade 

dos procedimentos de José Sócrates na Universidade Independente e, assim, 

evitar que sobrassem pontas soltas chantageáveis.  

 

Na inquirição, como testemunha, afirmei que, apesar de toda a investigação do 

escrutínio que procedia, continuava sem saber se a licenciatura em Engenharia 

Civil de José Sócrates na Universidade Independente era válida ou não. 

 

Por fim, completada a inquirição, é-me lido o depoimento. Sugiro algumas 

alterações para o tornar mais conforme com aquilo que disse. São aceites. 

Assino.  

 

Ao professor que sou, custa que, nos processos judiciais, os magistrados 

abordem da queixa apenas o que entendem, não se obrigando, como na ciência, à 

resposta integral a cada questão. Mas já percebi que é esse o método em prática 

nos tribunais: por exemplo, de vinte quesitos respondem apenas aos que 

pretendem. 

 

Discretamente, enquanto se emendam as declarações, a procuradora-geral 

adjunta Dra. Maria Cândida Almeida, pergunta-me no seu estilo suave:  

 

- ―Senhor professor, admite a possibilidade de apresentar explicações sobre este 

assunto ao senhor primeiro-ministro?‖. 

 

Retorqui:  

 

- ―Senhora procuradora, eu nunca tenho problema em pedir perdão por algum 

erro que tenha feito na minha vida. Mas neste caso referi apenas factos e, 

portanto, não posso pedir qualquer desculpa. E depois do que hoje sei, ainda 

escreveria de forma mais dura sobre o ―centro governamental de comando e 

controlo dos media…‖ Sorri. A procuradora-geral não insiste e eu percebo que 

fica um problema por resolver. 
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Já de pé, porque era importante, descrevo às duas procuradoras a minha 

motivação na cidadania activa, que pratico quando escrevo e intervenho na 

política. Disse-lhes que no domingo anterior não tinha conseguido ir à missa do 

Mosteiro de Alcobaça e fui à igreja de S. Martinho do Porto. Depois de breve 

homilia, o padre Marques concedeu a palavra a dois jovens missionários 

brasileiros do Movimento Emaús. Contaram o que faziam na cidade de São 

Paulo e que vieram para Portugal ajudar os sem-abrigo de Lisboa, que já são um 

número enorme. Um dos jovens relatou que, dias antes, tinham passado a noite 

com os sem-abrigo da igreja de Arroios, em Lisboa, como costumam fazer com 

os pobres, partilhando as suas condições de vida. Nessa noite, jogaram à bola 

com eles, tocaram violão, cantaram com eles, e dormiram em cima dos seus 

cartões: os sem-abrigo confessaram-lhes que tinha sido a melhor noite das suas 

vidas. Expliquei, quase comovido, como nunca costumo (mas Portugal dói-me!), 

que entendia que o Estado é de todos e, por isso, também dos poderosos – mas 

também é dos sem-abrigo da igreja de Arroios! As procuradoras nada disseram e 

fiquei sem saber se a história dos sem-abrigo da igreja de Arroios, dos pobres 

cidadãos perante o Estado que os despreza, na sua radicalidade as tocou na alma 

para o futuro da função. Mas há uma responsabilidade moral dos cidadãos 

perante os outros e a sua comunidade que, não só inquieta, mas obriga a agir 

com o risco do acordo com a Verdade. 
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Fevereiro de 2005 
 

 

Terça-feira, 22 de Fevereiro de 2005 

Os cursos de Sócrates 
 

Um comentário que me foi deixado na caixa deste meu blogue com remissão 

para o Porta-Bandeira
81

, expunha dúvidas sobre o curriculum académico de 

José Sócrates. Para esclarecer a dúvida levantada, fui investigar. Acompanhe-

me o leitor no desvendar do segredo. 

 

José Sócrates tem um bacharelato em Engenharia Civil
82

 pelo ISEC (Instituto 

Superior de Engenharia de Coimbra)
83

, informação que não é disputada. 

Todavia, na sua biografia
84

 oficial
85

 é dito que Sócrates é "Licenciado em 

Engenharia Civil". Portanto, de acordo com os seus próprios dados que também 

podem ser consultados aqui
86

, o futuro primeiro-ministro possui uma 

licenciatura em Engenharia Civil. 

 

A revista Visão
87

 publicou em 3 de Fevereiro um perfil de Sócrates, da autoria 

de Rosa Ruela, onde a questão não é deslindada. Já no perfil encomiástico que 

foi publicado no Diário de Notícias
88

, por Filipe Santos Costa, é dito que 

"(Q)uando voltou à Covilhã, em 1981, Sócrates já tinha complementado o 

bacharelato com a licenciatura, em Lisboa". Mas a licenciatura que existia em 

Lisboa nessa altura (1979-81) era no Instituto Superior Técnico
89

, onde Sócrates 

não consta como aluno. Por isso, em 1981 Sócrates não estaria licenciado por 

Lisboa. 

 

Onde foi que se licenciou? Teria sido no ISEL (Instituto Superior de Engenharia 

de Lisboa)
90

 do Instituto Politécnico de Lisboa? É que aí a Licenciatura Bi-

Etápica em Engenharia Civil só começou em 1998/99... 

 

No ISEC
91

 onde fez o bacharelato? Mas a licenciatura bi-etápica em Engenharia 

Civil no ISEC
92

 também só começou em 1998/99
93

. 

 

Também não frequentou a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

de Coimbra
94

, nem o Instituto Superior Técnico
95

, nem consta que tenha 

frequentado a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
96

. Portanto, 

não seria licenciado em 1981. 

http://portabandeira.blogspot.com/2005/01/o-passado-misterioso-de-scrates.html
http://www.isec.pt/cursos/ec/main.php
http://www.isec.pt/
http://www.isec.pt/
http://josesocrates.blogs.sapo.pt/biografia.html
http://www.josesocrates.com/
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http://www.dec.isel.ipl.pt/dec/ensino/licenciatura.html
http://www.isec.pt/
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http://www.dec.isel.ipl.pt/home/razoes/historia_curso.html
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https://webserv.dec.uc.pt/weboncampus/course/planocurricular.do?courseId=1
https://fenix.ist.utl.pt/publico/showDegreeSite.do?method=showDescription&executionPeriodOID=81&degreeID=1&index=5/
http://www.fe.up.pt/si/PLANOS_ESTUDOS_GERAL.formview?p_pe=369
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Na Ordem dos Engenheiros
97

 também não está inscrito. 

 

O bacharelato em Engenharia Civil do ISEC tinha quatro anos (8 semestres)
98

 - 

só passou a três anos na reestruturação de 1988 (Decreto-Lei nº389/88, de 25 de 

Outubro) empreendida por Roberto Carneiro. 

 

Onde fez Sócrates a dezena e meia de cadeiras (veja-se o plano do 5.º ano da 

licenciatura no ISEL
99

) que precisava com o bacharelato do ISEC para obter a 

licenciatura? Os Cursos de Estudos Superiores Especializados (4 semestres) só 

começaram no ISEC
100

 em 1991 e no ISEL
101

 em 1988 (Direcção, Gestão e 

Execução de Obras - 4 semestres
102

) e 1990 (Transportes e Vias de 

Comunicação - 4 semestres
103

). Além disso, um CESE não é uma licenciatura. 

Por isso, esta hipótese não parece plausível. Não é. Não consta que Sócrates 

tenha frequentado a licenciatura bi-etápica do ISEL ou do ISEC. 

 

Mas Sócrates afirma ainda que "concluíu depois uma pós-graduação em 

Engenharia Sanitária pela Escola Nacional de Saúde Pública
104

" (ENSP)
105

. 

Todavia, o curso de Engenharia Sanitária
106

 é leccionado desde 1975 na 

Universidade Nova de Lisboa
107

, pertencendo, desde a criação das faculdades da 

Nova
108

, à sua Faculdade de Ciências e Tecnologia
109

, primeiro sob a forma de 

curso de especialização e a partir de 1983 como mestrado. Exige a licenciatura 

como condição de admissão
110

. Nunca pertenceu à Escola Nacional de Saúde 

Pública
111

 (que em Abril de 1994 foi integrada na Universidade Nova de 

Lisboa
112

). Mas Sócrates não foi aluno desse curso de Engenharia Sanitária da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
113

 (que foi 

criado em 1975) - nem ele o diz, pois refere expressamente que a sua "pós-

graduação
114

" foi na ENSP
115

. Então, que curso de Engenharia Sanitária fez? 

Chamar-se-ia mesmo "pós-graduação
116

"? Ou seria um curso de curta 

duração na ENSP
117

? E em que ano decorreu? Sócrates já seria licenciado 

quando frequentou essa "pós-graduação
118

"? 

 

José Sócrates frequenta agora o Mestrado em Gestão de Empresas do ISCTE 

(Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa)
119

, o qual exige o 

grau de licenciatura
120

. Mais um motivo para concluir que é realmente 

licenciado. No entanto, o perfil biográfico no Correio da Manhã
121

 indica que ele 

terminou "recentemente um mestrado em Gestão de Empresas". Terá 

apresentado já a tese? Terá concluído toda a parte curricular?  

 

Depois da cansativa pesquisa, recebi uma informação de fonte credível: José 

Sócrates terá obtido em 1996 uma licenciatura em Engenharia Civil
122

 pela 

http://www.ordemengenheiros.pt/
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http://www.uni.pt/cursos/licenciaturas/plano.asp?curso=19
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Universidade Independente
123

. Todavia, não me foi possível saber, junto desta 

universidade, que equivalências lhe foram atribuídas e quantas cadeiras teve de 

frequentar e concluir. 

 

Se compararmos os planos dos dois cursos - o bacharelato do Politécnico de 

Coimbra
124

 e a licenciatura da Universidade Independente
125

 -, e as respectivas 

disciplinas, chegamos à conclusão de que um candidato com o bacharelato do 

ISEC
126

 precisa de fazer 10 cadeiras (existem algumas disciplinas do curso na 

Universidade Independente
127

 que não têm correspondência no curso de 

Coimbra
128

) e mais uma de Projecto para se licenciar na Universidade 

Independente de Lisboa
129

. Não deve ter sido fácil, tendo em conta que Sócrates 

teria concluído o bacharelato em 1979. 

 

A Licenciatura em Engenharia Civil na Universidade Independente
130

 foi criada 

pela Portaria n.º 496/95 de 24 de Maio de 1995, embora o diploma tenha, 

retroactivamente, autorizado o funcionamento do curso desde o ano lectivo de 

1994/95. 

 

Ora, o primeiro governo de António Guterres (o 13.º Governo Constitucional
131

) 

toma posse em 28 de Outubro de 1995. José Sócrates torna-se em 30 de Outubro 

de 1995, secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente
132

 (ressalve-se 

que Sócrates só se torna Ministro Adjunto do Primeiro-ministro em 25-11-

1997
133

). 

 

Nessa desgastante função governativa, José Sócrates parece ter encontrado 

tempo e concentração, na mesma altura em que prepara e participa na 

campanha eleitoral durante o ano de 1995 e, já no Governo, a partir de 

Outubro de 1995, é secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente
134

 

para, quinze anos depois do seu bacharelato, realizar as 11 cadeiras que, em 

princípio, teve de efectuar para obter o título de licenciado em Engenharia 

Civil em 1996. Deve ter sido muito difícil, um esforço quase sobre-humano. 

Não há motivo algum para que Sócrates tenha escondido do povo português a 

sua epopeia académica, a não ser por modéstia, o que, neste caso, não se 

justifica. É um motivo de grande orgulho próprio e um exemplo de sucesso para 

jovens e adultos. 

 

Tentei contactar a assessora de imprensa do futuro primeiro-ministro para 

eliminar estas dúvidas, mas não consegui. Pedi também um esclarecimento à 

Universidade Independente, mas não me foi possível obtê-lo até ao momento. 
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Este blogue está à disposição de ex-alunos da Universidade Independente, seus 

colegas de curso e de escola, bem como de outra qualquer pessoa que possa 

ajudar a clarificar as questões pendentes e, eventualmente, corrigir alguma das 

informações que aqui avançámos. Não é justo que subsistam aspectos 

desconhecidos na biografia académica do primeiro-ministro de Portugal. 

 

 

Actualização 

Acabo de receber (16:29 de 23 de Fevereiro) a seguinte informação oficial da 

Universidade Independente através da sua Directora dos Serviços Jurídico-

Académicos: 

 

"O Sr. Engº José Socrates terminou a licenciatura em Engenharia Civil na 

Universidade Independente no ano de 1996. Relativamente a outras questões, as 

mesmas terão que ser colocadas ao próprio, pois são informações abrangidas 

pela reserva da intimidade da vida privada." (O sublinhado é meu) 

 

 

Ficam assim por responder as seguintes "questões" que coloquei à Universidade 

Independente no mail enviado (pelas 12:25 de 23 de Fevereiro): 

 

"1. Data da licenciatura em Engenharia Civil pela Universidade Independente? 

2. Em que anos frequentou a Universidade Independente - desde que data até que 

data? 

3. Quais as disciplinas do seu bacharelato em Engenharia Civil pelo ISEC a que a 

Universidade Independente concedeu equivalência e em que data? 

4. Quais as disciplinas da licenciatura em Engenharia Civil (da Universidade 

Independente) que a Universidade Independente requereu que frequentasse e 

concluísse? 

5. As notas e datas de avaliação nas disciplinas - frequências, exames escritos, 

exames orais e trabalhos - que teve de concluir na Universidade Independente?" 

 

Espero que o Eng.º José Sócrates possa revelar estas informações para eliminar 

dúvidas sobre o seu percurso académico, o qual não está abrangido pela 

"reserva da intimidade da vida privada". 
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Março de 2005 
 

Quinta-feira, 3 de Março de 2005 

Transparência 

 
Nesta data (3 de Março de 2005, pelas 12:55), através de correio electrónico 

(enviado para geral@igces.mces.pt), solicitei ao senhor Inspector Geral da 

Ciência, Inovação e Ensino Superior, que fosse verificada a legalidade e 

regularidade do percurso académico do senhor Eng.º José Sócrates 

Carvalho Pinto de Sousa na Universidade Independente. 

 

Creio que nada de ilegal ou irregular se apurará. Por isso mesmo, julgo 

inadmissível que persistam aspectos por esclarecer no percurso académico - 

equivalências, datas e notas - do primeiro-ministro indigitado, na Universidade 

Independente, cuja qualificação académica e profissional tem significativo 

relevo para as funções que foi chamado a exercer. O cargo de primeiro-ministro 

de Portugal exige transparência das habilitações - estas não são um assunto da 

intimidade da sua vida privada. 

 

Tenho consciência que esta minha acção permitirá o esclarecimento completo 

das questões relativas às suas qualificações académicas que não podem estar 

sujeitas a qualquer tipo de dúvida.  
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Abril de 2005 
 

 

Terça-feira, 12 de Abril de 2005 

O hábito da opacidade 

 
Qualquer candidato a determinado cargo, até nas empresas privadas, tem 

de entregar o seu curriculum com a prova detalhada das suas habilitações. 

José Sócrates tornou-se primeiro-ministro por decisão dos portugueses, sem 

ter apresentado os seus certificados de habilitações. As dúvidas surgiram, 

mas, mesmo assim, a questão não foi esclarecida em detalhe. Continuamos à 

espera da transparência. 

 

Não é legítimo que permaneça qualquer dúvida sobre o percurso académico do 

primeiro-ministro de Portugal e que vinguem boatos díspares sobre o assunto. 

 

Transcrevo abaixo o e-mail enviado à Inspecção Geral do Ensino Superior
135

 em 

3 de Março de 2005 e o mail de resposta que recebi em 7 de Abril de 2005 sobre 

o percurso do primeiro-ministro, Eng. José Sócrates, na Universidade 

Independente. 

 

―Exmo. Senhor 

Inspector Geral da Ciência, Inovação e Ensino Superior (IGCES
136

) 

geral@igces.mces.pt 

 

António Manuel Balbino Caldeira (...) vem expor e requerer a V. Exa. o seguinte. 

 

1. Do curriculum oficial do senhor Eng.º José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa - publicado 

no sítio do Partido Socialista na Internet
137

, no blogue
138

 e sítio pessoal da Internet
139

 - consta 

que o mesmo é "licenciado em Engenharia Civil, concluíu depois uma pós-graduação em 

Engenharia Sanitária pela Escola Nacional de Saúde Pública". Veja-se ainda a sua biografia 

no sítio da Internet da Assembleia da República
140

, onde é referido que tem a profissão de 

engenheiro civil. Mas estas informações são escassas quanto ao percurso académico do 

visado. 

 

2. A informação na imprensa sobre o assunto é escassa. A revista Visão
141

 publicou em 3 de 

Fevereiro de 2005 um perfil do senhor Eng.º José Sócrates, da autoria de Rosa Ruela, que 

refere que este fez o bacharelato em Engenharia Civil em Coimbra. Por sua vez, no perfil 

biográfico que foi publicado no Diário de Notícias
142

, de 23 de Janeiro de 2005, em artigo 

assinado por Filipe Santos Costa, é dito que, após o bacharelato em Engenharia Civil pelo 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/geral@igces.mces.pt
http://doportugalprofundo.blogspot.com/geral@igces.mces.pt
http://www.ps.pt/data/conteudo.php?pag=000/lista/castelo_branco/jose_socrates.php
http://josesocrates.blogs.sapo.pt/biografia.html
http://www.josesocrates.com/
http://www3.parlamento.pt/deputados/biografia_ix/bio285.html
http://visaoonline.clix.pt/paginas/Conteudo.asp?CdConteudo=37190
http://dn.sapo.pt/2005/01/23/tema/um_osso_duro_roer.html
http://dn.sapo.pt/2005/01/23/tema/um_osso_duro_roer.html
http://www.isec.pt/cursos/ec/main.php
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Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
143

, "Quando voltou à Covilhã, em 1981, 

Sócrates já tinha complementado o bacharelato com a licenciatura, em Lisboa". 

 

3. O signatário soube que o Eng. José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa teria obtido a 

licenciatura na Universidade Independente. 

 

4. A Licenciatura em Engenharia Civil na Universidade Independente
144

 foi criada pela 

Portaria n.º 496/95 de 24 de Maio de 1995, embora o diploma tenha, retroactivamente, 

autorizado o funcionamento do curso desde o ano lectivo de 1994/95. 

 

5. Os planos dos dois cursos - o bacharelato do Instituto Superior de Engenharia de 

Coimbra
145

 e a licenciatura da Universidade Independente
146

 - são diferentes, sendo relevante 

saber que equivalências lhe foram atribuídas. 

 

6. De modo a conseguir esclarecer as dúvidas persistentes, e após contactos frustrados com a 

senhora assessora de imprensa do visado, o signatário enviou em 23 de Fevereiro de 2005 

uma mensagem de correio electrónico para a Universidade Independente, dirigida à senhora 

Dra. Maria da Conceição Cardoso, Directora dos Serviços Jurídico-Académicos, com as 

seguintes perguntas relativas as senhor Eng.º José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa: 

 

1. Data da licenciatura em Engenharia Civil pela Universidade Independente? 

2. Em que anos frequentou a Universidade Independente - desde que data até que data? 

3. Quais as disciplinas do seu bacharelato em Engenharia Civil pelo ISEC a que a 

Universidade Independente concedeu equivalência e em que data? 

4. Quais as disciplinas da licenciatura em Engenharia Civil (da Universidade 

Independente) que a Universidade Independente requereu que frequentasse e concluísse? 

5. As notas e datas de avaliação nas disciplinas - frequências, exames escritos, exames 

orais e trabalhos - que teve de concluir na Universidade Independente? 

 

7. A senhora Directora dos Serviços Jurídico-Académicos da Universidade Independente 

respondeu, através de correio electrónico, nesse mesmo dia, o seguinte: 

"O Sr. Engº José Socrates terminou a licenciatura em Engenharia Civil na 

Universidade Independente no ano de 1996. 

Relativamente a outras questões, as mesmas terão que ser colocadas ao próprio, 

pois são informações abrangidas pela reserva da intimidade da vida privada." 

 

8. Em 30 de Outubro de 1995, José Sócrates torna-se secretário de Estado Adjunto da 

Ministra do Ambiente
147

 do XIII Governo Constitucional
148

. 

 

8. O signatário entende que as questões colocadas à Universidade Independente acerca do 

primeiro-ministro indigitado, e não respondidas, devem ser esclarecidas. Mais ainda, solicito 

que seja verificada a legalidade e regularidade dos seguintes assuntos relativos ao 

percurso académico na Universidade Independente do senhor Eng.º José Sócrates Carvalho 

Pinto de Sousa: 

1. Data exacta da licenciatura em Engenharia Civil pela Universidade Independente
149

. 

2. Data exacta do início da frequência do curso de Engenharia Civil na Universidade 

Independente. 

http://www.uni.pt/apresentacao/cronologia.htm
http://www.dre.pt/pdfgratis/1985/07/15200.PDF#page=11
http://www.dre.pt/pdfgratis/1985/07/15200.PDF#page=11
http://www.uni.pt/cursos/licenciaturas/plano.asp?curso=19
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC13/Composicao/?Ministro=MinistroAmbiente&data=1995-10-30
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC13/Composicao/?Ministro=MinistroAmbiente&data=1995-10-30
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC13/Composicao/
http://www.uni.pt/cursos/licenciaturas/plano.asp?curso=19
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3. Quais as disciplinas do seu bacharelato em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de 

Engenharia de Coimbra
150

 a que a Universidade Independente concedeu equivalência e 

em que data? 

4. Quais as disciplinas da licenciatura em Engenharia Civil (da Universidade 

Independente)
151

 que a Universidade Independente requereu que frequentasse e 

concluísse? 

5. As notas e datas de avaliação nas disciplinas - frequências, exames escritos e exames 

orais - que teve de concluir na Universidade Independente.‖ 

 

Em 7 de Abril, recebi um e-mail assinado pela senhora Subinspectora-Geral 

do Ensino Superior, Dra. M. Helena Dias Ferreira com o seguinte conteúdo: 
 

―Relativamente ao seu e-mail de 3 de Março último, venho comunicar que foi, na 

mesma data, exarado o seguinte despacho: 

«Por não ser assunto da nossa competência, tanto mais que não se trata de 

qualquer queixa, arquive-se.»‖ 

 

Não é da competência da Inspecção Geral do Ensino Superior verificar a 

legalidade da atribuição de equivalências e licenciaturas pelas universidades 

quando existem dúvidas públicas sobre um determinado caso?!... 

 

A primeira fornada de licenciados em Engenharia Civil pela Universidade 

Independente terá saído em 1999. José Sócrates terá conseguido a sua 

licenciatura em 1996, quando a primeira fornada frequentava o segundo 

ano do curso. 

 

Que equivalências obteve José Sócrates na Universidade Independente? 

Que disciplinas frequentou? Que exames realizou? Quais as suas notas? As 

questões permanecem por responder. Devemos habituar-nos?...  
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Fevereiro de 2007 
 

 

Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2007 

O Dossiê Sócrates da Universidade Independente  
. 

 

."Never fails to amaze me. . . what a man will do to get an oval office." 

 

Gray Grantham   

Alan J. Pakula, Pelican Brief, 1993
152

 

 

 

Devido à situação polémica da Universidade Independente - que justificou 

até a pressa de buscas imediatas na própria universidade após a publicidade do 

assunto!
153

 -, referida hoje (28-2-2007) no Correio da Manhã
154

, DN
155

, JN
156

, 

SIC
157

 e TVI
158

, esta instituição com grande notoriedade de diplomados de 

personalidades públicas importantes, Do Portugal Profundo, temos sido 

virtualmente procurados devido à investigação que realizámos, e publicámos 

imediatamente depois das eleições de Fevereiro de 2005 para não influenciarmos 

o sufrágio à boca das urnas, sobre os cursos do actual primeiro-ministro José 

Sócrates. 

 

Neste ambiente de poder absoluto
159

 em que vivemos, uma questão crítica do 

domínio da gestão da Universidade Independente poderá ser quem controla 

actualmente o Dossiê Sócrates e quem tem cópias desse Dossiê misterioso. 

 

Por ser do interesse dos leitores e porque, Do Portugal Profundo, pelas razões 

conhecidas não nos é possível, como gostávamos, manter os arquivos 

disponíveis, recuperamos os posts aqui publicados sobre o mistério do Dossiê 

Sócrates. 

 

Em 22 de Fevereiro de 2005 publiquei aqui o post sobre "Os cursos de 

Sócrates
160

"; e em 12 de Abril de 2005, voltei a este assunto, publicando, aqui 

Do Portugal Profundo, o seguinte post "O hábito da opacidade"
161

: 

 

Hoje, passados dois anos, as dúvidas Do Portugal Profundo mantém-se. 

Continuamos à espera do esclarecimento. E ainda não nos habituámos
162

. 

 

http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/p/pelican-brief-script-transcript-grisham.html
http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/p/pelican-brief-script-transcript-grisham.html
http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/p/pelican-brief-script-transcript-grisham.html
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=232731&idselect=9&idCanal=9&p=200
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=232731&idselect=9&idCanal=9&p=200
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=232731&idselect=9&idCanal=9&p=200
http://dn.sapo.pt/2007/02/28/sociedade/futuro_independente_maos_governo.html
http://jn.sapo.pt/2007/02/28/primeiro_plano/pgr_confirma_abertura_dois_inquerito.html
http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/20070228+continuidade+ameacada.htm
http://www.tvi.iol.pt/
http://dn.sapo.pt/2007/02/28/sociedade/futuro_independente_maos_governo.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2005/02/os-cursos-de-scrates-actualizado.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2005/02/os-cursos-de-scrates-actualizado.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2005/04/o-hbito-da-opacidade.html
http://dn.sapo.pt/2005/02/25/opiniao/habituemse.html
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Noto, todavia, que, até agora, Do Portugal Profundo, não recebi qualquer 

notificação judicial de qualquer processo relativo a este Dossiê já citado na 

imprensa, nem com a costumeira - nestes tempos de ditadura socialista -, 

acusação de difamação que cala liberdades de expressão menos sujeitas. Mas, 

aqui, estamos sempre moralmente preparados para a eventualidade de nova 

busca domiciliária a minha casa e às casas dos meus familiares. São ossos de 

português. 

 

 

Pós-texto: 

O 24 Horas de hoje (28-2-2007)
163

, na sua página 9, traz uma caixa (da autoria 

de Rute Coelho) com informação do reitor Luís Arouca da Universidade 

Independente sobre a passagem de José Sócrates por aquela universidade (link 

não disponível). A notícia é a seguinte: 
 

"Arouca elogia antigo aluno da Independente 

Sócrates era um aluno brilhante 
 

José Sócrates tinha um bacharelato em Engenharia Civil pelo Politécnico de Coimbra, 

mas foi na Universidade Independente que fez o ano que lhe faltava para obter a 

licenciatura ,em 1997, era então secretário de Estado do Ambiente de Guterres. 

Luís Arouca era o director do curso de Engenharia Civil (sua formação de base) na 

altura e lembra-se muito bem do aluno José Sócrates. «O nosso primeiro-ministro 

terminou o curso com 16 valores. Talvez nunca tenha ouvido Beethoven ou lido 

Goethe, mas é um tipo brilhante, de rápido raciocínio e inteligência prática», elogiou 

Luís Arouca. 

O reitor da Independente recorda-se de ter leccionado Inglês Técnico no curso de 

Engenharia Civil e de ter ficado «surpreeendido» numa oral a que Sócrates se 

submeteu. «Eu formei-me em Inglaterra e ele falou inglês ao mesmo nível que eu. 

Fiquei espantadíssimo e lembro-me de pensar que deve ter sido uma namorada inglesa 

que o ensinou a falar tão bem», comentou entre risos. 

Mas as cadeiras onde Sócrates era mesmo craque eram as do Planeamento e Política do 

Ambiente (área em que se especializou) onde revelou «grande traquejo político»." 

 

A Universidade Independente é hoje ainda dirigida pelo mesmo reitor que 

tutelava os Serviços Jurídico-Administrativos cuja directora me respondeu 

imediatamente ao pedido de informação, dizendo que as informações que 

solicitava estavam "abrangidas pela reserva da intimidade da vida privada" (sic!) 

de José Sócrates. Aparentemente, a reserva desapareceu, pois é o próprio reitor 

que, violando a tal "reserva da intimidade" (sic), revela algumas informações. 

 

Tentando analisar as novas revelações do 24 Horas
164

 e do reitor da 

Universidade Independente Luís Arouca: 

http://www.24horasnewspaper.com/fotonews/2473/capa/01_COLOR.jpg
http://www.24horasnewspaper.com/fotonews/2473/capa/01_COLOR.jpg
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1. Afirma o jornal 24 Horas - por informação de Luís Arouca que é citado na 

mesma caixa - que José Sócrates se licenciou na Universidade 

Independente em 1997. Ora a directora dos Serviços Jurídico-

Administrativo confirmou-me por e-mail (às 16:29 de 23 de Fevereiro de 

2005) que o primeiro-ministro se licenciou em 1996 em Engenharia Civil. 

Terá sido, afinal, quando: 1996 ou 1997?... 

2. Luís Arouca, além de considerações sobre a cultura literária e artística de 

José Sócrates, informa que este se licenciou com 16 valores. 

3. Luíz Arouca, que seria o director do curso de Engenharia Civil, revela que 

efectuou, ele próprio, uma oral de Inglês Técnico a José Sócrates e que 

ficou "surpreendido" e espantadíssimo com o "nível" do inglês de Sócrates 

e que "deve ter tido uma namorada que o ensinou a falar tão bem". 

Deixemos de parte, por decoro, a questão da "namorada inglesa" de 

Sócrates, que Luís Arouca, que refere ter sido formado ele-próprio em 

Inglaterra, comenta, diz o 24 Horas, "entre risos". O nível do inglês-

camone do primeiro-ministro José Sócrates, inúmeras reuniões 

internacionais e leituras depois, pode ser comprovado (após inscrição) 

neste link da CNN
165

 (a entrevista, com video e audio, de Sócrates está no 

final da reportagem), que Do Portugal Profundo publicámos no dia 13-2-

2007
166

. 

4. Sócrates terá cursado as cadeiras de Planeamento e Política do Ambiente, 

onde era "mesmo craque" - diz o 24 Horas - e onde terá revelado "grande 

traquejo político" - avança Luís Arouca. Portanto, além de Inglês Técnico, 

supõe-se que também terá tido sucesso a Planeamento e a Política do 

Ambiente. 

 

Tudo se torna mais fácil, nesta odisseia sobre a "intimidade" do processo de 

equivalência, das cadeiras, notas e datas, na Universidade Independente do 

actual primeiro-ministro, à época secretário de Estado do Ambiente: faltam-nos, 

portanto, conhecer dados sobre as outras 8 cadeiras que, comparados os 

planos de estudos (ver acima), José Sócrates deve ter tido necessariamente de 

realizar. Já agora, se não for pedir muito ao primeiro-ministro, também sobre a 

sua "Pós-Graduação em Engenharia Sanitária" (onde, quando e como). 

 

Do Portugal Profundo, quero contribuir para o esclarecimento das dúvidas sobre 

as habilitações académicas do primeiro-ministro. Estou disponível, como 

sempre, para o exercício do contraditório neste meu espaço e para publicar esse 

esclarecimento completo, bem como qualquer informação que a Universidade 

Independente ou o seu reitor Luís Arouca nos transmitam. 

http://edition.cnn.com/video/player/player.html?url=/video/world/2007/02/11/chance.abortion.cnn
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/jos-camone-scrates.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/jos-camone-scrates.html
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Limitação de responsabilidade (disclaimer): Até prova em contrário, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (tal como 

a Universidade Independente ou o seu reitor) não é suspeito de ter cometido qualquer ilegalidade ou irregularidade neste 

caso. 
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Março de 2007 
 

 

Segunda-feira, 5 de Março de 2007  

Dossiê Sócrates - Parte II  
 

Do Portugal Profundo, juntamos mais alguns capítulos à biografia académica 

do primeiro-ministro José Sócrates: José Sócrates no ISEL; José Sócrates na 

Universidade Independente; por que José Sócrates não é engenheiro; e uma 

conclusão.  

 

José Sócrates no CESE do ISEL 

 

Ao contrário do que constava, e que referi
167

, afinal, José Sócrates terá 

frequentado o politécnico Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 

(ISEL). De acordo com uma informações que obtive, e que corrigem o que 

escrevi
168

, o deputado José Socrates teria frequentado, em 1994/95, o primeiro 

ano do segundo ciclo da Licenciatura Bi-Etápica em Engenharia Civil do ISEL 

no perfil Vias de Comunicação e Transportes - regime nocturno (ver plano 

actual do curso
169

). Tal teria ocorrido imediatamente antes da campanha, na qual 

teve um papel preponderante, que o levou ao Governo na eleição de 1 de 

Outubro de 1995
170

. 

 

Todavia, aprofundando, verifiquei que a Licenciatura Bi-Etápica em Engenharia 

Civil do ISEL foi criada pela Portaria n.º 413-A/98 de 17 de Julho
171

 e o seu 

regulamento e plano de estudos foi regulado pela Portaria n.º 1070/99 de 10 de 

Dezembro
172

, só terá começado a funcionar em 1997/98. 

 

O que existia nessa altura no ISEL, ao abrigo da Portaria 645/88 publicada no 

Diário da República n.º 219/88, I Série, de 21 de Setembro
173

, que criou os 

cursos de estudos superiores especializados em Engenharia Civil do ISEL, era 

um Curso de Estudos Superiores Especializados (CESE) em Engenharia 

Civil, primeiro apenas com a opção Direcção, Gestão e Execução de Obras, e 

depois também com o perfil de Transportes e Vias de Comunicação que o actual 

primeiro-ministro terá cursado. Nessa época, José Sócrates era deputado e 

dirigente do Partido Socialista. 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.dec.isel.ipl.pt/ensino/Regime_nocturno_2ciclo.htm
http://www.dec.isel.ipl.pt/ensino/Regime_nocturno_2ciclo.htm
http://www.cne.pt/index.cfm?sec=0301000000&EleicaoID=27&Eleicao2ID=0
http://www.cne.pt/index.cfm?sec=0301000000&EleicaoID=27&Eleicao2ID=0
http://www.dec.isel.ipl.pt/departamento/guia_dec0203.pdf
http://www.dec.isel.ipl.pt/departamento/guia_dec0203.pdf
http://www.dec.isel.ipl.pt/departamento/guia_dec0203.pdf
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1s.asp?data=1988-09-21&num=21900
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1s.asp?data=1988-09-21&num=21900
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Os CESEs em Engenharia, que abriam à categoria profissional subalterna dos 

engenheiros técnicos, a possibilidade de obtenção do grau de licenciado, ainda 

que estigmatizado por um diploma de nome diferente (Diploma de Estudos 

Superiores Especializados) eram pela natural pressão corporativa da Ordem dos 

Engenheiros, e também da história de rigor da engenharia nacional, cursos 

muitos duros, com 4 semestres lectivos (além dos 8 ou 6 semestres dos 

bacharelatos antigos que os candidatos tinham de possuir). O CESE do ISEL em 

Engenharia Civil no perfil Vias de Comunicação e Transportes
174

 tinha quatro 

semestres obrigatórios com 22 cadeiras no total (no 1.º semestre tinha Hidráulica 

Aplicada, Geologia e Geotecnia Aplicadas, Tecnologias de Transporte e 

Computação e Análise de Sistemas, Investigação Operacional e Organização de 

Recursos Humanos; no 2.º semestre tinha Economia dos Transportes, 

Ordenamento do Território, Infra-estruturas Rodoviárias; Infra-Estruturas 

Ferroviárias, e Projecto Assistido por Computador). Mas o CESE em Engenharia 

Civil do ISEL foi acreditado pela Ordem dos Engenheiros (embora não nas suas 

variantes, conforme informação da Ordem dos Engenheiros em 5-3-2007). 

Existem testemunhos de que José Sócrates frequentou o 1.º semestre do CESE 

do ISEL no ano lectivo de 1994/95 e nele terá realizado provas. 

 

José Sócrates possuía um bacharelato em Engenharia Civil pelo Instituto 

Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) em 1979, cujo plano de estudos (as 

cadeiras) era diferente do plano de estudos do bacharelato do ISEL. Para entrar 

no CESE do ISEL, José Sócrates deverá ter tido de se submeter a um concurso 

documental de acesso
175

. De acordo com a referida Portaria n.º 645/88
176

, 

apresentada a candidatura pelo aluno interessado, um júri nomeado avaliava o 

curriculum académico, científico e profissional do candidato , e procedia à 

seriação dos candidatos que entrariam se ficasse dentro do numerus clausus 

fixado. Não era difícil entrar nessa época no CESE em Engenharia Civil do 

ISEL, mesmo para quem fosse possuidor de nota modesta. No entanto, nos 

termos do n.º 1 do art. 24.º da Portaria n.º 645/88
177

 e do n.º 7 do art. 13.º da lei 

46/86 (Lei de Bases do Sistema Educativo) de 14 de Outubro, publicada no 

Diário da República n.º 237/86, I Série
178

, o grau de licenciado só se obtinha se 

se verificasse a "formação de um conjunto coerente" entre o bacharelato do 

candidato numa instituição externa ao ISEL e o plano de estudos do CESE. 

 

Processo semelhante de candidatura, agora com as disciplinas do ISEL, terá sido 

apresentado depois na Universidade Independente. Não conhecemos os dois 

processos de equivalência. 

 

http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1s.asp?data=1988-09-21&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;num=21900
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1s.asp?data=1988-09-21&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;num=21900
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1s.asp?data=1988-09-21&num=21900
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1s.asp?data=1988-09-21&num=21900
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1s.asp?data=1988-09-21&num=21900
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1s.asp?data=1988-09-21&num=21900
http://www.sg.min-edu.pt/leis/lei_46_86.pdf
http://www.sg.min-edu.pt/leis/lei_46_86.pdf
http://www.sg.min-edu.pt/leis/lei_46_86.pdf
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No ISEL a sua frequência das aulas terá variado. As fontes referem que o 

deputado José Sócrates terá frequentado as aulas do primeiro semestre do CESE 

em Engenharia Civil em 1994/95. Procuraria inclusivamente esclarecer dúvidas 

sobre as matérias com os seus colegas. Faltaria bastante, mas isso não é anormal 

nos estudantes de cursos nocturnos. Professores lembram-se dele como 

inteligente, mas também "sem tempo". Seria tratado pelos professores com mais 

atenção nuns casos e com igualdade noutros - consta até que também terá sofrido 

uma apreciação agreste de um dos professores, conhecido pela sua aspereza. 

Apesar do relato condicional, estas informações não puderam ser provadas e, em 

rigor, não podem ser validadas. 

 

O deputado Sócrates terá obtido aprovação a algumas cadeiras do primeiro 

semestre do CESE. Do Portugal Profundo não tivemos acesso ao registo 

académico do primeiro-ministro no ISEL, mas as fontes têm memória de que 

terá feito, pelo menos, a cadeira de "Ordenamento do Território". 

 

No segundo semestre de 2004/2005, já na preparação da campanha das eleições 

de 1 de Setembro de 2005, José Sócrates deixou de ser visto com regularidade 

no ISEL. Ainda terá tentado fazer a difícil cadeira de "Infraestruturas 

Rodoviárias", mas as fontes não têm a certeza de que tenha entregue o trabalho 

respectivo. 

 

Por isso, foi com bastante surpresa que os seus colegas do ISEL souberam, 

nessa altura, que o secretário de Estado Sócrates (desde 30 de Outubro de 

1995) teria concluído o curso da Universidade Independente, ainda antes 

dos melhores alunos do seu ano no ISEL. 

 

 

José Sócrates na Universidade Independente 

 

Provavelmente, José Sócrates terá apresentado à Universidade Independente, um 

pedido de equivalência, com as cadeiras que tinha do bacharelato de Coimbra e 

aquelas em que terá sido aprovado no ISEL, e então concluído em 1996, já como 

secretário de Estado (desde 30-10-1995), a licenciatura em Engenharia Civil 

nesta Universidade. O curso da Universidade Independente, que ainda não está 

acreditado pela Ordem dos Engenheiros, seria eventualmente mais fácil do que o 

do ISEL. 

 

Estas informações sobre a admissão na Universidade Independente precisam de 

ser confrontadas com o processo de equivalência da Universidade Independente 
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em 1995, bem como o registo académico da frequência desta instituição - cuja 

informação pedida não foi fornecida - e do ISEL. A licenciatura em Engenharia 

Civil da Universidade Independente, autorizada pela Portaria n.º 496/95 de 24 de 

Maio, publicada no Diário da República n.º 120/95, I Série-B, de 24 de Maio de 

1995
179

 (21 disciplinas anuais e 10 semestrais nos cinco anos do curso) não tinha 

a mesma carga de disciplinas do que o CESE do ISEL (22 cadeiras nos dois 

anos) para os bacharéis em Engenharia Civil. Além disso, José Sócrates já teria 

obtido algumas disciplinas semestrais no ISEL. 

 

Todavia, se Sócrates não conseguiu tempo para enquanto deputado, em 

1994/1995, cursar o CESE do ISEL, já parece tê-lo arranjado para fazer a 

licenciatura na Universidade Independente em 1995/96. 

 

Na Universidade Independente terá realizado
180

 - conforme informação do seu 

reitor Luís Arouca, página 9 do jornal 24 Horas de 28-2-2007 - pelo menos, as 

disciplinas de Inglês Técnico, Planeamento e Política de Ambiente. 

 

Analisado o plano de estudos da licenciatura da Universidade Independente - nos 

termos Portaria n.º 496/95 de 24 de Maio, publicada no Diário da República n.º 

120/95, I Série-B, de 24 de Maio de 1995
181

, encontramos a disciplina anual de 

Inglês Técnico no 1.º ano que Sócrates ultrapassou em oral realizada pelo actual 

reitor, que na altura era director do curso. Mas já não encontramos as 

disciplinas de "Planeamento e Política do Ambiente", referidas pelo reitor 

Luís Arouca na caixa da página 9 do 24 Horas de 28-2-2007
182

, em que 

Sócrates "seria mesmo craque
183

" e terá revelado "grande traquejo 

político
184

". Nem sequer encontramos na licenciatura autorizada pela dita 

Portaria n.º 496/95
185

 a menção de qualquer "área" de especialização, referida no 

24 Horas de 28-2-2007
186

 - a única disciplina da área ambiental da licenciatura 

em Engenharia Civil da Universidade Independente
187

 é Saneamento Ambiental 

(4.º ano). Nem este curso aprovado pelo ministério, segundo a dita Portaria n.º 

496/95 tinha qualquer disciplina de opção. Existia uma cadeira de "Planeamento 

e Gestão Ambiental" mas pertencia à... licenciatura em Engenharia de Recursos 

Naturais
188

. O curso de Engenharia de Recursos Naturais já não existe na 

Universidade Independente
189

 - agora funciona em vez dele um curso de 

Engenharia do Ambiente
190

. 

 

O plano de estudos da licenciatura em Engenharia Civil da Universidade 

Independente foi regulado pela mencionada Portaria 496/95
191

, mais tarde 

alterada pela Portaria n.º 646/2000
192

 de 22 de Agosto (publicada no Diário da 

República n.º 193/2000, I Série-B, de 22 de Agosto de 2000
193

). Nem nessa 

http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.uni.pt/index.php?action=cursos
http://www.uni.pt/index.php?action=cursos
http://www.uni.pt/main.php?action=engenhariaAmbiente_cp
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=2000-08-22&num=193B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=2000-08-22&num=193B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=2000-08-22&num=193B00
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alteração do ano 2000, a licenciatura recebeu qualquer especialização ambiental, 

mantendo apenas uma disciplina dessa vertente - Saneamento Ambiental -, 

dividida agora em duas cadeiras semestrais. 

 

O que nos leva, neste processo iterativo de descoberta da luz e das sombras do 

curriculum académico do primeiro-ministro, então, a outra dúvida: foi erro do 

reitor Luís Arouca (ou da jornalista Rute Coelho que assina a reportagem do 24 

Horas
194

) ou José Sócrates não é licenciado em Engenharia Civil, como 

afirma
195

? A dúvida fundamenta-se no facto do curso da Independente que tem 

essa vertente ambiental e a cadeira onde Sócrates "era mesmo craque" era o de 

licenciatura em Engenharia de Recursos Naturais
196

. A hipótese de o reitor se 

enganar de forma tão precisa não é provável. 

 

A licenciatura em Engenharia de Recursos Naturais
197

 da Universidade 

Independente, cujos dois primeiros anos eram iguais aos do curso de Engenharia 

Civil
198

, e por isso também continha no seu primeiro ano a disciplina de Inglês 

Técnico, tinha uma fortíssima componente ambiental, mais adequada à 

especialização do secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente
199

: 

Ordenamento, Ecologia, Saneamento Ambiental, Planeamento e Gestão 

Ambiental, Hidráulica Fluvial, Hidrologia - 4.º ano; Estudos de Impacto, 

Legislação Autárquica Ambiental, Planeamento Regional, Recursos Ambientais, 

Recursos Hídricos, e Projecto e Dissertação - 5.º ano. 

 

Todavia, o n.º 5 do art.º 53.º da Lei 37/94 de 11 de Novembro, publicado na 

Diário da República n.º 261/94 de 22 de Novembro
200

, que moficou, por 

ratificação, o Decreto-Lei 16/94 de 28 de Janeiro (Estatuto do Ensino Superior 

Particular e Cooperativo), publicado no Diário da República n.º 18/94, I Série, A 

de 11 de Novembro de 1994
201

, já permitia a apresentação pelas instituições de 

ensino superior particular e cooperativo de pedidos de alteração dos planos de 

estudos e o seu deferimento tácito se o Ministério da Educação não se 

pronunciasse no prazo de seis meses - neste caso não havia, segundo informação 

oficiosa, necessidade de publicação em Diário da República, ficando apenas o 

registo no Ministério. Consultada a Divisão de Ensino Superior da Direcção de 

Serviços Pedagógicos e de Pessoal da Direcção-Geral do Ensino Superior (em 5-

3-2007) não foi possível apurar se a Universidade Independente apresentou 

qualquer pedido de alteração do plano de estudos em 1995 ou 1996. Teria 

existido? Falta o esclarecimento da Direcção-Geral do Ensino Superior sobre 

qual o plano de estudos da licenciatura em Engenharia Civil da Universidade 

Independente em vigor nessa altura - o que acabo de pedir (15:28 de 5-3-2007). 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC13/Composicao/?Ministro=MinistroAmbiente&data=1995-10-30
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1994-11-11&num=261A00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1994-11-11&num=261A00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1994-01-22&num=018A00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1994-01-22&num=018A00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1994-01-22&num=018A00
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Não obstante, tendo em conta que a Portaria 496/95
202

 foi publicada em 24 de 

Maio e que os pedidos de alteração da Portaria só fazem sentido, como é óbvio, 

após a publicação deste diploma, nenhum pedido de alteração teria deferimento 

tácito possível antes de 24 de Novembro de 1995, tornando, portanto, inviável a 

sua aplicação ao ano lectivo de 1995/96. Com os dados que possuímos não é 

provável que, neste quadro, a licenciatura pudesse ter tido uma configuração, e 

conteúdo, diferente em 1995/96 daquele que tinha sido aprovado pela Portaria 

496/95
203

. E esse plano de estudos
204

 não continha qualquer "especialização" 

ambiental nem disciplinas de Planeamento e Política do Ambiente. 

 

Além disso, é inverosímil que o primeiro-ministro na sua "nota biográfica" 

oficial
205

 (consulta neste link do portal do Governo
206

 às 14:48 de domingo, 4-3-

2007), e na sua biografia oficial
207

 da campanha eleitoral onde se apresentou 

como candidato ao lugar para onde o povo o elegeu, se afirmasse licenciado em 

Engenharia Civil... sendo licenciado em Engenharia de Recursos Naturais!... Eu 

não acredito nesta última hipótese - nem o que se conhece até agora nos autoriza 

a validá-la. Aliás, a directora dos Serviços Jurídico-Administrativos da 

Universidade Independente respondeu-me por escrito em 23-2-2005 que José 

Sócrates "terminou a licenciatura em Engenharia Civil na Universidade 

Independente no ano de 1996"
208

. Ainda assim, as contradições devem ser 

claramente esclarecidas. 

 

Por que José Sócrates não é engenheiro 

 

O que se pode afirmar é que, contrariamente à afirmação de ser "engenheiro civil"209
 

que consta da sua "nota biográfica" oficial210
 (consultada às 14:48 de 4-3-2007), José 

Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é, nem nunca terá sido, engenheiro. Lembro 

que, conforme apurei quando escrevi o post sobre "Os cursos de Sócrates211
" (22-2-

2005) o actual primeiro-ministro não estava, nem nunca terá estado, inscrito na Ordem 

dos Engenheiros. E noto que segundo o Estatuto da Ordem dos Engenheiros212
, 

aprovado pelo decreto-lei 119/92 de 30 de Junho, publicado no Diário da 

República n.º 148, I Série A, de 30 de Junho de 1992213
:  

 

"Artigo 2.º 

Atribuições 

(...) 2 – Na prossecução das suas atribuições, cabe à Ordem: (...) 

b) Atribuir o título profissional de engenheiro e regulamentar o exercício da 

respectiva profissão; 
 

Artigo 3.º 

Inscrição 

A atribuição do título, o seu uso e o exercício da profissão de engenheiro 

dependem de inscrição como membro efectivo da Ordem. 

http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.josesocrates.com/index.php?area=001&PHPSESSID=6f14d9e65e0580596d79f3d025172e8b
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2005/02/os-cursos-de-scrates-actualizado.html
http://www.ordemengenheiros.pt/Default.aspx?tabid=670&pid=0
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1992-06-30&num=148A00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1992-06-30&num=148A00
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Artigo 4.º 

Título de engenheiro 

Para efeitos do presente Estatuto, designa-se por engenheiro o titular de 

licenciatura, ou equivalente legal, em curso de Engenharia, inscrito na Ordem 

como membro efectivo (...) 
 

Artigo 7.º 

Membro efectivo 

1 – A admissão como membro efectivo depende da titularidade de 

licenciatura, ou equivalente legal, em curso de Engenharia, estágio e 

prestação de provas. 
2 – Relativamente às provas de admissão a que se refere o número anterior, 

cabe à Ordem: 

a) Definir as condições em que se realizam periodicamente; 

b) Definir critérios objectivos de dispensa de provas de admissão, a rever 

periodicamente os quais se basearão nos currículos dos cursos, nos meios de 

ensino e nos métodos de avaliação. 

3 – Os membros efectivos são inscritos nas especialidades reconhecidas pela 

Ordem." (Realce meu) 

 

E acrescento que segundo o acórdão n.º 039695 do Supremo Tribunal 

Administrativo de 12-11-2002
214

: 

 

"I - A inscrição como membro efectivo da Ordem dos Engenheiros no 

domínio do Estatuto aprovado pelo DL 352/81, não era automática, exigindo 

a formulação do respectivo requerimento pelo interessado e a sua apreciação 

pela Ordem. 

II - Para a inscrição como membro efectivo da Ordem dos Engenheiros 

ao abrigo do Estatuto daquela Ordem aprovado pelo DL 119/92, de 30.6, não 

basta a titularidade da licenciatura ou equivalente em curso de 

Engenharia, sendo ainda necessária a frequência de estágio e a prestação 

de provas como o exige o respectivo 7.º, n.º 1. 

III - Esta norma não viola os arts. 18.º e 47.º, n.º 1, da CRP pois surge como 

adequado, proporcionado e até necessário exigir, para além da habilitação 

académica respectiva a sujeição dos candidatos a frequência de estágios e a 

prestação de provas. 

IV - A referida norma não é organicamente inconstitucional pois foi emitida 

ao abrigo da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 4/92, de 4.4, que 

autorizou o Governo a alterar o Estatuto da Ordem dos Engenheiros, 

designadamente para "fixar os requisitos para a inscrição na Ordem e para a 

utilização do título de engenheiro e, bem assim as condições para o exercício 

da respectiva profissão." (Realce meu) 

 

O curso de Engenharia Civil da Universidade Independente
215

 ainda não está 

acreditado pela Ordem dos Engenheiros, conforme pode ser verificado nesta 

listagem consultada em 2-3-2007
216

. Mas a acreditação do curso não é condição 

imperativa para a inscrição de um licenciado como membro efectivo da Ordem, 

isto é, segundo a lei portuguesa, como "engenheiro", desde que ultrapassada, 

conforme a própria Ordem estabelece
217

, pela prestação de provas de admissão: 

 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/0/86be53a474f44bd180256c75003d3661?OpenDocument&ExpandSection=1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/0/86be53a474f44bd180256c75003d3661?OpenDocument&ExpandSection=1
http://www.uni.pt/main.php?action=engenhariaCivil_cp
http://www.ordemengenheiros.pt/Default.aspx?tabid=511&pid=0
http://www.ordemengenheiros.pt/Default.aspx?tabid=855&pid=0
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"a acreditação de um curso pela Ordem dos Engenheiros não é condição limitante para 

que um titular de uma licenciatura, ou equivalente legal, requeira e eventualmente veja 

aprovada a sua inscrição na Ordem dos Engenheiros. Titulares de uma licenciatura não 

acreditada, podem inscrever-se na Ordem dos Engenheiros se forem aprovados nas 

provas de admissão. A prestação de provas é dispensada para os candidatos 

oriundos de cursos acreditados pela Ordem à data da licenciatura." (Realce meu) 

 

Não consta que após a obtenção da licenciatura na Universidade 

Independente em 1996, José Sócrates se tenha submetido a essa 

indispensável prova de admissão, necessária tendo em conta que o curso da 

Universidade Independente não está acreditado pela Ordem, muito menos 

efectuado o estágio posterior requerido. E, na verdade, não é, nem nunca terá 

sido, membro efectivo da Ordem
218

 e, portanto, engenheiro. 

 

Conclusão do Dossiê Sócrates - Parte II 

 

Porém, teria convindo aos portugueses e ao próprio Estado que a Inspecção-

Geral da Ciência, Inovação e Ensino Superior tivesse investigado o assunto que 

lhe expus e requeri em 3 de Março de 2005, em vez de o arquivar (como fez em 

7 de Abril de 2005)
219

. Insisto que não devem permanecer dúvidas sobre o 

curriculum académico do primeiro-ministro e o procedimento das instituições 

nesse percurso. 

 

Todas estas questões poderiam ser evitadas se o primeiro-ministro José Sócrates 

esclarecesse as dúvidas pendentes sobre o seu percurso académico. Porque o 

esforço, mesmo quando intermitente ou atribulado, de obtenção de graus 

académicos devia ser antes um motivo de orgulho de quem os consegue atingir. 

Ao contrário, a pendência das dúvidas e das lacunas no curriculum 

académico do primeiro-ministro de Portugal não o prestigiam e muito 

menos prestigiam a digna função que ocupa. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): foi minha preocupação neste post, distinguir as informações não 

confirmadas - não lhe atribuindo estatuto de validade, rigor ou realidade - dos factos cuja prova documental aqui se 

publica. José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é suspeito nesta etapa do seu percurso académico da realização de 

qualquer ilegalidade ou irregularidade. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ordemengenheiros.pt/
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
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Sábado, 10 de Março de 2007  

A vida (in)completa de José Sócrates  
. 

 
Fig. 1 – Sócrates - Da infância ao poder, Sol, 10-3-2007 

. 

Anunciado com o estrondo de uma campanha publicitária, em outdoors e 

autocarros, a história da "Vida Completa de José Sócrates" (link ainda não 

disponível), tal como é chamada na primeira página do semanário Sol
220

 de 

hoje, 10-3-2007, e tratada na sua revista Tabu, pp. 40-59 (!), preventiva dos ecos 

do Dossiê tem um longa sombra no percurso académico de "Zézito". Não nos 

importam os pormenores vulgarmente picantes (p. 50), mas aqui sem relevo, dos 

"charros" de que "diz-se que não apreciava o efeito" e "pouco se tentava", numa 

versão I-didn't-inhale
221

 politicamente correcta de alguém que copia o truque do 

beicinho
222

. Mas interessa-nos a verdade sobre o seu percurso e registo 

académico, as equivalências, a obtenção da licenciatura e a utilização do título 

de "engenheiro". 

 

A biografia de "Sócrates - Da infância ao poder" do Sol de 10-3-2007 está 

incompleta. Realmente, vêm lá os 18 a Análise Matemática I e Física II, o 17 a 

Física I, o 12 a Química Aplicada e a referência a mais "três 15", do primeiro 

ano e o 15 a Análise Numérica do segundo ano, além de "dois 17" e "míseros 

10" no terceiro ano do bacharelato em Engenharia Civil no Instituto Superior de 

Engenharia de Coimbra (ISEC). 

http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Default.aspx
http://politicalhumor.about.com/cs/quotethis/a/clintonquotes.htm
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1282/is_n11_v45/ai_13923252
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1282/is_n11_v45/ai_13923252
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Tal como consta ainda (p. 58) deste peça laudatória à maneira do servilismo 

jornalistístico português clássico, a menção da média de 17 valores da parte 

curricular do Mestrado em Gestão de Empresas do ISCTE, onde terá obtido 18 

em Economia para Gestores ministrada pelo Prof. Mário Murteira. Neste 

mestrado, que frequentou já na recta para o poder do Partido Socialista e do 

Estado, soube, por referência directa de um seu colega, que se aplicava nos 

trabalhos de grupo. Além da parte curricular, falta-lhe a elaboração e aprovação 

da dissertação (tese) de mestrado. 

 

Mas da passagem pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) em 

1994/95 nem uma linha. Nem sequer a tirada indirecta no cânone moderno do 

desmentido-que-não-desmente (non-denial denial)
223

. 

 

Já sobre a Universidade Independente apenas a tirada discreta na p. 50 da 

mesma revista Tabu do Sol, de que "em Setembro de 1996, já com posto no 

Governo, completará a licenciatura na Universidade Independente com 14 

valores". Num meteórico ano, o aluno "sem tempo" do ISEL, que alegadamente 

quase só terá frequentado no 1.º semestre de 1994/95, o secretário de Estado 

Sócrates (desde 30 de Outubro de 1995
224

) terá conseguido encontrar tempo, 

concentração e primeira páginacidade para realizar cerca de uma dezena de 

cadeiras e obtido o diploma de licenciado. Aqui, continuam as contradições: o 

reitor da Independente, Luís Arouca, com certeza fiado nos seus serviços de 

secretaria, afirma
225

 no 24 Horas de 28-2-2007 que "o nosso primeiro-ministro 

terminou o curso com 16 valores"; já a fonte da jornalista Ana Sofia Fonseca na 

biografia do Sol (10-3-2007), onde combina o discurso directo com o relato 

indirecto, que se presume ser o próprio Sócrates é mais modesto, ficando-se 

pelos 14... 

 

Como é evidente, não haverá divulgação do registo académico do primeiro-

ministro no ISEL (além do registo incompleto do ISEC que disfarça a névoa), 

muito menos na Universidade Independente, nem do processo de equivalência 

na Independente, ou ainda da sua misteriosa Pós-Graduação em Engenharia 

Sanitária na Escola Nacional de Saúde Pública
226

. E nós, Do Portugal Profundo, 

continuaremos a insistir para que as sombras se iluminem e as lacunas se 

preencham. 

 

Pós-Texto:  

Este post foi actualizado em 11-3-2007, pelas 13:16 e pelas 23:48. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Non-denial_denial
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC13/Composicao/?Ministro=MinistroAmbiente&data=1995-10-30
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-parte-ii_05.html
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
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Na Grande Loja do Queijo Limiano
227

 pode ler-se a excelente opinião do 

José
228

 sobre o perfil (e a sombra) de Sócrates: na revista Tabu do Sol de 10-3-

2007; no Público de 20-3-2007, "Na cabeça de Sócrates" de Ricardo Dias 

Felner
229

; e o altar profano do DN de 11-3-2007
230

, em dois artigos 

hagiográficos sobre o "bom aluno
231

", onde o primeiro-ministro chega a ser 

cognomeado de "o homem
232

" - tal e qual (!), com artigo definido (!...), numa 

reedição do epitáfio de Isabel, a Católica, sobre D. João II
233

. 

 

 

Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é suspeito nestas etapas do seu 

percurso académico da realização de qualquer ilegalidade ou irregularidade. 

 

 

 

Segunda-feira, 12 de Março de 2007  

A censura e a repressão de Estado  
 

O nível da liberdade de expressão em Portugal pode ser avaliado neste 

assunto do Dossiê Sócrates pelo silêncio ensurdecedor dos meios de 

comunicação social, pelo incómodo dos blogues e pela menção brutal do 

medo em comentários anónimos deixados sobre os posts da investigação do 

Dossiê Sócrates. 

 

Da comunicação social, até agora, que eu tenha notado, apenas o jornal O 

Crime na sua edição de ontem, 8 de Março de 2007, referiu este assunto. Nem 

24 Horas, nem Tal e Qual, nem Público, nem DN, nem JN, nem RTP, nem SIC, 

nem TVI... nem sequer Correio da Manhã (que se pretende domesticar com o 

desvio de João Marcelino para o grupo Lusomundo). Seria possível haver uma 

auto-censura e bloqueio informativo semelhante em Espanha, Grã-Bretanha, 

Itália, França, Alemanha, EUA ou Brasil?... 

 

O incómodo dos blogues é patente no exíguo número destes meios de 

informação e opinião, teoricamente livres, que referiram o Dossiê e que nem 

sequer publicamos para não sofrerem represálias. Os demais, uns porque a 

alegada usurpação de título profissional e dúvidas e lacunas no percurso 

académico são aborrecidas para o governo do Partido Socialista e os outros, a 

maioria, por simples medo. Alguns, spin doctors
234

 do poder, até chegaram a 

aplicar, como o Causa Nossa logo em 5-3-2007
235

, a nova táctica blairiana (e a 

velha cartilha estalinista...) da cortina de fumo, atirando com a referência fugaz 

ao "Prof. Doutor Pedro Santana Lopes" num curso da Universidade 

http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/anjinhos-em-procisso.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/anjinhos-em-procisso.html
http://aspirinab.weblog.com.pt/2007/02/na_cabeca_de_socrates.html#comment-598486
http://aspirinab.weblog.com.pt/2007/02/na_cabeca_de_socrates.html#comment-598486
http://dn.sapo.pt/2007/03/11/index.html#papel
http://dn.sapo.pt/2007/03/11/tema/um_homem_programado_ate_parece_robo.html
http://dn.sapo.pt/2007/03/11/tema/se_fosse_marca_seria_sandeman_chamam.html
http://www.vidaslusofonas.pt/d_joao_ii.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_(public_relations)
http://causa-nossa.blogspot.com/2007/03/universidade.html
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Independente na reorganização promovida pelo reitor Luís Arouca (nesse 

mesmo dia)
236

 com o propósito de, preventivamente, abafar os ecos do Dossiê 

Sócrates aqui trazido a público. 

 

Os comentários anónimos deixados nestes meus posts do Dossiê Sócrates são 

ainda mais reveladores da repressão da liberdade de expressão em Portugal, 

submerso pela ditadura socialista, promovida pelos dirigentes e servos do 

sistema, mas também executada genericamente pelos órgãos do Estado, sem 

distinção do poder judicial. Ora vejam: 

 

 "Louvo-lhe a coragem"  

 "Que nunca te falte a coragem"  

 "Não se deixe intimidar"  

 "Prepare-se com todo o cuidado. Arranje os melhores advogados."  

 "Desculpe o anonimato mas tem que ser. Pode-me chamar cobarde, 

talvez, mas tenho filhos para criar."  

 "Cuidado que quem se mete com o PS leva... E de preferência através do 

próprio Estado..." 

 

A censura dos media tradicionais e a perseguição dos blogues são factores que 

contribuem para a diminuição da liberdade, a repressão da cidadania e a 

resignação social com a corrupção, a pedofilia e outros crimes, e suportam o 

atraso do País. 

 

 

 

 

Terça-feira, 13 de Março de 2007  

Dossiê Sócrates na Procuradoria  
 

Do Portugal Profundo sabe que, após terem sido publicamente difundidos 

através de um meio de comunicação social nacional - o jornal O Crime de 8-3-

2007 - alegados factos graves e apresentadas dúvidas relevantes sobre o percurso 

académico do primeiro-ministro José Sócrates, na passada sexta-feira (dia 9-3-

2007) o corajoso advogado José Maria Martins
237

 enviou ao Procurador-Geral 

da República uma participação criminal para que seja investigado o 

assunto e apurada toda a verdade. 

http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=233474&idCanal=9
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=233474&idCanal=9
http://josemariamartins.blogspot.com/
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Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (tal como, neste caso, a 

Universidade Independente no processo de equivalência, curso ou concessão do diploma) não é suspeito nas suas 

habilitações académicas da realização de qualquer ilegalidade ou irregularidade. 

 

 

 

Sexta-feira, 16 de Março de 2007  

José Sócrates já não é engenheiro...  
 

A biografia oficial do primeiro-ministro que consta do Portal do Governo
238

, 

acaba de ser alterada: José Sócrates deixou de ser "engenheiro civil" e 

passou a "licenciado em engenharia civil"... Isso pode ser comprovado dentro 

do Portal do Governo no caminho Primeiro-Ministro> Biografia
239

. Possuo, e 

creio que muitos leitores também, a prova da modificação da biografia oficial, 

com a mesma página com versões diferentes [a original e a alterada]. 

 

Quando consultei a página da biografia do primeiro-ministro no Portal do 

Governo
240

 - várias vezes desde que tomou posse do Governo em 12 de Março 

de 2005
241

 e nos últimos tempos em 28-2-2007, 4-3-2007 e 10-3-2007, altura em 

que escrevi os postes sobre o tema -, José Sócrates assumia-se como 

"Engenheiro civil", facto confirmado também por fac-simile da biografia oficial 

publicado no jornal O Crime de 8-3-2007. Hoje
242

 (página consultada às 10:01 

de 16-3-2007, na sequência de informação de leitor atento
243

) é... apenas 

"Licenciado em engenharia civil"
244

... Peço aos leitores que imprimam a nova 

versão da biografia do primeiro-ministro e que se habituem a imprimir os links 

de informação sensível em linha, como eu tenho o hábito de fazer, para que se 

retenham as provas do que se afirma. 

 

Eu, e muitos portugueses - porque coloquei nos posts o link do Portal do 

Governo
245

 para que fosse verificado o que digo -, guardamos prova daquilo que 

creio ser a utilização do título de engenheiro, regulado pelo Estatuto da Ordem 

dos Engenheiros
246

, aprovado pelo decreto-lei 119/92 de 30 de Junho, publicado 

no Diário da República n.º 148, I Série A, de 30 de Junho de 1992
247

. Tendo em 

conta esta mudança, parece cair a argumentação da absoluta regularidade ou 

legalidade da utilização do título de "engenheiro" pelo primeiro-ministro - 

de outro modo não se compreenderia que arrepiasse caminho. Creio que uma 

explicação e um pedido de desculpas se justifica por ter dito que era o que já não 

diz ser. Além dos esclarecimentos devidos sobre o seu percurso académico. 

 

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/?data=2005-03-12
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/?data=2005-03-12
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117373847645231396/#229648
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.ordemengenheiros.pt/Default.aspx?tabid=670&pid=0
http://www.ordemengenheiros.pt/Default.aspx?tabid=670&pid=0
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1992-06-30&num=148A00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1992-06-30&num=148A00
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Uma questão já está, portanto resolvida: José Sócrates, ao contrário do que 

afirmava, não é engenheiro - como o próprio admite, indirectamente, ao 

modificar a sua biografia oficial
248

. Mas o assunto não está encerrado, pois 

permanecem outras dúvidas. Falta responder às outras questões, que 

colocámos, e prestar os esclarecimentos sobre as lacunas pendentes no seu 

percurso académico, que identificámos, como é obrigação de um primeiro-

ministro. 

 

Do Portugal Profundo temos informação e documentação ainda não publicada e 

continuamos a investigar de forma lícita e legítima. Solicito aos leitores que 

possuam informação sobre este assunto público (registos académicos) e aos 

contemporâneos do curso de Engenharia Civil (e de Engenharia de 

Recursos Naturais) da Universidade Independente de 1995/96 ou que 

tenham sido contemporâneos de José Sócrates na dita pós-Graduação em 

"Engenharia Sanitária na Escola Nacional de Saúde Pública" (ano 

indeterminado) me forneçam informação para o endereço 

a.b.caldeira@gmail.com
249

, que eu prometo investigar, no respeito da lei, e 

publicar aquilo que apurar ser verdadeiro e for lícito fazer. Nada mais, nem nada 

menos, do que a verdade. 

 

  

Pós-Texto 1 (15:48 de 16-3-2007):  

Porém, alertou-me há pouco outro leitor
250

, neste outro caminho do mesmo 

Portal do Governo - Governo> Composição> Perfil> Área Primeiro-Ministro
251

 

- às 15:48 de hoje, 16-3-2007, ainda constava como "Engenheiro civil"
252

. O 

pessoal da Presidência do Conselho não deve ter conseguido cumprir 

discretamente a ordem e o gato parece ter ficado entalado com o rabo de 

fora
253

... Convinha emendar rapidamente também esse perfil
254

... 

 

Pós-Texto 2 (20:35 de 16-3-2007): Na Voz Surda
255

 pode ver-se o fac-simile 

das duas versões da biografia do primeiro-ministro
256

: antes, em 10-2-2006 

("engenheiro")
257

 e depois, 16-3-2006 ("licenciado em engenharia civil")
258

. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é suspeito no seu percurso 

académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade. 

 

 

 
 

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
mailto:a.b.caldeira@gmail.com
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117404333913196540/#229670
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
http://bp3.blogger.com/_E6-90VJBICY/Rfr31Vxi-aI/AAAAAAAAAB0/92FFkzWeZ18/s1600-h/licenciado.jose.socrates.jpg
http://bp3.blogger.com/_E6-90VJBICY/Rfr31Vxi-aI/AAAAAAAAAB0/92FFkzWeZ18/s1600-h/licenciado.jose.socrates.jpg
http://bp3.blogger.com/_E6-90VJBICY/Rfr31Vxi-aI/AAAAAAAAAB0/92FFkzWeZ18/s1600-h/licenciado.jose.socrates.jpg
http://bp3.blogger.com/_E6-90VJBICY/Rfr31Vxi-aI/AAAAAAAAAB0/92FFkzWeZ18/s1600-h/licenciado.jose.socrates.jpg
http://bp3.blogger.com/_E6-90VJBICY/Rfr31Vxi-aI/AAAAAAAAAB0/92FFkzWeZ18/s1600-h/licenciado.jose.socrates.jpg
http://bp3.blogger.com/_E6-90VJBICY/Rfr31Vxi-aI/AAAAAAAAAB0/92FFkzWeZ18/s1600-h/licenciado.jose.socrates.jpg
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Sexta-feira, 16 de Março de 2007  

O manto diáfano da fantasia socrática  
 

 
Fig. 2 - Eça de Queiroz, A Relíquia, Porto, 1887259 

 

 

Uma relíquia
260

 do sistema anti-democrático: a censura e governamentalização 

da comunicação social portuguesa. É um cobertor cúmplice que envergonha o 

jornalismo português face à sua responsabilidade e função, em contraponto com 

aquilo que veríamos nos media de referência se o caso se passasse em Espanha, 

França, Itália, Grã-Bretanha, Alemanha, EUA ou Brasil. 

 

Passaram 2 anos e 22 dias desde que, Do Portugal Profundo, publiquei o 

post sobre "Os cursos de Sócrates
261

" (complementado pelo poste "O hábito da 

opacidade
262

" de 12-4-2005) e estão corridos 16 dias sobre o momento em que 

http://www.rascunho.net/critica.asp?id=951
http://www.gutenberg.org/files/17515/17515-8.txt
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2005/02/os-cursos-de-scrates-actualizado.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2005/04/o-hbito-da-opacidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2005/04/o-hbito-da-opacidade.html
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voltei aqui ao assunto com informações mais frescas e complementares e 

questões adicionais. Apesar da ampla circulação do tema, medida pelas visitas e 

postes noutros blogues, nos media portugueses, além do jornal O Crime (!), 

com destaque de primeira página em Fevereiro de 2005 e 8 de Março de 2007, e 

"O Avante" de 15-3-2007
263

, nem um linha - com excepção da hagiográfica 

lavagem das vestes no fim-de-semana passado, por ocasião dos dois anos de 

reinado. 

 

Aliás, vale a verdade de notar que nos blogues político-sociais de maior 

visibilidade, nem o Abrupto
264

, Causa Nossa
265

, Bicho-Carpinteiro
266

 e outros, 

notíciaram o assunto - desenvolvido também pelo José
267

 da Grande Loja do 

Queijo Limiano
268

 e que foi, todavia, objecto de referências mais suaves ou mais 

duras, secas, tímidas ou curtas, noutros. O assunto incomoda ou queima. 

Apesar dos factos e dos documentos - ou principalmente por causa deles... Mas 

existe: é público e notório. 

 

Sei que a notícia que aqui pus na segunda-feira
269

, de envio em 9-3-2007 pelo 

corajoso advogado José Maria Martins
270

 de participação criminal sobre o 

assunto ao Procurador-Geral da República, obrigou alguns media a bulir. Mas, 

do que vejo, editores e directores ainda não permitiram que o assunto fosse 

sequer aflorado nas suas publicações. Mais ainda, quando vier - não pode deixar 

de vir! -, não tenho qualquer esperança de rigor no tratamento dos factos e 

documentos e de distanciamento face aos pseudo-desmentidos defensivos. E, 

contudo, à luz dos olhos agudos, o manto da fantasia
271

 jamais consegue cobrir a 

nudez da verdade. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é suspeito no seu percurso 

académico da realização de qualquer ilegalidade ou irregularidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avante.pt/noticia.asp?id=18757&area=29
http://abrupto.blogspot.com/
http://causa-nossa.blogspot.com/
http://bichos-carpinteiros.blogspot.com/
http://doportugalprofundo.blogspot.com/http:/grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/anjinhos-em-procisso.html/
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/anjinhos-em-procisso.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/anjinhos-em-procisso.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-na-procuradoria.html
http://josemariamartins.blogspot.com/
http://www.rascunho.net/critica.asp?id=951
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Segunda-feira, 19 de Março de 2007  

O "engenheiro" e a "Engenheiria" . 
 

 
Fig. 3 – Perfil de José Sócrates no Portal do Governo na Internet, às 16:15 de 19-3-2007 

(versão provavelmente temporária)272
 

 

O gabinete do primeiro-ministro não consegue acertar uma. Os assessores ou 

funcionários
273

 não conseguem cumprir as instruções do chefe que os manda 

emendar o curriculum. Na sexta-feira passada (16-3-2007) deixaram metade do 

trabalho por fazer: emendaram a biografia
274

, mas não a outra página oficial do 

perfil do primeiro-ministro
275

, onde ficou a constar ainda a afirmação 

alegadamente inválida, irregular ou ilegal, de que é "engenheiro". Até há pouco. 

 

Fim de semana passado, os assessores - presumo - voltaram a rastrear este 

blogue Do Portugal Profundo e viram que tinham deixado de fora o rabo do 

gato. No fim da reunião de damage control marcada por terem sido apanhados 

com a boca na botija, devem ter concluído que não restava outra possibilidade 

senão emendarem-na, mesmo nas barbas do público atento. Pediram autorização 

- a quem manda - para alterar também essa outra página do Portal do Governo
276

 

e hoje (19-3-2007) à tarde corrigiram-na - de manhã ainda estava na versão de 

"engenheiro", conforme consta da versão que imprimi. 

 

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Geral/FichaTecnica
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Geral/FichaTecnica
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
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Por informação de um comentador
277

, reparamos na alteração. Mas... nova 

cavadela: nova minhoca. Esta tarde, o "engenheiro
278

" passou a "licenciado 

em Engenheiria Civil
279

" (sic) - página consultada e gravada às 16:15 de 19-3-

2007 e aí em cima exposta. Assim seja. Aliás, depois de tantas contradições e 

silêncio, José Sócrates pode ser o que ele quiser. 

 

 

Pós-Texto:  

Sugerimos aos leitores que vão consultando e imprimindo as diversas versões da 

página da never-ending-story da biografia do primeiro-ministro. São provas. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade. 

 

 

 

 

Terça-feira, 20 de Março de 2007  

Engenheiro eu sou...  
 

Além da biografia do Portal do Governo, onde até sexta-feira (16-3-2007) e no 

Perfil até ontem (19-3-2007), aparecia como "engenheiro", conforme 

apresentámos nos posts anteriores, surgem outras referências de José Sócrates a 

este título que não possuirá. 

 

O Carlos
280

 da Grande Loja do Queijo Limiano
281

 encontrou duas referências
282

 

nos media em que José Sócrates se terá apresentado ou assumido como 

"engenheiro": 
 

uma da RTP/Lusa de 3-6-2006
283

: 
 

"Recordando ser também engenheiro civil, José Sócrates contou que, 

enquanto estudante, Edgar Cardoso foi para si e para os colegas "uma grande 

referência
284

"; 
 

e outra do jornal Urbi et Orbi (da UBI) de 14-8-2001
285

: 
 

"Depois da experiência universitária em Coimbra regressei à Covilhã como 

engenheiro e trabalhei entre 1982 e 1987 na Câmara Municipal."
286

 

 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117404333913196540/#229790
http://bp3.blogger.com/_E6-90VJBICY/Rfr31Vxi-aI/AAAAAAAAAB0/92FFkzWeZ18/s1600-h/licenciado.jose.socrates.jpg
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/doutores-e-engenheiros-apenas-uma.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/doutores-e-engenheiros-apenas-uma.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/doutores-e-engenheiros-apenas-uma.html
http://rtp1.rtp.pt/index.php?article=243045&visual=16
http://rtp1.rtp.pt/index.php?article=243045&visual=16
http://rtp1.rtp.pt/index.php?article=243045&visual=16
http://rtp1.rtp.pt/index.php?article=243045&visual=16
http://www.urbi.ubi.pt/010814/edicao/80entrev_socrates.html
http://www.urbi.ubi.pt/010814/edicao/80entrev_socrates.html
http://www.urbi.ubi.pt/010814/edicao/80entrev_socrates.html
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Mas a melhor até agora, descoberta por um leitor
287

 deste blogue, parece ser a de 

5-2-2007 no DN
288

, em que Sócrates, num comício da campanha sobre o 

referendo do aborto, terá dito: 

 

"Estou aqui só como engenheiro e como político."
289

 

 

Palavras para quê?...  

 

 

 

 

Quarta-feira, 21 de Março de 2007  

O candidato ao título  
 

O primeiro-ministro José Sócrates parece conhecer a diferença entre um 

grau de licenciado e um título profissional. Ora, veja-se este exemplo 

elucidativo que nos foi trazido por um comentador
290

, com a declaração, em 3-6-

2006, do primeiro-ministro sobre os 60 mil candidatos que ficaram de fora no 

concurso de professores
291

: 

 

"Desses 60 mil que referiu a maior parte deles não são professores. São 

pessoas que se candidataram ao lugar de professor. Nunca tinham sido 

professores na vida. É bom que esse esclarecimento se faça." (realce meu) 

 

Realmente, é bom que o esclarecimento se faça sobre o seu uso do título de 

"engenheiro" e sobre os seus registos académicos... Continuamos à espera. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade. 

 

 

 

Quinta-feira, 22 de Março de 2007  

O Dossiê Sócrates  
 

Este post foi actualizado, entre outras vezes para pequenas emendas e 

complementos, cerca da 1:00 de 24-3-2007, e pelas 9:11 de 24-3-2007, 2:35 e 

12:48 de 25-3-2007. 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117432228195888170/#229843
http://www.dn.sapo.pt/2007/02/05/nacional/socrates_sem_certezas_sobre_vitoria_.html
http://www.dn.sapo.pt/2007/02/05/nacional/socrates_sem_certezas_sobre_vitoria_.html
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117404333913196540/#229725
http://www.tsf.pt/online/vida/interior.asp?id_artigo=TSF171298
http://www.tsf.pt/online/vida/interior.asp?id_artigo=TSF171298
http://www.tsf.pt/online/vida/interior.asp?id_artigo=TSF171298
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Quem tenha informação sobre este assunto 

escreva para: a.b.caldeira@gmail.com
292

 

Eu prometo investigar, no respeito da lei, o que 

for relevante e publicar o que apurar ser 

verdadeiro e for lícito e legítimo fazer. 

 

 

Do Portugal Profundo já havia publicado a investigação inicial [sobre o percuso 

académico e o título de engenheiro do primeiro-ministro] em 22-2-2005, após as 

eleições legislativas, e em 14-4-2005
293

. 

 

O jornal Público de 22-3-2007, traz uma reportagem extensa da autoria de 

Ricardo Dias Felner e ainda de Andreia Sanches, sobre "Falhas no Dossiê da 

licenciatura de Sócrates na Universidade Independente" . Ver este link da 

página 2 do jornal
294

 - outros textos só estão disponíveis para assinantes. O que 

se conta é mau demais para poder ser concebível como verdade... O jornal O 

Crime de 22-3-2007 continua a explorar o tema do título de "engenheiro" do 

primeiro-ministro e dá conta do recuo na sua utilização. 

 

A seguir, irei analisar a reportagem do Público de 22-3-2007 (pequena 

entrada na primeira página e desenvolvimento nas pp. 2-5) sobre o percurso 

académico do primeiro-ministro José Sócrates e a utilização do título de 

"engenheiro" em oito capítulos: bacharelato no ISEC; frequência do ISEL; 

licenciatura na Universidade Independente; a "Pós-Graduação em Engenharia 

Sanitária"; o director do Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Independente António José Morais; a utilização do título de engenheiro; a nota 

do primeiro-ministro ao jornal; e a ética da notícia. Depois, comentarei alguns 

desenvolvimentos e reacções dos media e, mais tarde, apresentarei algumas 

pistas de investigação que falta explorar e lacunas a preencher. 

 

 

1. O bacharelato no ISEC 

 

No Público de 23-3-2007 é revelado que José Sócrates teve uma média de licenciatura 

de 12 no bacharelato em Engenharia Civil no Instituto Superior de Engenharia de 

Coimbra (ISEC) e indica-se a data de conclusão em Julho de 1979 - a revista história 

de altar "Sócrates - Da infância ao poder" publicada na revista Tabu do 

semanário Sol de 10-3-2007295
 de 10-3-2007 (p. 50) refere 12,8 valores. Na revista 

vinham as notas de 18 a Análise Matemática I e Física II, o 17 a Física I, o 12 a 

mailto:a.b.caldeira@gmail.com
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/vida-incompleta-de-jos-scrates.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/vida-incompleta-de-jos-scrates.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/vida-incompleta-de-jos-scrates.html
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Química Aplicada e a referência a mais "três 15", do primeiro ano e o 15 a Análise 

Numérica do segundo ano, além de "dois 17" e "míseros 10". 

 

Tendo em conta esta média de 12, ou 12,8 valores, e o peso das cadeiras do bacharelato 

do ISEC na licenciatura, cumprir a média de 16 com que José Sócrates, segundo o reitor 

da Universidade Independente Luís Arouca em entrevista ao diário "24 Horas" de 28-2-

2007, teria terminado a licenciatura, ameaçava atirar as notas do ISEL e da 

Universidade Independente para valores quase aritmeticamente impossíveis. No entanto 

- e após o post Do Portugal Profundo de 28-2-2003 "O Dossiê Sócrates da 

Universidade Independente"296
 que teve ampla divulgação na blogosfera e foi citado 

n' O Crime -, a autora da peça, Ana Sofia Fonseca (com base em informação do 

entrevistado José Sócrates) corrige a informação do reitor e publica297
 o 14 como a 

média da licenciatura na Independente... 

 

Consegui obter o plano de estudos do ISEC em funcionamento na altura em que 

Sócrates frequentou o Instituto coimbrão, após o Decreto-Lei 830/74 de 31 de 

Dezembro, assinado por Vasco Gonçalves, de transformação dos velhos Institutos 

Industriais e Comerciais em Institutos Superiores, até 1985, quando o plano de estudos 

foi publicado no Diário da República n.º 152/85, I Série, através da Portaria 421/85 de 5 

de Julho. O plano de estudos do bacharelato em Engenharia Civil (regime diurno - 

que o regime nocturno seriam 6 anos em vez de 4) que Sócrates terá cursado e 

concluído em Julho de 1979 no ISEC seria o seguinte: 

 

 

1.º Ano 

1.º Semestre 

Análise Matemática 

Física I 

Química Geral 

Geologia Geral 

Geometria Descritiva I 

Desenho de Construções I 

 

2.º Semestre 

Análise Matemática II 

Física II 

Química Aplicada 

Geologia Aplicada 

Álgebra Linear 

Geometria Descritiva II 

Desenho de Construções II 

 

 

 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
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2.º Ano 

1.º Semestre 

Análise Matemática III 

Mecânica Aplicada 

Topografia I 

Materiais de Construção I 

Métodos Estatísticos 

 

2.º Semestre 

Análise Matemática IV 

Resistência dos Materiais I 

Topografia II 

Materiais de Construção II 

Mecânica dos Solos I 

Análise Numérica 

 

3.º Ano 

1.º Semestre 

Resistência dos Materiais II 

Mecânica dos Solos II 

Hidráulica Geral I 

Vias de Comunicação I 

Construções I 

 

2.º Semestre 

Teoria das Estruturas I 

Hidráulica Geral II 

Vias de Comunicação II 

Construções II 

Teoria das Fundações 

 

4.º Ano 

1.º Semestre 

Teoria das Estruturas II 

Betão Armado I 

Planeamento regional Urbano 

Hidráulica Aplicada I 

Organização Obras Estaleiros 

 

2.º Semestre 

Economia 

Betão Armado II 

Projecto de Obras Correntes 

Hidráulica Aplicada II 

Electrotecnia 
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Voltaremos a este plano de estudos do ISEC por ocasião das equivalências na 

Universidade Independente. 

 

 

2. A frequência do ISEL 

 

A frequência por Sócrates do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 

(ISEL) foi descoberta Do Portugal Profundo e aqui tratada e publicada em 

10-3-2007 no post "Dossiê Sócrates - Parte II"
298

. 

 

Diz Ricardo Dias Felner na reportagem de 22-3-2007
299

: 

 

"Quinze anos mais tarde, quando já estava empenhado na campanha de 

António Guterres para primeiro-ministro e era deputado do PS, inscreveu-se 

no curso do ISEL (Instituto Superior de Engenharia de Lisboa) de Engenharia 

Civil, na modalidade de Transportes e Vias de Comunicação. 

Uma das folhas do processo, de que foi dada cópia ao PÚBLICO e lida na 

presença do reitor da UnI, indica que José Sócrates fez dez cadeiras 

semestrais no ISEL, no ano lectivo de 1994/95. E deixou 12 por fazer, antes 

de entrar para a Independente. Aqui, Sócrates concluíu cinco disciplinas. 

Foi essa folha que terá servido para atestar a frequência das disciplinas no 

ISEL no processo de equivalência e matrícula da UnI, a 14 de Setembro de 

1995. Só que a sua data é posterior: nas costas da fotocópia vê-se um 

carimbo, assinado pelo chefe de secção da secretaria do ISEL, «conforme o 

original arquivado», com data de 8 de Julho de 1996." (realce meu) 

 

O "curso" é o Curso de Estudos Superiores Especializados (CESE) em 

Engenharia Civil - perfil de Transportes e Vias de Comunicação
300

 que Sócrates 

terá frequentado em 1994/95. Sobre a frequência do curso pelo actual primeiro-

ministro escrevi no post "O Dossiê Sócrates - Parte II"
301

 de 5-3-2007 o 

seguinte: 

 

"O CESE do ISEL em Engenharia Civil no perfil Vias de Comunicação e 

Transportes302 " [perfil criado pela Portaria 849/91 de 19 de Agosto 

publicada no Diário da República 189/91, I Série B de 19-8-1991303] "tinha 

quatro semestres obrigatórios com 22 cadeiras no total (no 1.º semestre tinha 

Hidráulica Aplicada, Geologia e Geotecnia Aplicadas, Tecnologias de 

Transporte e Computação e Análise de Sistemas, Investigação Operacional e 

Organização de Recursos Humanos; no 2.º semestre tinha Economia dos 

Transportes, Ordenamento do Território, Infra-estruturas Rodoviárias; Infra-

Estruturas Ferroviárias, e Projecto Assistido por Computador). (...) Existem 

testemunhos de que José Sócrates frequentou o 1.º semestre do CESE do 

ISEL no ano lectivo de 1994/95 e nele terá realizado provas. (...) 

No ISEL a sua frequência das aulas terá variado. As fontes referem que o 

deputado José Sócrates terá frequentado as aulas do primeiro semestre do 

CESE em Engenharia Civil em 1994/95. Procuraria inclusivamente esclarecer 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-parte-ii_05.html
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-parte-ii_05.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-parte-ii_05.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-parte-ii_05.html
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1991-08-19&num=189B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1991-08-19&num=189B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1991-08-19&num=189B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1991-08-19&num=189B00
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dúvidas sobre as matérias com os seus colegas. Faltaria bastante, mas isso 

não é anormal nos estudantes de cursos nocturnos. (...) O deputado Sócrates 

terá obtido aprovação a algumas cadeiras do primeiro semestre do CESE. Do 

Portugal Profundo não tivemos acesso ao registo académico do primeiro-

ministro no ISEL, mas as fontes têm memória de que terá feito, pelo menos, a 

cadeira de Ordenamento do Território. 

No segundo semestre de 1994/1995, já na preparação da campanha das 

eleições de 1 de Outubro de 1995, José Sócrates deixou de ser visto com 

regularidade no ISEL. Ainda terá tentado fazer a difícil cadeira de 

"Infraestruturas Rodoviárias", mas as fontes não têm a certeza de que tenha 

entregue o trabalho respectivo."  

 

A revelação de que, afinal, o aluno-deputado, imerso na preparação da 

campanha das legislativas de 1995, referido nesse meu post como "sem tempo" e 

que "faltava muito", tinha concluído 10 cadeiras no ISEL surpreende. 

Informação semelhante, aliás, resulta da admissão do próprio primeiro-ministro 

na peça "Contradições sobre a frequência e avaliação de quatro cadeiras" (p. 4 

do Público de 22-3-2007) do mesmo Ricardo Felner, sobre a sua frequência de 

"algumas das aulas" na Universidade Independente. Que 10 cadeiras foram 

essas? Seria útil que o Público que afirma ter ficado com cópia dessa "folha" ou 

"fotocópia" do ISEL, informasse quais as 10 cadeiras que aí constam. As 

informações de que, Do Portugal Profundo, dispunha manifestavam dificuldades 

na disciplina de Infra-Estruturas Rodoviárias leccionada - será essa que não 

consta da "folha" ou "fotocópia" do ISEL? 

 

A análise dos documentos apresentados terá de ser feita por outras entidades. 

Aqui não contestamos, nem tratados da validade, regularidade ou irregularidade, 

dos documentos e procedimentos burocráticos seguidos. 

 

 

3. Licenciatura na Universidade Independente 

 

A análise da reportagem do Público de 22-3-2007, do percurso de José Sócrates 

pela Universidade Independente (UnI) pode ser dividida em duas partes: 

inscrição e equivalência; e obtenção das cadeiras para alcançar a 

licenciatura. 

 

No que respeita à inscrição e equivalência Ricardo Dias Felner revelou ontem no 

Público
304

 novos dados que acrescentaram à investigação já aqui feita: 

 
"Já o Boletim de Matrícula na UnI revela que, nessa ocasião, o único 

documento junto ao processo foi uma fotocópia do BI. 

Se estes dois documentos são assinados e têm data, o mesmo não sucede com 

outras fotocópias. É o caso, por exemplo, do Plano de Equivalências de José 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
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Sócrates, sem qualquer timbre nem carimbo e onde se concretiza que cadeiras 

mereceram equivalência por parte da UnI. Ou do Pedido de Equivalência, uma 

folha não numerada (como todas as outras), onde apenas surge o nome José 

Sócrates Sousa, manuscrito pelo próprio, e o mapa de equivalências por ele 

proposto. Acresce que o número de cadeiras a que é requerida a equivalência, 

25, tem menos uma cadeira do que o total das disciplinas a que José Sócrates 

viria de facto a obter equivalência no processo de transferência: 26. Por outro 

lado, o espaço onde o responsável do conselho pedagógico pelo processo 

deveria colocar a sua assinatura está em branco. 
 

Documentos sem numeração 

Não se sabendo a data em que foi entregue, consta também dos documentos 

consultados o requerimento em que José Sócrates pede o plano de curso da 

UnI e afirma enviar a relação das cadeiras que fez no ISEL. Sócrates ressalva, 

contudo, que o certificado do ISEL só o poderá entregar em Setembro, "pelo 

facto de algumas notas não estarem ainda lançadas". Calcula-se que o 

primeiro-ministro se estivesse a referir a Setembro de 1995, mas com essa 

data, ou outra aproximada, não se encontra qualquer certificado do ISEL. O 

primeiro-ministro despede-se apresentando os melhores cumprimentos, com 

"do seu José Sócrates" escrito à mão. O reitor disse não conhecer o primeiro-

ministro antes de este ter frequentado a UnI. 

Na resposta ao requerimento de José Sócrates, esta com data de 12 de 

Setembro de 1995, assinada pelo reitor, é atestada a recepção do 

requerimento e Luís Arouca indica já que a comissão científica da Faculdade 

de Ciências da Engenharia e Tecnologias deliberou "propor-lhe a frequência e 

conclusão das seguintes disciplinas do Plano de Estudos de Engenharia Civil: 

Análise de Estruturas, Betão Armado e Pré-Esforçado, Estruturas Especiais e 

Projecto e Dissertação". De fora ficou, "por falha", segundo Luís Arouca, a 

cadeira de Inglês Técnico." (realce meu) 

 

A conformidade, regularidade ou legalidade, dos documentos e procedimentos 

administrativos terá de ser analisada por outras entidades - aqui não se contesta 

nem sequer se trata. Nomeadamente, a existência da "folha" ou "fotocópia" 

assinada pelo chefe de secção da secretaria do ISEL datado de 8 de Julho de 

1996: teria sido esse o documento usado para validar a matrícula e equivalência 

em 14 de Setembro de 1995. Mas como se podem definir as equivalências e 

aceitar a matrícula com um documento só entregue 10 meses depois?... 

 

Daqui, porém, podemos avaliar os factos conhecidos. De acordo com o Público, 

José Sócrates ter-se-á matriculado e obtido as equivalências em 14 de Setembro 

de 2005 e o "único documento junto ao processo foi uma fotocópia do BI". 

Sobre os planos dos bacharelatos e das licenciaturas já escrevi em 28-2-2007. A 

licenciatura em Engenharia Civil da Universidade Independente, autorizada pela 

Portaria n.º 496/95 de 24 de Maio, publicada no Diário da República n.º 120/95, 

I Série-B, de 24 de Maio de 1995
305

, continha 21 disciplinas anuais e 10 

semestrais nos cinco anos do curso. Sócrates já traria, segundo a tal "folha" ou 

"fotocópia" de que fala Ricardo Felner
306

, a aprovação em 10 cadeiras do ISEL. 

 

http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
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Mas - fica a interrogação pelos documentos que o Público
307

 consultou - se 

Sócrates pediu equivalência a 25 cadeiras como pode ter recebido 

equivalência a 26?... E como falta alegadamente a assinatura do "responsável 

do conselho pedagógico pelo processo
308

"? E se se confirmar que foi dada, por 

lapso, equivalência a mais uma disciplina do que deveria ter sido, isso 

significa que o primeiro-ministro teria de fazer mais uma cadeira para 

validar a licenciatura? Suponho que não. Contudo, se a informação for 

verdadeira, e não assistir legitimidade ao órgão para conferir mais equivalências 

do que as devidas, creio que o imbroglio tem de ser deslindado e a rectificação 

feita. 

 

A perplexidade nas equivalências continua relativamente às disciplinas que 

traria do ISEC de Coimbra, cujo plano de Estudos podemos consultar acima. Se 

tinha duas cadeiras de Estruturas (Teoria de Estruturas I e II, além de outras 

cadeiras relacionadas, como Teoria das Fundações) e duas cadeiras de Betão 

Armado (Betão Armado I e II) do ISEC por que motivo essas cadeiras não 

seriam (ou não terão sido) apresentadas pelo candidato no requerimento, que 

com certeza acompanhou do certificado do Instituto de Coimbra, e aceites pela 

Universidade Independente? Com tantas cadeiras diferentes nos vários planos de 

cursos do ISEC e do ISEL face ao plano de estudos da Independente, por que 

razão essa comissão científica "deliberou" propor-lhe que realizasse as cadeiras 

de Betão Armado e Pré-Esforçado (anual) e Análise de Estruturas e Estruturas 

Especiais?... Tendo em conta a vocação e especialização de Sócrates pela área 

do ambiente (onde a matéria das ETARs era fulcral nesses anos), e por que não 

propôs a disciplina de Saneamento Ambiental do ISEL, que aliás não existia no 

curriculum do 1.º e 2.º semestre do CESE do ISEL, nem no curriculum do ISEC 

e tenha antes proposto/recebido a obrigação de efectuar as exigentes cadeiras de 

Análise de Estruturas, Betão Armado e Pré-Esforçado, e Estruturas Especiais? 

 

Sócrates que, segundo o Público, se terá matriculado na Universidade 

Independente, em 14 de Setembro de 1995, durante a campanha eleitoral das 

Legislativas de 1995, tomou posse como secretário de Estado-Adjunto do 

Ambiente em 30-10-95 e obteve a certidão de licenciatura, assinada pelo reitor 

Luís Arouca e pela chefe dos serviços administrativos Mafalda Arouca (sua 

filha) em 14 de Setembro de 1996. 

 

O Público refere um documento da Universidade Independente no processo de 

Sócrates em que intervém uma "comissão científica da Faculdade de Ciências 

da Engenharia e Tecnologias" (p. 2) que responde ao pedido de equivalência 

de Sócrates. Porém, Eurico Calado, director da Faculdade, ao Público, 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
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"assegurou que este" (pedido de equivalências) não passou pelo então director da 

Faculdade (ele próprio), "como era habitual" e que, assim, "só poderia ter sido 

autorizado por uma pessoa: o reitor". Mas a palavra "deliberou" implica a 

decisão de uma entidade colectiva, portanto não poderia ter sido só o reitor. Não 

obstante, também não se pode desmentir o próprio director da faculdade de que a 

decisão não passou por ele como costumava. Assim, o director da faculdade, ou 

não integrava a Comissão Científica de Equivalências do curso ou dessa vez não 

teria sido consultado. 

 

Depois, Sócrates diz que frequentou "algumas das aulas" (p. 4 do Público) e 

obteve aprovação às cadeiras: Análise de Estruturas (3.º ano), Betão Armado 

e Pré-Esforçado (3.º ano), Estruturas Especiais (5.º ano), e Projecto e 

Dissertação (5.º ano) - todas a cargo do docente António João Morais, director 

do departamento de Engenharia Civil - e ainda Inglês Técnico (1.º ano). 

 

A cadeira de Inglês Técnico e o respectivo exame na disciplina está sujeita a 

controvérsia: Eurico Calado, director da Faculdade de Ciências, Engenharia e 

Tecnologias , que terá dito ao Público
309

, que "sempre foi o regente da cadeira e 

sempre a leccionou enquanto teve a sua tutela" e que não teve "conhecimento da 

frequência ou de qualquer exame feito pelo então secretário de Estado Adjunto 

do Ambiente", um facto que é disputado pelo reitor Luís Arouca que afirma 

"sempre fui o professor de Inglês Técnico". 

 

O Público
310

 revela mais outra discrepância na "folha onde são reveladas as 

notas finais da licenciatura da UnI e que nos foi apresentada como pauta pelo 

reitor" (não "assinada nem datada") - uma fotocópia que é "uma grelha do plano 

do curso, tendo as classificações de Sócrates sido acrescentadas de forma 

manuscrita, à frente de cada cadeira" (ver fac simile miniatura na caixa da p.2) 

versus o certificado de habilitações: na disciplina de Betão Armado e Pré-

Esforçado o 17 terá passado a 18; em Projecto e Dissertação 17 terá passado a 

18; e na de Análise de Estruturas o 17 terá passado a 16. 

 

Todavia, devemos lembrar o que o reitor Luís Arouca terá dito em entrevista ao 

24 Horas, à jornalista Rute Coelho, de 28-2-2007
311

: 

 

"Luís Arouca era o director do curso de Engenharia Civil (sua formação de 

base) na altura e lembra-se muito bem do aluno José Sócrates. «O nosso 

primeiro-ministro terminou o curso com 16 valores. (...) 

O reitor da Independente recorda-se de ter leccionado Inglês Técnico no 

curso de Engenharia Civil e de ter ficado «surpreeendido» numa oral a que 

Sócrates se submeteu. «Eu formei-me em Inglaterra e ele falou inglês ao 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
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mesmo nível que eu. Fiquei espantadíssimo e lembro-me de pensar que deve 

ter sido uma namorada inglesa que o ensinou a falar tão bem», comentou 

entre risos. 

Mas as cadeiras onde Sócrates era mesmo craque eram as do 

Planeamento e Política do Ambiente (área em que se especializou) onde 

revelou «grande traquejo político»." (Realce meu) 

 

Sócrates não terá dispensado na escrita, ou terá reprovado, e teve de ir à oral? 

Nessa disciplina de Inglês Técnico, todavia, terá demonstrado, uma qualidade do 

inglês ao mesmo nível do examinador, o reitor Luís Arouca, que faz essa 

confissão ao jornal 24 Horas. Recordo, no entanto, as cadeiras ligadas à área do 

Ambiente que o reitor afecta a José Sócrates que, como eu disse em 5-3-2007
312

: 

 

"Analisado o plano de estudos da licenciatura da Universidade Independente - 

nos termos Portaria n.º 496/95 de 24 de Maio, publicada no Diário da 

República n.º 120/95, I Série-B, de 24 de Maio de 1995
313

, encontramos a 

disciplina anual de Inglês Técnico no 1.º ano que Sócrates ultrapassou em 

oral realizada pelo actual reitor, que na altura era director do curso. Mas já 

não encontramos as disciplinas de "Planeamento e Política do 

Ambiente", referidas pelo reitor Luís Arouca na caixa da página 9 do 24 

Horas de 28-2-2007
314

, em que Sócrates "seria mesmo craque
315

" e terá 

revelado "grande traquejo político
316

". Nem sequer encontramos na 

licenciatura autorizada pela dita Portaria n.º 496/95
317

 a menção de qualquer 

"área" de especialização, referida no 24 Horas de 28-2-2007
318

 - a única 

disciplina da área ambiental da licenciatura em Engenharia Civil da 

Universidade Independente
319

 é Saneamento Ambiental (4.º ano)." (realce 

actual) 

 

As contradições são demasiado evidentes para não serem investigadas e 

esclarecidas. O curriculum do primeiro-ministro não pode estar sujeito a estas 

sombras. 

 

As disciplinas em que, diz o reitor Arouca, Sócrates "seria mesmo craque" 

afinal não constam do certificado de habilitações. 

 

Embora o maior feito, para além de recuperar brilhantemente matérias antigas - 

estas áreas não pertenciam ao curriculum do ISEL que Sócrates frequentara no 

ano anterior - de ciências exactas, como a Física, e disciplinas técnicas que já 

não estudaria há 16 anos (desde o ISEC), foi ter conseguido classificações 

excepcionais, nomeadamente a Projecto e Dissertação, enquanto dirigia a difícil 

Secretaria de Estado do Ambiente. A nota de 18 - ou 17, consoante a versão 

documental preferida - a Projecto e Dissertação sugere um projecto de enorme 

esforço e valia. Seria interessante conhecer que projecto técnico terá sido esse, 

até quem sabe talvez possa ser publicado. 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-parte-ii_05.html
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
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Por outro lado, segundo Ricardo Dias Felner no Público de 23-3-2007 (p. 4), o 

director da Faculdade da Independente as, Prof. Doutor Eurico Calado, declarou 

ao jornal, acerca das quatro disciplinas do 3.º ano e 5.º ano, que "essas cadeiras 

não estavam a funcionar em 1995/96", quando o curso se tinha iniciado apenas 

um ano antes. No entanto, o primeiro-ministro telefonou ao Público "garantindo 

que havia feito as cadeiras e que outros colegas finalizaram a licenciatura no 

mesmo ano" (caixa da página 5). Pois, se se fizesse fé no que disse o próprio 

director da Faculdade, se as cadeiras não funcionavam nesses anos como teria 

sido que o actual primeiro-ministro as frequentasse e concluisse?... Insisto que as 

contradições não podem permanecer sobre o curriculum académico do chefe do 

Governo. Não pode haver duas verdades sobre o mesmo facto objectivo. 

 

No que respeita aos documentos do processo de José Sócrates fornecidos em 16 

de Março pela Universidade Independente ("17 folhas fotocopiadas"), o Público 

de 23-3-2007 explica em caixa (pp. 4-5) que "(o)s documentos expostos não 

eram os originais, mas sim fotocópias, boa parte sumidas" e que o reitor Luís 

Arouca "disse que não era possível aceder aos originais por questões logísticas". 

 

O comentador Irnério, neste comentário
320

, chama a atenção para o disposto no 

Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo - Decreto-Lei n.º 

16/94, de 22 de Janeiro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 37/94, de 11 

de Novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 94/99, de 23 de Março) 
321

-, entre outros, 

nomeadamente o seu art.º 37.º, e ainda o Decreto-Lei n.º 316/83, de 2 de 

Julho
322

, nos seus Capítulos I e II, sobre o regime de equivalências. Sublinhe-se 

ainda as próprias regras de equivalência e dos exames Universidade 

Independente
323

 (servidor em baixo às 8:34 de 24-3-2007), copiadas 

directamente por uma comentadora Curiosa, nestes dois comentários: aqui
324

 e 

ali
325

. 

 

 

4. A Pós-Graduação em Engenharia Sanitária 

 

O Público de 23-3-2007 na sua página 3 traz a informação directa do próprio 

primeiro-ministro com um esclarecimento, ou meio, sobre a pós-graduação em 

Engenharia Sanitária na Escola Nacional de Saúde Pública que José Sócrates 

tinha e tem no seu curriculum oficial no Portal do Governo, e acerca do qual Do 

Portugal Profundo tinha manifestado dúvidas. O Público confirmou o que aqui 

já tínhamos dito há dois anos: com aquele nome não existia na Escola Nacional 

de Saúde Pública nenhum curso; o mestrado/pós-graduação em Engenharia 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/?src=hsr#230101
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.fenprof.pt/superior/?aba=37&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cat=117&doc=283&mid=132
http://www.fenprof.pt/superior/?aba=37&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;cat=117&doc=283&mid=132
http://www.uni.pt/
http://www.uni.pt/
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/?src=hsr#230059
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/?src=hsr#230060
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Sanitária pertence à Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e 

Tecnologia. Ora, veja-se o que escrevi em 23-3-2005: 

 

"Mas Sócrates afirma ainda que "concluíu depois uma pós-graduação em 

Engenharia Sanitária pela Escola Nacional de Saúde Pública
326

" (ENSP)
327

. 

Todavia, o curso de Engenharia Sanitária
328

 é leccionado desde 1975 na 

Universidade Nova de Lisboa
329

, pertencendo, desde a criação das faculdades 

da Nova
330

, à sua Faculdade de Ciências e Tecnologia
331

, primeiro sob a 

forma de curso de especialização e a partir de 1983 como mestrado. Exige a 

licenciatura como condição de admissão
332

. Nunca pertenceu à Escola 

Nacional de Saúde Pública
333

 (que em Abril de 1994 foi integrada na 

Universidade Nova de Lisboa
334

). Mas Sócrates não foi aluno desse curso de 

Engenharia Sanitária da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa
335

 (que foi criado em 1975) - nem ele o diz, pois refere 

expressamente que a sua "pós-graduação
336

" foi na ENSP
337

. Então, que 

curso de Engenharia Sanitária fez? Chamar-se-ia mesmo "pós-

graduação
338

"? Ou seria um curso de curta duração na ENSP
339

? E em 

que ano decorreu? Sócrates já seria licenciado quando frequentou essa 

"pós-graduação
340

"?" (Realce actual)  

 

Questionado sobre o assunto, José Sócrates terá declarado ao Público que "o que 

frequentou foi um curso, «uma graduação nesta área", para engenheiros 

municipais, nos anos 80, quando ainda tinha apenas o bacharelato. Portanto, a 

pós-graduação do curriculum oficial dá lugar a uma "graduação". Tratar-se-á de 

um curso de formação profissional de curta duração? Mas, se assim for, por que 

motivo foi apresentado como pós-graduação? Não seria melhor explicar 

claramente que curso foi, o ano, a instituição exacta e a sua duração para se 

dissiparem as dúvidas da resposta vaga?... 

 

Solicita-se que o primeiro-ministro corrija as suas biografias oficiais no 

Portal do Governo (nota biográfica
341

 e perfil
342

) com a nova versão do dito 

curso de "graduação" (sic) em "Engenharia Sanitária”. 

 

 

5. O director do Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Independente, António José Morais 

 

O Público de 23-3-2007 apresenta, sob o título de "Engenheiro e homem do 

PS", quem é o Prof. Doutor António José Morais, director nos anos de 1995 do 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade Independente e docente de 

quatro das cinco disciplinas que José Sócrates terá cursado em 1995/96 na UnI: 

Análise de Estruturas (3.º ano - anual), Betão Armado e Pré-Esforçado (3.º ano - 

anual), Estruturas Especiais (1.º semestre do 5.º ano) e Projecto e Dissertação 

(2.º semestre do 5.º ano). 

http://josesocrates.blogs.sapo.pt/biografia.html
http://josesocrates.blogs.sapo.pt/biografia.html
http://www.ensp.unl.pt/
http://www.fct.unl.pt/ensino/mestrado/engenharia_sanitaria/
http://www.fct.unl.pt/ensino/mestrado/engenharia_sanitaria/
http://www.fct.unl.pt/ensino/mestrado/engenharia_sanitaria/
http://www.fct.unl.pt/faculdade/historia.html
http://www.fct.unl.pt/faculdade/historia.html
http://www.fct.unl.pt/ensino/mestrado/
http://www.fct.unl.pt/ensino/mestrado/engenharia_sanitaria
http://www.ensp.unl.pt/apresentacao.shtm#inicio
http://www.ensp.unl.pt/apresentacao.shtm#inicio
http://www.unl.pt/webpage/unl/uensino.htm
http://www.fct.unl.pt/ensino/mestrado/engenharia_sanitaria/
http://www.fct.unl.pt/ensino/mestrado/engenharia_sanitaria/
http://www.fct.unl.pt/ensino/mestrado/engenharia_sanitaria/
http://www.josesocrates.com/
http://www.ensp.unl.pt/
http://www.ps.pt/data/conteudo.php?pag=000/lista/castelo_branco/jose_socrates.php
http://www.ps.pt/data/conteudo.php?pag=000/lista/castelo_branco/jose_socrates.php
http://www.ensp.unl.pt/
http://josesocrates.blogs.sapo.pt/biografia.html
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
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António José Morais, de acordo com o Público, conciliava a docência, desde 

Março de 1996, com a Direcção do Gabinete de Estudos e Planeamento e 

Instalações do Ministério da Administração Interna, era então António Guterres 

primeiro-ministro e José Sócrates secretário de Estado. O Público continua o 

perfil do docente, com a indicação de que "nessa altura era também adjunto de 

Armando Vara, secretário de Estado da Administração Interna" e que antes já 

havido sido assessor do vereador socialista Vasco Franco na Câmara de Lisboa. 

E tem sido presidente e membro da assembleia de freguesia de Carnide pelo 

Partido Socialista. 

 

Note-se que a dita conexão deste docente ao PS não significa a indicação de 

qualquer favorecimento, irregularidade ou ilegalidade, nas disciplinas que o 

primeiro-ministro cursou na Independente ou na carreira deste professor. É 

apenas um facto que não pode ser ignorado do público. 

 

 

6. A utilização do título de engenheiro 

 

Aqui também o Público de 22-3-2007 (p. 3)
343

 não traz novidade face ao que já 

tinha sido publicado desta janela Do Portugal Profundo, desde 22-2-2005
344

, 

baseado no Estatuto da Ordem dos Engenheiros
345

, aprovado pelo decreto-lei 

119/92 de 30 de Junho, publicado no Diário da República n.º 148, I Série A, de 

30 de Junho de 1992
346

, especialmente os seus artigos 2.º, 3.º, 4.º e 7.º, aqui 

tratado. 

 

José Sócrates não podia usar o título de engenheiro, o que terá feito conforme 

o Carlos
347

 expôs na Grande Loja do Queijo Limiano
348

 e eu próprio, aqui 

mesmo. 

 

Na discussão fui-eu-man!-não!-fui-eu-man! (tipo Gato Fedorento) sobre quem 

foi o meio responsável pela correcção da biografia do primeiro-ministro, Do 

Portugal Profundo já não entra: os leitores leram o post "Sócrates já não é 

engenheiro"
349

 de 16-3-2007 e não podem ignorar. A mudança, notíciada no dia 

22-3-2007 no Público e n' O Crime, já constava pela blogosfera lusa fora. Para 

ela contribuíu muito a difusão larga que o assunto do uso indevido do título foi 

tendo, nomeadamente a participação criminal do corajoso advogado Dr. José 

Maria Martins sobre o assunto do percurso académico do primeiro-ministro em 

9-3-2007 aqui referida em 13 de Março, ainda os contactos com o gabinete do 

http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070322&page=3&c=A
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.ordemengenheiros.pt/Default.aspx?tabid=670&pid=0
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1992-06-30&num=148A00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1992-06-30&num=148A00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1992-06-30&num=148A00
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/doutores-e-engenheiros-apenas-uma.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/doutores-e-engenheiros-apenas-uma.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/jos-scrates-j-no-engenheiro.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/jos-scrates-j-no-engenheiro.html
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primeiro-ministro do jornal O Crime, o primeiro a notíciar o assunto, e de outros 

media que também me contactaram, a menção n' O Avante de 15 de Março, etc. 

Quem se manifestou, difundiu e contactou o gabinete do primeiro-ministro 

ajudou à mudança - também o Público. 

 

O Público também repete a informação daqui sobre a frequência do Mestrado 

em Gestão de Empresas do ISCTE, cuja parte curricular em 2003-04 Sócrates 

terá concluído com aplicação e muito bom aproveitamento. 

 

 

7. A nota do primeiro-ministro ao jornal Público 

 

A "nota do primeiro-ministro ao Público", emitida ontem, dia 22-3-2007350
, é aqui 

publicada na íntegra por respeito a quem foi objecto no seu percurso académico de 

investigação pelo jornal, numa preocupação de apresentação do contraditório que Do 

Portugal Profundo cultiva, com referência ao jornal que a tem disponível para consulta: 

 

"Perante as surpreendentes e extraordinárias dúvidas colocadas pelo jornalista 

do PÚBLICO sobre a minha licenciatura em Engenharia Civil, que concluí na 

Universidade Independente, tive oportunidade de prestar todos os 

esclarecimentos necessários e, por minha iniciativa, de o remeter para o meu 

processo individual na universidade, cujo acesso integral lhe facultei para que 

não restassem quaisquer dúvidas sobre a respectiva frequência e 

aproveitamento, que estão devidamente certificados. 

Com efeito, o signatário submeteu àquela instituição universitária, 

devidamente reconhecida, o respectivo currículo académico anterior, que 

mereceu apreciação do conselho científico daquela universidade, nos termos 

da qual se determinou o plano de estudos necessário para a conclusão da 

supra referida licenciatura. 

Assim foi feito - as disciplinas foram frequentadas, a avaliação feita, o 

aproveitamento obtido e os respectivos certificados passados. Nomes de 

professores foram dados, referências de colegas foram fornecidas. A tudo isto 

o jornalista teve acesso e, querendo, pode confirmar com total transparência. 

Não posso, porém, deixar de me indignar com mais uma campanha de 

insinuações, suspeitas e boatos que me pretende atingir na minha honra e 

consideração e que, à semelhança de outras de triste memória, assume uma 

dimensão difamatória e caluniosa. E têm sempre a mesma natureza - são 

veiculadas pelos mesmos meios, sob o anonimato dos blogues ou por jornais 

de referência no sensacionalismo e no crime. E usam, também, o mesmo 

método, limitando-se a levantar suspeitas insidiosas com base em dados 

falsos. 

É lamentável que se utilize a situação actual da Universidade Independente 

para se atingirem os seus antigos alunos e é particularmente lastimável que o 

jornal PÚBLICO se disponha a dar expressão e publicidade a este tipo de 

insinuações, quando lhe foram facultados os elementos mais do que 

suficientes para o esclarecimento da verdade." 

 

 

http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070322&page=3&c=A
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Quatro comentários, e mais um, sobre a nota do primeiro-ministro: 

a) Factos não são boatos, nem insinuações nem suspeitas. E as perguntas 

contribuem para o esclarecimento. O que permite o boato é o silêncio e 

a dúvida. Do Portugal Profundo coloquei a s questões e expus os factos 

- as informações, mesmo verosímeis, que não pude confirmar não as 

publiquei. 

b) Segundo o jornal, os nomes dos professores não terão sido dados por 

Sócrates: em 17 de Março, "numa conversa com o Público à margem do 

Fórum Novas Fronteiras, Sócrates não disse o nome de nenhum dos 

seus antigos docentes, mas informou que Luís Arouca nos podia 

elucidar" (Público de 22-3-2007, p. 5, caixa
351

). O jornal não menciona 

"as referências de colegas" que o primeiro-ministro afirma que foram 

fornecidas. 

c) O blogue Do Portugal Profundo não é anónimo - e outros que, depois, 

difundiram a notícia, como A Arte da Fuga
352

, O Insurgente
353

, as 

Blasfémias
354

 e muitos mais, não são anónimos. Há blogues anónimos, 

como anónimas são também as fontes oficiosas que falam para os 

media, mas não foram os anónimos quem investigou e difundiu. Além 

disso, a identidade dos bloguistas que assinam com pseudónimo é 

geralmente conhecida na blogosfera. Fenómenos como o Muito 

Mentiroso são raros. 

d)  A investigação do Público é legítima. 

e) O comentário adicional sobre a notícia do Público, no próprio 22 de 

Fevereiro de 2007, é de José Pacheco Pereira
355

 no Abrupto
356

: "Nos 

blogues, e em blogues assinados, havia já muita informação factual há 

muito tempo sobre esta questão e só estranho que ela tenha levado tanto 

tempo a ser tratada na imprensa.
357

" (Realce meu) 

 

 

8. A ética da notícia 

 

Do Portugal Profundo escrevi ao Provedor do Leitor do Público sobre a ética 

das notícias de 22-3-2007 relativa ao Dossiê do percurso académico e a 

utilização do título de engenheiro pelo primeiro-ministro José Sócrates, com 

destaque na primeira página e desenvolvimento nas páginas 2 a 5, da autoria de 

Ricardo Dias Felner e ainda Andreia Sanches. 

 

Os posts onde, Do Portugal Profundo, publiquei a investigação que aqui fizemos 

estão indicados no topo deste. 

http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070322&page=5&c=A
http://aartedafuga.blogspot.com/
http://oinsurgente.org/
http://ablasfemia.blogspot.com/
http://abrupto.blogspot.com/2007_03_01_abrupto_archive.html#598675593342646974#598675593342646974
http://abrupto.blogspot.com/2007_03_01_abrupto_archive.html#598675593342646974#598675593342646974
http://abrupto.blogspot.com/2007_03_01_abrupto_archive.html#598675593342646974#598675593342646974
http://abrupto.blogspot.com/2007_03_01_abrupto_archive.html#598675593342646974#598675593342646974
http://abrupto.blogspot.com/2007_03_01_abrupto_archive.html#598675593342646974#598675593342646974
http://abrupto.blogspot.com/2007_03_01_abrupto_archive.html#598675593342646974#598675593342646974
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Além destes, têm de ser mencionados os posts aqui publicados sobre o assunto, 

na primeira fase - em 22-2-2005
358

 (imediatamente após as eleições legislativas) 

e em 14-4-2005
359

 - e repetidos no post "O Dossiê Sócrates na Universidade 

Independente
360

". 

 

O Público de 22-3-2007 tem a seguinte nota discreta no canto superior esquerdo 

da página 3: "(Q)uem desde há muito escreve sobre a biografia académica de 

Sócrates é António Balbino Caldeira. Professor no Instituto Politécnico de 

Santarém, publica desde 2005 os seus textos no blogue Do Portugal Profundo". 

Não existe qualquer outra referência à fonte das informações publicadas no 

jornal. 

 

Não comentarei, por enquanto, este segundo caso - os leitores frequentes 

lembrar-se-ão ainda do caso das notícias Do Portugal Profundo (em 24 e 25 de 

Agosto de 2004) - aqui demonstrado
361

 demonstrado em 26-8-2004 e ali 

glosado
362

 em 27-8-2004 pelo João Miranda das Blasfémias -, e manchete do 

Público (em 26-8-2004), relativa às ligações ao Partido Socialista do juiz-

desembargador que estava a analisar o recurso de não-pronúncia de Paulo 

Pedroso. Julgarão os leitores. 

 

..//.. 

 

Recordo que, face às dúvidas sobre o percurso académico do primeiro-ministro 

José Sócrates na Universidade Independente, expus ("António... vem expor e 

requerer o seguinte..." - escrevi eu na queixa)  fundamentadamente
363

 o assunto à 

Inspecção Geral do Ensino Superior
364

 em 3 de Março de 2005 e recebi a 

resposta em 7 de Abril de 2005: ―Relativamente ao seu e-mail de 3 de Março 

último, venho comunicar que foi, na mesma data, exarado o seguinte despacho: 

«Por não ser assunto da nossa competência, tanto mais que não se trata de 

qualquer queixa, arquive-se»‖. Desconheço se o assunto foi remetido para 

investigação por outra entidade. Do Portugal Profundo, procurei, portanto, desde 

o início (22-2-2005), esclarecer as dúvidas pendentes sobre o percurso 

académico de José Sócrates e lamento que se tenha chegado a este ponto triste 

que poderia ter sido evitado pelas autoridades competentes ou pelo próprio 

primeiro-ministro com a prestação dos esclarecimentos necessários. 

 

Este trabalho não é só meu, resulta muito da comunidade virtual (e real!), que 

tem colaborado e apoiado o meu esforço. Uma nota final para reforçar os 

motivos de Do Portugal Profundo nesta investigação de informação factual: 

democracia directa (e especialmente transparência, prestação de contas, 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2005/02/os-cursos-de-scrates-actualizado.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2005/04/o-hbito-da-opacidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://ablasfemia.blogspot.com/2004/08/anatomia-de-uma-cpia.html
http://ablasfemia.blogspot.com/2004/08/anatomia-de-uma-cpia-ii.html
http://ablasfemia.blogspot.com/2004/08/anatomia-de-uma-cpia-ii.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2005/04/geral@igces.mces.pt
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avaliação), cidadania, dignidade do Estado, liberdade de informação e de 

opinião, Portugal. 

 

 

Pós-Texto: 

O CM trouxe em 24 de Março de 2007 o contra-ataque socrático
365

, numa já 

prevista campanha de controlo de danos, de distribuição de bónus e de 

censura informativa, que parece ter chegado também ao Expresso e ao Sol. 

Comentarei depois, com factos. Exceptuando esta opinião no CM sobre a 

"Maturidade jornalística"
366

 que não precisa de resposta. 

 

Em 25 de Março, o ministro Augusto Santos Silva numa oportuna entrevista ao 

CM
367

 (via Blasfémias
368

) sobre as sanções ao "jornalismo de sarjeta
369

" 

(palavras deste ministro do Governo de Portugal
370

), que não pode ser desligada 

da publicação de desenvolvimentos no Dossiê Sócrates no Público
371

 três dias 

antes, revelou a intenção do Governo em institucionalizar uma política de 

repressão informativa e de controlo da liberdade de expressão, com a promessa, 

a propósito de nova mexida do Estatuto do Jornalista, da institucionalização na 

Comissão da Carteira Profissional do Jornalista
372

 de "competências no âmbito 

disciplinar" (a resposta eufemística do ministro à pergunta de António Ribeiro 

Pereira do CM sobre se "a Comissão da Carteira vai poder aplicar coimas e 

suspender profissionais")!?... Segundo o Decreto-Lei n.º 305/97, de 11 de 

Novembro
373

, a Comissão da Carteira é presidida, tal como a Comissão de 

Apelo ( art.º 23.º), por um juiz nomeado pelo politicamente dependente 

Conselho Superior de Magistratura (art. 18.º) e os seus regulamentos, de acordo 

com o art.º 22.º têm de ser aprovados pela tutela do Governo. 

 

Logo após a reportagem do Público de 22-3-2007
374

, já tinha surgido o esperado 

mandado de abate do mensageiro para destruir a mensagem factual, como no 

DN de 22-3-2007
375

, onde sou acusado de procurar atenção, num texto 

"Intervenção na Internet" (sem link e só disponível na edição impressa onde 

aparece encaixado na página 8) - "há jornais, como Público ou O Crime que já 

lhe deram a atenção que parece pretender" - presumivelmente escrito pela 

mesma jornalista Jacinta Romão, a quem atendi telefonicamente na quinta-feira 

passada (dia 22-3-2006) no final do almoço perante testemunhas, e respondi, 

repetindo com paciência face ao pedido insistente de entrevista, que não fazia 

qualquer declaração sobre o assunto... 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 
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http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?idCanal=93&id=235829
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http://www.correiodamanha.pt/noticia.asp?id=235924&idselect=229&idCanal=229&p=200
http://ablasfemia.blogspot.com/2007/03/os-amigos-do-ministro-podem-apresentar.html
http://www.correiodamanha.pt/noticia.asp?id=235924&idselect=229&idCanal=229&p=200
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/AugustoErnestoSantosSilva.htm
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.ccpj.pt/comissao/organograma06.htm
http://www.ccpj.pt/legisdata/LgDecretoLei305de97de11deNovembro.htm#Artigo18
http://www.ccpj.pt/legisdata/LgDecretoLei305de97de11deNovembro.htm#Artigo18
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://dn.sapo.pt/2007/03/23/nacional/um_bloguista_quer_fazer_politica.html
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Independente ou os seus dirigentes e docentes. O mesmo se aplica ao ISEL e a Escola Nacional de Saúde Pública ou 

outras entidades referida neste post. 

 

 

 

Quinta-feira, 22 de Março de 2007  

O papel social do Engenheiro...  
 

Como chamou a atenção um comentador deste nosso blogue, quem sabe o que 

significa ser engenheiro em Portugal é a Prof. Doutora Maria de Lurdes 

Rodrigues
376

, responsável da pasta da Educação do Conselho de Ministros a que 

preside José Sócrates. Como se pode perceber das suas publicações: 

 

 A Situação dos Engenheiros em Portugal entre 1972-1991, Organizações & Trabalho, 

n.º 10, 1994  

 II Inquérito à Situação Socio-Profissional dos Diplomados em Engenharia, 1995  

 Os Engenheiros em Portugal, Oeiras, Celta, 1999  

 Engenharia e Sociedade: a profissão de engenheiro em Portugal, em José Maria 

Brandão de Brito (org.), Engenho e Obra, Lisboa, D. Quixote, 2002  

 A Profissão de Engenheiro em Portugal e os Desafios Colocados pelo Processo de 

Bolonha, em jornadas «O Processo de Bolonha e as Formações em Engenharia», 

Universidade de Aveiro, 2003 
377

 

 O Papel Social dos Engenheiros, em Manuel Heitor (org.) A engenharia em Portugal 

no Século XX, Lisboa, D. Quixote, no prelo 

 

No artigo "A Profissão de Engenheiro em Portugal e os Desafios Colocados pelo 

Processo de Bolonha nas jornadas «O Processo de Bolonha e as Formações em 

Engenharia», Universidade de Aveiro, 2003378
" Maria de Lurdes Rodrigues refere que: 

 

"Toda a história da engenharia em Portugal será marcada por um conflito 

entre estas duas categorias de diplomados em engenharia: os engenheiros e os 

engenheiros técnicos. (...) (O)s engenheiros técnicos aspiram ao estatuto e 

título de engenheiro (...). Todo o conflito gira em torno dos títulos e dos 

diplomas conferidos pelas escolas.
379

" 

 

E mais à frente, na mesma comunicação
380

, a professora agregada de Sociologia 

do ISCTE, actualmente ministra da Educação, desenvolve o tema: 

 

"A Ordem dos Engenheiros adquiriu em 1992, já portanto no quadro de 

regime democrático, o estatuto de associação pública e obrigatória, à qual o 

Estado conferiu o monopólio de representação, regulamentação, controlo do 

acesso e competência disciplinar sobre os licenciados em engenharia que 

exerçam a profissão de engenheiro. É ainda a instituição com poder de 

atribuição do título de engenheiro, reservado exclusivamente aos seus 

membros. Nos actuais estatutos da Ordem só podem ser admitidos como 

membros os licenciados em engenharia que exerçam profissão de engenheiro, 

http://www.sg.min-edu.pt/expo03/min_28_lurdes_rodrigues/expo2.htm
http://www.sg.min-edu.pt/expo03/min_28_lurdes_rodrigues/expo2.htm
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http://paco.ua.pt/common/bin/Bolonha/Bolonha_Profissao%20Engenheiro_ProfLurdes%20Rodrigues.pdf
http://paco.ua.pt/common/bin/Bolonha/Bolonha_Profissao%20Engenheiro_ProfLurdes%20Rodrigues.pdf
http://paco.ua.pt/common/bin/Bolonha/Bolonha_Profissao%20Engenheiro_ProfLurdes%20Rodrigues.pdf
http://paco.ua.pt/common/bin/Bolonha/Bolonha_Profissao%20Engenheiro_ProfLurdes%20Rodrigues.pdf
http://paco.ua.pt/common/bin/Bolonha/Bolonha_Profissao%20Engenheiro_ProfLurdes%20Rodrigues.pdf
http://paco.ua.pt/common/bin/Bolonha/Bolonha_Profissao%20Engenheiro_ProfLurdes%20Rodrigues.pdf
http://paco.ua.pt/common/bin/Bolonha/Bolonha_Profissao%20Engenheiro_ProfLurdes%20Rodrigues.pdf
http://paco.ua.pt/common/bin/Bolonha/Bolonha_Profissao%20Engenheiro_ProfLurdes%20Rodrigues.pdf
http://paco.ua.pt/common/bin/Bolonha/Bolonha_Profissao%20Engenheiro_ProfLurdes%20Rodrigues.pdf
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http://paco.ua.pt/common/bin/Bolonha/Bolonha_Profissao%20Engenheiro_ProfLurdes%20Rodrigues.pdf
http://paco.ua.pt/common/bin/Bolonha/Bolonha_Profissao%20Engenheiro_ProfLurdes%20Rodrigues.pdf
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e que além do curso realizem um estágio e prestem provas de admissão. 

Como, pelos estatutos, podem ser dispensados de provas de admissão os 

candidatos licenciados por escolas a quem a Ordem reconheça a qualidade 

dos cursos e dos programas de formação, esta criou e tem vindo a 

incrementar um sistema de acreditação profissional dos cursos de engenharia. 

Tal sistema sobrepõe-se ao sistema de credenciação por diploma instituído 

para muitas profissões, há muitos anos, nas universidades. 

Na prática do total de 300 cursos existentes no país cerca de 90 estão 

acreditados pela ordem dos engenheiros. Aos diplomados dos cursos 

acreditados é permitido o acesso automático à ordem, à profissão e ao título 

de engenheiro. Aos diplomados dos cursos não acreditados, a admissão como 

membro e o acesso ao título estão condicionados pela aprovação num exame 

à ordem.
381

" 

 

O curso de Engenharia Civil da Universidade Independente
382

, como já provei, 

ainda não está acreditado pela Ordem dos Engenheiros
383

, carecendo o 

candidato, que obtenha o respectivo diploma de licenciatura, de aprovação numa 

prova de admissão, para além do estágio obrigatório para quem possua um curso 

acreditado pela Ordem ou não. 

 

Já expus no post de ontem (21-3-2007) que José Sócrates parece saber a 

diferença entre o grau de licenciado e o título de engenheiro. Mas, se 

permanecer com dúvidas, deve perguntar à sua ministra da Educação, que 

ela com certeza lhe explicará. De qualquer modo, ficamos a aguardar que o 

artigo da ministra "O Papel Social dos Engenheiros" no livro "A Engenharia em 

Portugal no séc. XX"
384

, organizado pelo secretário de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, Prof. Doutor Manuel Heitor
385

, possa aclarar este 

case-study sombrio. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade. 

 

 

 

 

Quarta-feira, 28 de Março de 2007  

O Estado e os manetas  
 

Sem querer copiar o José
386

, ou chegar às consequências do Manuel
387

, também 

não posso deixar passar tudo para o maneta
388

. 

 

http://www.uni.pt/main.php?action=engenhariaCivil_cp
http://www.ordemengenheiros.pt/Default.aspx?tabid=511&pid=0
http://www.sg.min-edu.pt/expo03/min_28_lurdes_rodrigues/expo2.htm
http://www.sg.min-edu.pt/expo03/min_28_lurdes_rodrigues/expo2.htm
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http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/ManuelFredericoTojaldeValsassinaHeitor.htm
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Ainda creio que a lei deste Estado
389

 não autoriza a Universidade Independente a 

mandar para o maneta os livros de termos - o art.º 37 n.º 2 do Estatuto do 

Ensino Superior Particular e Cooperativo
390

 (Decreto-Lei n.º 16/94, de 22 de 

Janeiro(com as alterações introduzidas pela Lei n.º 37/94, de 11 de Novembro, e 

pelo Decreto-Lei n.º 94/99, de 23 de Março) 
391

estipula que "(E)m cada 

estabelecimento de ensino existirão livros de termos das provas de avaliação, 

devidamente identificados e autenticados", as pautas das avaliações e os registos 

das notas de cada aluno. E nesse caso, se a lei não autoriza, a Universidade não 

os pode ter mandado para o maneta
392

. 

 

Para os leitores que não conhecem bem estes assuntos, convém referir que os 

livros de termos, com as notas de cada avaliação, são os documentos mais 

importantes que a secretaria de uma escola deve conservar. São esses registos 

originais que fazem fé do que se passou nesse dia e hora naquela prova de 

avaliação daquela disciplina e dos alunos que a ela compareceram, ou faltaram, e 

da nota que receberam. São usados para conferir algum erro na transcrição de 

notas, como registo original da avaliação. Assim, se um aluno se deslocar à sua 

antiga escola, muitos anos depois, para obter uma certidão de licenciatura com 

as notas e duvidar de alguma, é ao livro de termos que se recorrerá para 

determinar a nota exacta. 

  

Portanto, será fácil deslindar quem era o regente/docente de Inglês Técnico 

em 1995/96 na UnI. Segundo lembrou o comentador Irnério
393

, o art.º 3.º do 

Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo - Decreto-Lei n.º 16/94, de 

22 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 37/94, de 11 de 

Novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 94/99, de 23 de Março
394

: 

 

"Os órgãos de direcção dos estabelecimentos de ensino enviarão 

obrigatoriamente ao serviço competente do Ministério da Educação os 

seguintes elementos, nos prazos que se indicam: 

a) Até 31 de Janeiro de cada ano, o número de alunos matriculados e 

inscritos, por cada curso e ano, bem como o horário escolar a vigorar no ano 

lectivo decorrente, em cada curso e ano curricular, e o nome do docente 

responsável por cada aula do respectivo horário" 

 

Assim, a confiar no que obriga a lei, e os próprios serviços do Ministério a 

conferir, a Universidade Independente terá enviado até 31 de Março de 1996, 

como terá feito todos os anos, o nome do docente responsável pela disciplina de 

Inglês Técnico. Aliás, o mesmo se passará com os nomes dos docentes das 

disciplinas de Análise de Estruturas (3.º ano), Betão Armado e Pré-Esforçado 

(3.º ano), Estruturas Especiais (5.º ano), e Projecto e Dissertação (5.º ano) que 

http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34http://
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/?src=hsr#230101
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.apesp.pt/eespc.htm
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José Sócrates terá frequentado. Por isso, julgamos que o ministro José Mariano 

Rebelo Pires Gago
395

 tem obrigação de fornecer aos cidadãos portugueses esse 

registo que é público. Resolver-se-á com a disponibilização pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a questão de saber quem era o docente de 

Inglês Técnico: se o reitor Luís Arouca que diz ter sido ele (24 Horas de 28-2-

2007, p. 9
396

), se aquele que se apresenta no Público de 22-3-2007 (p. 4) como 

regente e docente da cadeira, o Prof. Eurico Calado. 

 

Do que se conhece de facto, e da nuvem que apareceu depois, não é pelos 

testemunhos sequer, que se deve avançar neste Dossiê. É pelos documentos. 

Estes não são susceptíveis de desmentido ou contradição. Ou existem e provam, 

ou não existem e também provam. Porque, nesse mundo em que vivem os 

poderosos, o que não se consegue provar não existe. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes e docentes.  

 

 

Quinta-feira, 29 de Março de 2007  

Inequivalências  
. 

 
Fig. 4 - Gravidade Zero397 

 

Neste post vou analisar a questão das equivalências concedidas a José Sócrates 

na Universidade Independente (UnI) em 14 de Setembro de 1995
398

, altura em 

que o delfim do candidato António Guterres do PS a primeiro-ministro estava 

em plena campanha eleitoral das Legislativas de 1995 que o Partido Socialista 

viria a vencer com vantagem folgada. Dividi a análise em cinco capítulos: o 

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseMarianoRebeloPiresGago.htm
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseMarianoRebeloPiresGago.htm
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://cmup.fc.up.pt/cmup/relatividade/RG/GravityZero.jpg
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regime legal das equivalências e o da Universidade Independente; o plano de 

estudos do bacharelato do ISEC em Engenharia Civil; o plano de estudos do 

CESE do ISEL em Engenharia Civil; o plano de estudos da Universidade 

Independente em Engenharia Civil; e conclusão sobre as equivalências de José 

Sócrates na Universidade Independente. 

 

 

1. Regime legal das equivalências e o da Universidade Independente 

 

As equivalências num curso superior não podem ser atribuídas de modo ligeiro. 

O processo legal de atribuição de equivalências, recordado pelo comentador 

Irnério
399

, está fixado pelo Decreto-Lei n.º 316/83, de 2 de Julho
400

: 

 

"Artigo 1.º 

Poderá ser conferida equivalência de habilitações nacionais de nível superior 

a disciplinas dos planos de estudos dos cursos superiores ministrados em 

estabelecimentos de ensino superior oficial português. 
 

Artigo 2.º 

A concessão das equivalências a que se refere o artigo 1.º é da competência 

do conselho científico de cada estabelecimento de ensino superior. 
 

Artigo 3.º 

1 - A equivalência será requerida ao presidente do conselho científico do 

estabelecimento de ensino superior, devendo o requerimento mencionar, 

obrigatoriamente, as habilitações de que é requerida equivalência e o 

objectivo com que esta é requerida. 

2 - O requerimento será instruído com documento comprovativo da 

aprovação nas habilitações de que se requer equivalência e respectiva 

classificação se atribuída. 

3 - O conselho científico poderá solicitar ao requerente os elementos 

adicionais que entenda necessários para apreciação do pedido, nomeadamente 

documentos comprovativos das condições de admissão, regulamentos e 

programas de estudo e escolaridade. 
 

Artigo 4.º 

1 - O conselho científico deliberará sobre o pedido nos 30 dias subsequentes à 

recepção do requerimento devidamente instruído." 
 

Normalmente, o Conselho Científico da instituição de ensino superior, através 

do seu presidente, despacha o pedido de equivalência para os departamentos ou 

áreas científicas. Aí, o director do departamento ou área, ou despacha 

directamente ou pede um parecer ao regente da cadeira do domínio específico 

em que a equivalência é pedida. Em qualquer caso, os pareceres de 

equivalências são fundamentados pela análise das disciplinas e dos seus 

programas e depois enviados ao Conselho Científico que normalmente os 

ratifica. Por isso, na Universidade Independente devem com certeza existir esses 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/?src=hsr#230101
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/?src=hsr#230101
http://www.fenprof.pt/superior/?aba=37&cat=117&doc=283&;mid=132
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pareceres que permitiram a concessão de equivalências ao candidato ao curso de 

Engenharia Civil José Sócrates em 14/9/1995. E, melhor ainda, devem estar 

guardadas com certeza as actas do Conselho Científico, com os seus anexos, 

onde essas equivalências foram ratificadas com a respectiva fundamentação. A 

não ser que também tenham ido para o maneta... 

 

Aliás, segundo a comentadora Curiosa citou em 23-3-2007
401

, a Universidade 

Independente tem estipulado o seguinte sistema de equivalências:  
 

"Num pedido de equivalência (UnI) é obrigatório apresentar certificado de 

aproveitamento assim como o plano curricular das cadeiras em causa, tendo 

este que ser emitido e comprovado pela anterior universidade – de referir que, 

se pode pedir/atribuir equivalência a cadeiras que tenham nomenclaturas 

diferentes nas duas universidades, mas é necessário que o plano curricular de 

ambas seja similar; 

Todos os pedidos de equivalência (ou outros que careçam de análise) na UnI, 

têm que primeiro dar entrada na secretaria, preenchendo para o efeito um 

impresso próprio e anexando o que for imprescindível. Ao preencher o 

impresso, o requerente tem que assinar e datar o documento, e pode pedir 

fotocópia autenticada do mesmo se o entender; 

Há pedidos que implicam o pagamento de uma taxa (equivalências, por ex), 

que é feito na secretaria da UnI, sendo sempre emitido um recibo; 

Após data prevista, é dada resposta ao pedido de equivalência, sendo esta 

sempre datada e assinada por quem tem proficiência para tal na UnI, 

referindo-se na mesma a nota atribuída às cadeiras, com fundamentação." 
 

Note-se, então, a diferença entre a teoria geral e a prática neste caso do 

candidato/aluno Sócrates. 

 

 

2. O plano de estudos do bacharelato do ISEC em Engenharia Civil 

 

Consegui obter o plano de estudos do bacharelato em Engenharia Civil do 

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) em funcionamento nos 

anos que Sócrates o frequentou, após o Decreto-Lei 830/74 de 31 de Dezembro, 

assinado por Vasco Gonçalves, de transformação dos velhos Institutos 

Industriais e Comerciais em Institutos Superiores, até 1985, quando o plano de 

estudos foi publicado no Diário da República n.º 152/85, I Série, através da 

Portaria 421/85 de 5 de Julho. O plano de estudos do bacharelato em 

Engenharia Civil no ISEC - regime diurno (o regime nocturno seriam 6 anos 

em vez de 4) -, que Sócrates terá frequentado e concluído em Julho de 1979, 

seria o seguinte:  

 
 

 

 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/?src=hsr#230101


106 António Balbino Caldeira  

1.º Ano 
1.º Semestre 

Análise Matemática 

Física I 

Química Geral 

Geologia Geral 

Álgebra Linear I 

Geometria Descritiva I 

Desenho de Construções I 
 

2.º Semestre 

Análise Matemática II 

Física II 

Química Aplicada 

Geologia Aplicada 

Álgebra Linear II 

Geometria Descritiva II 

Desenho de Construções II 
 

2.º Ano 
1.º Semestre 

Análise Matemática III 

Mecânica Aplicada 

Topografia I 

Materiais de Construção I 

Métodos Estatísticos 
 

2.º Semestre 

Análise Matemática IV 

Resistência dos Materiais I 

Topografia II 

Materiais de Construção II 

Mecânica dos Solos I 

Análise Numérica 
 

3.º Ano 
1.º Semestre 

Resistência dos Materiais II 

Mecânica dos Solos II 

Hidráulica Geral I 

Vias de Comunicação I 

Construções I 
 

2.º Semestre 

Teoria das Estruturas I 

Hidráulica Geral II 

Vias de Comunicação II 

Construções II 

Teoria das Fundações 
 

4.º Ano 
1.º Semestre 

Teoria das Estruturas II 

Betão Armado I 

Planeamento regional Urbano 

Hidráulica Aplicada I 

Organização Obras Estaleiros 
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2.º Semestre 

Economia 

Betão Armado II 

Projecto de Obras Correntes 

Hidráulica Aplicada II 

Electrotecnia 

 

 

3. O plano de estudos do CESE do ISEL em Engenharia Civil 

 

Como deste blogue revelámos, José Sócrates terá frequentado em 1994/95 o 1.º 

ano do Curso de Estudos Superiores Especializados (CESE) do Instituto 

Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) em Engenharia Civil no perfil 

Transportes e Vias de Comunicação
402

 [perfil criado pela Portaria 849/91 de 19 

de Agosto publicada no Diário da República 189/91, I Série B de 19-8-1991
403

]. 

Esse 1.º ano do CESE do ISEL em Engenharia Civil no perfil de 

Transportes e Vias de Comunicação tinha as seguintes cadeiras:  

 

1.º ano do CESE em Engenharia Civil - perfil Transportes e Vias de 

Comunicação do ISEL 

1.º semestre 

Hidráulica Aplicada 

Geologia e Geotecnia Aplicadas 

Tecnologias de Transporte 

Computação e Análise de Sistemas 

Investigação Operacional 

Organização de Recursos Humanos 
 

2.º semestre 

Economia dos Transportes 

Ordenamento do Território 

Infra-Estruturas Rodoviárias 

Infra-Estruturas Ferroviárias 

Projecto Assistido por Computador 
 

O Público de 22-3-2007
404

 refere que teve acesso à cópia do documento que terá 

sido usado para atestar as equivalências concedidas em 14 de Setembro de 1995, 

uma "fotocópia" onde "nas costas" se vê "um carimbo, assinado pelo chefe de 

secção da secretaria do ISEL, «conforme o original arquivado», com data de 8 

de Julho de 1996" - o reitor "insistiu", diz o jornalista Ricardo Dias Felner do 

Público
405

, que "não existem mais documentos sobre José Sócrates naquela 

instituição". 

 

Se José Sócrates entregou na Universidade Independente um documento do 

ISEL a certificar, dez meses depois, de que tinha sido aprovado em 10 cadeiras 

(das 11 do 1.º ano do CESE em Engenharia Civil) é porque as terá efectivamente 

http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1991-08-19&num=189B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1991-08-19&num=189B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1991-08-19&num=189B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1991-08-19&num=189B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1991-08-19&num=189B00
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
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feito. Não creio que haja qualquer discrepância entre as habilitações de Sócrates 

registadas no ISEL (na ficha do aluno e nos livros de termos) e a fotocópia do 

certificado de Sócrates no ISEL, conforme o "original arquivado" no ISEL, que 

o Público consultou e terá ficado com cópia. 

 

Além disso, creio, o ISEL não é a Independente, e ali o registo de notas de cada 

aluno, os livros de termos com as pautas autenticadas de cada avaliação, 

assinadas e rubricadas pelo respectivo docente, não foram "para o maneta". A 

ida "para o maneta" de registos académicos, glosada pela blogosfera fora - que 

nos jornais, rádios e TVs o senhor reitor, ou ex-reitor, beneficia ainda de atenção 

dada a quem é e ao que representa - consta da reportagem do Público
406

 que 

contém essa explicação do reitor/ex-reitor Luís Arouca:  

 

"«As fichas de cada aluno já ninguém sabe delas. Nos primeiros anos, a nota 

final é acompanhada com fundamento, depois é deitada fora» sobre o registo 

do pagamento de propinas, a resposta foi semelhante. «Ao fim de cinco anos, 

vai tudo para o maneta»
407

." (Realce meu) 

 

As cadeiras que terá realizado foram 10 das 11 que compunham o CESE do 

ISEL (o CESE do ISEL tinha quatro semestres com 22 cadeiras no total). 

Segundo apurei, a disciplina que José Sócrates não realizou no ISEL foi Infra-

Estruturas Rodoviárias do 2.º semestre do 1.º ano do CESE. A cadeira previa um 

exame e um trabalho, e Sócrates também não terá entregue o trabalho ou 

realizado o exame. 

 

 

4. A licenciatura da Universidade Independente em Engenharia Civil 

 

Em 1995/96, o plano de estudos da licenciatura em Engenharia Civil na 

Universidade Independente, nos termos da Portaria n.º 496/95 de 24 de Maio, 

publicada no Diário da República n.º 120/95, I Série-B, de 24 de Maio de 

1995
408

, era o seguinte (as disciplinas semestrais estão indicadas como tais, as 

outras são anuais):  

 

1.º ano 

Cálculo Infinitesimal I 

Álgebra Linear e Geometria Analítica 

Química Geral e Experimental 

Física Geral e Experimental 

Informática I 

Inglês Técnico 
 

 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
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2.º ano 

Cálculo Infinitesimal II 

Probabilidades e Estatística 

Computação Numérica 

Ciência e Mecânica dos Materiais 

Informática II 

Desenho Técnico 

 

3.º ano 

Mecânica dos Fluidos 

Análise de Estruturas 

Betão Armado e Pré-Esforçado 

Geometria Aplicada (1.º semestre) 

Mecânica dos Solos e Fundações (2.º semestre) 

Topografia e Cartografia 

Investigação Operacional 

 

4.º ano 

Ordenamento do Território 

Infra-Estruturas 

Organização e Gestão de Projectos e Obras 

Materiais de Construção 

Saneamento Ambiental (1.º semestre) 

Fundações (2.º semestre) 

 

5.º ano 

Legislação de Projecto e Obras de Engenharia (1.º semestre) 

Estruturas Especiais (1.º semestre) 

Edifícios (1.º semestre) 

Transportes (1.º semestre) 

Planeamento Regional (1.º semestre) 

Projecto e Dissertação (2.º semestre) 
 

 

5. Conclusão sobre as equivalências de José Sócrates na Universidade 

Independente 

 

Verificados os curricula dos três cursos para análise das equivalências, 

verificamos sobreposição de disciplinas entre o que Sócrates já possuía e o que 

lhe terão solicitado que fizesse na Independente; bem como a falta de 

disciplinas no plano de estudos da Independente que ele proprio terá pedido e 

lhe terá sido cometido e os curricula do ISEC e ISEL já realizados. 

 

Segundo o Público
409

 de 22-3-2007, Sócrates terá obtido equivalência a 26 

disciplinas, mais uma do que pediu (25) no requerimento que o jornalista 

consultou e guardou cópia.  

 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
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O plano de estudos que foi fixado a José Sócrates na Independente para a 

conclusão da licenciatura continha apenas 5 cadeiras (das 31 que o curso 

possuía): Análise de Estruturas (3.º ano), Betão Armado e Pré-Esforçado (3.º 

ano), Estruturas Especiais (5.º ano), e Projecto e Dissertação (5.º ano) - e ainda 

Inglês Técnico (1.º ano). A disciplina de Inglês Técnico terá sido leccionada pelo 

reitor Luís Arouca ou pelo Prof. Doutor Eurico Calado (consoante a versão que 

se prefira - ver p. 4 do Público de 22-3-2007); as outras quatro cadeiras terão 

tido como docente o Prof. Doutor António José Morais, director do 

departamento de Engenharia Civil que era, segundo o Público
410

, na altura, 

colega de Governo de José Sócrates (adjunto do gabinete de Armando Vara e, 

depois, director do Gabinete de Estudos e Planeamento e Instalações do 

Ministério da Administração Interna) - ver nota de limitação de responsabilidade 

em post anterior
411

 sobre a conexão deste docente. 

 

Comparando os planos dos três cursos, verifica-se que Sócrates já tinha duas 

cadeiras de Estruturas (Teoria de Estruturas I e II) do 3.º e 4.º ano do ISEC, que 

poderiam ser alocadas à equivalência à cadeira anual de Análise de Estruturas da 

Independente, e ainda duas cadeiras semestrais de Betão Armado (Betão 

Armado I e II) no 4.º ano do ISEC que poderiam ser afectas à cadeira de Betão 

Armado e Pré-Esforçado da UnI. Essas disciplinas constariam obrigatoriamente 

do certificado do ISEC, e é incompreensível que não tenham sido consideradas. 

 

Por outro lado, existem várias cadeiras do plano curricular do curso da 

Universidade Independente, além do Inglês Técnico, de Estruturas Especiais e 

do Projecto e Dissertação que lhe foi exigido fazer, que Sócrates não tinha 

realizado no ISEC ou ISEL, porque não constavam do respectivo plano de 

estudos e que, portanto, não equivaliam a... nada. Essas cadeiras são oito: 

Saneamento Ambiental (4.º ano - semestral); Informática II (2.º ano - anual); 

Legislação de Projectos e Obras de Engenharia (5.º ano - semestral); 

Computação Numérica (2.º ano - anual); Probabilidades e Estatística (2.º ano - 

anual); Investigação Operacional (3.º ano - anual); Ordenamento do Território 

(4.º ano - anual); Organização e Gestão de Projectos de Engenharia (5.º ano - 

semestral) - Sócrates tinha feito no ISEL uma cadeira semestral de Investigação 

Operacional e outra cadeira semestral de Ordenamento do Território, mas o 

critério aqui usado, e que abaixo explico, não permite a troca de cadeiras 

semestrais por anuais. 

 

O reitor Luís Arouca insiste que mostrou aos jornalistas do Público (Público de 

22-3-2007, p. 5, caixa) no processo individual "tudo o que havia na universidade 

sobre o ex-aluno" José Sócrates. A atribuição de equivalências terá 

http://jornal.publico.clix.pt/default.asp?url=%2Fmain%2Easp%3Fdt%3D20070322%26page%3D2%26c%3DA
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/o-dossier-scrates.html
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aparentemente sido feita sem a evidência de um documento que provasse as 

cadeiras feitas por Sócrates no ISEL - de acordo com o Público de 22-3-2007
412

, 

o certificado do ISEL que o jornalista Ricardo Felner consultou data de 8 de 

Julho de 1996, quase 10 meses depois da concessão das equivalências em 14-9-

1995... - e aparentemente sem quaisquer documentos dos programas das cadeiras 

anteriores no ISEL e ISEC (não constavam do processo). Este exercício de 

equivalências foi feito neste blogue nas mesmas condições (sem programas) e 

com consulta a docentes qualificados de Engenharia e Matemática. 

 

Para este plano de equivalências e consequente plano de estudos na 

Universidade Independente, são aqui assumidas as seguintes opções (ver 

também a opinião do Prof. Doutor Luís Botelho Ribeiro
413

): não admissão da 

troca directa de uma disciplina semestral de curso anterior por disciplinas anuais 

na Universidade Independente; troca de duas disciplinas semestrais de 

Computação e Análise de Sistemas e de Projecto Assistido por Computador do 

ISEL por Informática I (anual) da Universidade Independente ; concessão de 

equivalência a disciplinas cujo âmbito seja semelhante ainda que tenham nomes 

diferentes (com benefício do aluno, em caso de dúvida). Note-se que este critério 

do benefício do aluno, que aqui segui, até não seria aquele praticado nas escolas: 

nem na Universidade Independente, conforme declaração do próprio Prof. 

António José Morais - "o reitor queria que os alunos pagassem propinas, 

obrigando-os mesmo a ter currículo a mais" (Expresso de 31-3-2007, p. 10). Por 

isso, ainda se compreende menos as equivalências concedidas a José Sócrates. 

 

A comparação dos curricula dos três cursos de José Sócrates para atribuição de 

equivalências permite-nos encontrar, então, o seguinte: 

 oito cadeiras (cinco anuais e três semestrais) a que Sócrates terá pedido e 

recebido equivalência, aparentemente de forma incorrecta;  

 duas cadeiras (anuais) que o próprio Prof. António José 

Morais/"comissão científica", que seria depois docente dessas mesmas 

cadeiras, lhe solicitou, aparentemente de forma errada, que fizesse;  

 três cadeiras (uma anual e duas semestrais) que lhe foi solicitado, 

acertadamente, que obtivesse. 

 

Nesta minha análise, que acima procurei fundamentar, entre as cadeiras que fez 

não devendo fazer e as cadeiras que não fez e devia cumprir, o saldo das 

equivalências concedido pela UnI terá sido favorável a José Sócrates em seis 

cadeiras: três cadeiras anuais e três semestrais. Mais, segundo esta análise, 

para concluir devidamente a sua licenciatura Sócrates teria de fazer mais 

oito cadeiras: cinco anuais e três semestrais (fez duas anuais que não devia)... 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117492120721683356/#230647
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Destas cadeiras, que nesta análise Sócrates teria de cumprir, além do Inglês 

Técnico do 1.º ano, três já estavam comprovadamente a funcionar em 1995/96 

no 2.º ano do curso (Informática II; Computação Numérica; e Probabilidades e 

Estatística) e podiam ser frequentadas pelo aluno-candidato sem a maçada e 

custo da contratação de professores para cadeiras do 3.º, 4.º e 5.º ano a 

frequentar alegadamente por poucos alunos ("cinco ou seis", segundo disse o 

Prof. António José Morais ao Público de 22-3-2007, p. 4). 

 

Por conseguinte, ficam quatro questões às quais convém responder:  

a) Por que motivo essas cadeiras, cujos domínios Sócrates já tinha cursado, 

não seriam (ou não terão sido) apresentadas pelo candidato no 

requerimento (que com certeza acompanhou do certificado do Instituto de 

Coimbra) e aceites como equivalentes pela dita "comissão científica" da 

Universidade Independente? 

b) E se, ao contrário, existiam algumas cadeiras que Sócrates não tinha 

realizado no ISEC e ISEL que constavam do curriculum da Independente, 

por que não lhe exigiu a dita "comissão científica" da UnI que as fizesse, 

em vez das outras que já tinha realizado? 

c) Tendo em conta a vocação e especialização de Sócrates pela área do 

ambiente (onde a matéria das ETARs era fulcral nesses anos), por que não 

propôs o deputado especialista em Ambiente, fazer a disciplina de 

Saneamento Ambiental do ISEL que não possuía de nenhum dos cursos 

anteriores e tenha antes proposto/recebido a obrigação de efectuar as 

exigentes cadeiras de Análise de Estruturas e Betão Armado e Pré-

Esforçado cujo conteúdo já tinha antes cursado? 

d)  E se - diz o Público
414

, baseado nos documentos que viu e terá ficado 

ficado com cópia - Sócrates pediu equivalência a 25 cadeiras como pode 

ter recebido equivalência a 26? Não é que este bónus de uma cadeira face 

ao que o candidato pediu não pudesse acontecer, mas não é normal. 

 

Mesmo sem entrar na análise dos dirigentes e docentes e dos procedimentos e 

documentos, que terá obrigatoriamente de ser feita noutro âmbito, as dúvidas 

amontoam-se e a perplexidade cresce. A pergunta "porquê?" surge 

sistematicamente face ao tratamento concedido pela Universidade Independente 

ao candidato/aluno Sócrates , sem que se consiga descobrir a resposta. 

 

Pós-Texto: Post actualizado em 4-4-2007 às 3:24, após notícia do Expresso de 

31-3-2007 e corrigido após informação de leitora; e emendado ainda em 6-4-

2007 às 8:59 de 6-4-2007. 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
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Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes e docentes.  

 

 

 

 

Sábado, 31 de Março de 2007  

O ex-engenheiro tornou-se ex-pós-graduado em 

Engenharia Sanitária  
 

Acabo de ouvir no Jornal da Noite da SIC, 20:05 de 31-3-2007
415

, numa peça 

softzinha lida (e elaborada?) pelo jornalista Pedro Coelho sobre a notícia do 

Expresso, que o gabinete do primeiro-ministro enviou uma nota (link não 

disponível) para a redacção da SIC, com uma nova versão do curriculum 

oficial de José Sócrates: caíu a referência à "Pós-Graduação em Engenharia 

Sanitária pela Escola Nacional de Saúde Pública". 

 

Finalmente a correcção do curriculum, reclamada pelos blogues, após a 

admissão pelo próprio José Sócrates de que se tratava de uma "graduação" - em 

vez da "pós-graduação" que constava da sua biografia oficial. Foi em 22-2-

2005
416

 que neste blogue expus a dúvida com esse dito curso de pós-graduação. 

 

Esta é a terceira versão do curriculum oficial do primeiro-ministro: depois do 

"engenheiro" e do licenciado em Engenharia - e "engenheiria" (sic)... 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido 

ou suspeito no seu percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, 

nem, por isso, a Escola Nacional de Saúde Pública ou os seus dirigentes e docentes. O mesmo se 

aplica ao ISEL.  

 

 

 

Sexta-feira, 30 de Março de 2007  

Fórmula 1...  
 

Nota Do Portugal Profundo: 

Este post foi escrito no dia 27-3-2007 e mantido sob embargo até ontem à tarde, a 

pedido das jornalistas do Expresso Mónica Contreras e Rosa Pedroso Lima a quem, 

http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/20070331-Assessores+de+Socrates+culpam+UnI.htm
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/o-dossier-scrates.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/o-dossier-scrates.html
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nesse próprio dia, facultei esta informação (a licenciatura ao domingo, descoberta 

pelo nosso comentador Irnério
417

...) e o Dossiê Sócrates. Do Portugal Profundo 

cumpre sempre os seus compromissos.. O Expresso de hoje
418

 (link limitado), 31-

3-2007 - pp. 10 e 11 e comentários nas pp. 2, 3, 9 e 12 -, usa informações do 

Dossiê Sócrates Do Portugal Profundo, sem indicação da fonte. O blogue Do 

Portugal Profundo (muito menos o seu URL) não é mencionado em qualquer 

dessas peças, cuja informação inédita de base aqui foi publicada - o mesmo já se 

tinha passado, aliás, na semana passada. Não creio que a responsabilidade da 

omissão pertença às duas jornalistas. 

 

Uma surpresa mais, com a ressalva de que a descoberta não foi minha, mas do 

nosso comentador Irnério
419

 que a publicou na caixa de comentários Do Portugal 

Profundo às 2:48 AM de 27-3-2007
420

:  

 

"Segundo o Público, o certificado de habilitações de José Sócrates 

certifica que o actual Primeiro-Ministro concluíu a licenciatura no dia 8 

de Setembro de 1996. (...) Como se sabe, a data de conclusão de uma 

licenciatura é a da conclusão da última disciplina dessa licenciatura, portanto, 

data coincidente com um dia de exame (no qual o examinado, obviamente, 

foi aprovado). Ora, estranhamente, o dia 8 de Setembro foi Domingo." 

(Realce meu) 

 

A frase do Público de 22-3-2007
421

 é a seguinte: 

 

"O certificado de habilitações, assinado pela chefe dos serviços 

administrativos, Mafalda Arouca, e pelo reitor, Luís Arouca, indica ainda que 

o curso foi concluído a 8 de Setembro de 1996, com média final de 14 

valores." (Realce meu) 
 

A mesma edição do Público
422

 refere que Mafalda Arouca é filha do reitor Luís 

Arouca. 

  

Baseado em informação deste outro comentador
423

, fica a saber-se que o dia 8 de 

Setembro de 1996 foi o dia em que os portugueses assistiam na televisão (início 

às 12:50) à prestação de Pedro Lamy no Grande Prémio de Itália em Fórmula 1. 

Lamy abandonou à 13.ª volta com o motor do Minardi-Ford partido. Foi um dia 

de azar. 

 

O azar para uns é a sorte de outros. De acordo com o jornalista Ricardo Dias 

Felner no Público de 22-3-2007
424

, nesse mesmo domingo o secretário de Estado 

José Sócrates concluía a licenciatura na Universidade Independente. 

 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/#230396
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/#230396
http://semanal.expresso.clix.pt/1caderno/?edition=1796
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/#230396
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/#230396
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/#230396
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/#230404
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
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Foi também um dia de bruxas e mulheres de virtude, no encerramento do X 

Congresso de Medicina Popular em Vilar de Perdizes (DN de 9-9-1996, p. 22)… 

 

Era uma época em que o secretário de Estado adjunto da Ministra do Ambiente 

José Sócrates estava numa actividade frenética, com o lançamento do Plano 

Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (Público de 7-9-96, pp. 2-4). O 

semanário Independente da sexta-feira seguinte, 13-9-1996, aliás, enchia as 

páginas 30 e 31 com a rising star socialista num artigo sobre "as novas leis dos 

serviços públicos e da defesa dos consumidores", intitulado "Aqui há Sócrates". 

E havia. 

 

Em 7 de Setembro de 1996, conta o DN (8-9-1996, p. 8), António Guterres tinha 

partido para os EUA, para participar no Congresso da Internacional Socialista e 

visitar as comunidades lusas, mas José Sócrates não consta da comitiva que só 

voltou no dia 13. Aliás, Sócrates não podia estar em dois lados ao mesmo tempo: 

na Universidade Independente de Lisboa e nos EUA. 

 

Na página 8 do caderno Economia do Expresso de 7-9-1996, na rubrica "Figura 

da Semana" o título é "A queda do «Ingegnere»"... mas não constituía um 

presságio de longo prazo. Tratava-se do abandono de Carlo de Benedetti da 

presidência da Olivetti. 

 

No Independente de 13-9-1996, p. 13, Paulo Portas assinava a sua página de 

opinião "Antes pelo contrário" com o título de "Manobras do Engenheiro"... 

Porém, não se referia ao recém-licenciado José Sócrates. 

 

Este caso, que suponho resultar de um erro, é apenas mais um de uma longa 

série de contradições e lacunas. O caso da licenciatura ao domingo afigura-se 

risível. Mas eu julgo que será sério. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes ou docentes. 

 

___________________________________________________________ 
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Abril de 2007 
 

 

Domingo, 1 de Abril de 2007  

Primeiro de Abril...  
Hoje, 1 de Abril de 2007, o Correio da Manhã traz (link não disponível), 

seguindo o costume da mentira deste dia do ano, uma alegada decisão tomada 

por José Sócrates(em jantar onde também curiosamente também teria estado 

outro aluno famosíssimo da Universidade Independente, Armando Vara) de se 

inscrever… no Instituto Superior Técnico para obter aí o diploma de Engenharia 

Civil. A volta de Sócrates aos bancos da academia deve ser a mentira do 

primeiro de Abril. 

 

Mas deveria ser verdade: Sócrates não iria para o Técnico, que lá o curso é a 

doer, e dificilmente seria compatível com funções governativas, aliás, como as 

que exercia com grande intensidade no ano lectivo de 1995-96, mas voltaria à 

Universidade Independente para realizar as sete cadeiras em falta 

necessárias à licenciatura em Engenharia Civil - identificadas neste blogue 

em 29-3-2007
425

 - que deveria aí ter feito, porque não as tinha realizado na 

formação anterior no ISEC ou no ISEL. Em vez das quatro do plano de 

equivalências, alegadamente não efectuado pelo órgão, o Conselho Científico, 

com competência legal - conforme refere o nosso comentador Irnério
426

 (artigos 

2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 316/83, de 2 de Julho) - e estatutária - alínea f do n.º 

2 do artigo 7.º dos Estatutos da Sides
427

, aqui trazidos pela nossa comentadora 

Curiosa - que lhe terá sido fixado na Universidade Independente... 

Alegadamente - veja-se o Expresso de 31-3-2007, p. 10 -, o Conselho Científico 

da Universidade Independente só terá sido criado em 1997, de acordo com 

declarações de Frederico Oliveira Pinto que se afirma o seu primeiro presidente 

do seu Conselho Científico. 

 

É também mentira o que refere o ex-reitor da Independente Luís Arouca ao 

Correio da Manhã de hoje, 1-4-2007
428

 - que o jornal, num assomo de vergonha, 

indica ser "arguido no caso Independente por suspeita de prática de crimes de 

fraude fiscal, abuso de confiança, burla agravada, falsificação de documentos, 

corrupção activa e recepção ilícita de depósito de branqueamento
429

" -, sobre ser 

"perfeitamente normal" a passagem de diplomas universitários ao domingo 

e sobre existir essa prática na Universidade de Coimbra. 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117500668700113869/#231986
http://aauni.no-ip.com/crise/estatutosSides.pdf
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=236758&idselect=90&idCanal=90&p=200
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=236758&idselect=90&idCanal=90&p=200
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=236758&idselect=90&idCanal=90&p=200
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=236758&idselect=90&idCanal=90&p=200
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=236758&idselect=90&idCanal=90&p=200
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Após contacto que efectuei com fonte na Universidade de Coimbra, obtive a 

informação de que naquela vetusta Universidade, para evitar qualquer sombra de 

dúvida sobre a validade de um diploma ou certificados, existe até a prática de 

não marcar orais de conclusão de cursos para o sábado (já de si uma situação 

excepcional) - quanto mais ao domingo!... - porque o diploma teria de reflectir 

essa realidade estranha. Assim, na Universidade de Coimbra, o diploma e 

certidão, ou certificado, jamais aparece com data de sábado - muito menos 

o domingo da Independente… 

 

Mais, a manchete do Expresso de ontem, 31-3-2007, cuja notícia do Expresso 

tratarei mais tarde, suaviza a questão. A notícia do Público de 22-3-2007
430

 o 

que diz é - "o curso foi concluído a 8 de Setembro de 1996" - não é que o 

certificado de habilitações tenha sido emitido ao domingo. É que a data de 

conclusão de uma licenciatura é a data do último exame feito com 

aprovação. Importa, por isso, publicar o fac-simile desse certificado para se 

eliminarem as dúvidas. 

 

Fora da brincadeira do primeiro de Abril, está a notícia do DN de hoje, 1-4-

2005
431

 assinada por Pedro Correia, que faz a manchete na primeira página
432

 - 

"Polémica sobre curso de Sócrates preocupa Governo". Vejo que a 

responsabilidade da transparência - "a maior transparência"
433

 - também é 

aconselhada por dirigentes socialistas, que falam sobre anonimato. A excepção 

ao anonimato é do eurodeputado Manuel dos Santos que recomenda nessa 

notícia
434

 do DN: "Não há nada como tornar as coisas claras. Todas as 

explicações devem ser dadas. A gestão do silêncio não é a mais adequada
435

". 

 

Aliás, face às dúvidas levantadas e às contradições expostas, o primeiro-

ministro de Portugal tem a obrigação de expor e mostrar os diplomas e 

certificados que possui dos cursos do ISEC, ISEL, Escola Nacional de Saúde 

Pública e Universidade Independente - e ainda da parte curricular do 

mestrado em Gestão no ISCTE sobre o qual ninguém, muito menos aqui 

(onde, pelo contrário, se destacou a sua aplicação e participação), colocou 

qualquer dúvida. 

 

..//.. 

 

Ainda no CM de 31-3-2007
436

, o ministro teórico do "jornalismo de sarjeta
437

" 

(CM de 25-3-2007
438

), Augusto Santos Silva, aparece a falar na concessão de 

facilidades a novos operadores na próxima Lei da Televisão. Acredito que a 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://dn.sapo.pt/2007/04/01/nacional/caso_independente_preocupa_governo_e.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/01/nacional/caso_independente_preocupa_governo_e.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/01/capa.gif
http://dn.sapo.pt/2007/04/01/nacional/caso_independente_preocupa_governo_e.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/01/nacional/caso_independente_preocupa_governo_e.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/01/nacional/caso_independente_preocupa_governo_e.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/01/nacional/caso_independente_preocupa_governo_e.html
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=236662&idselect=90&idCanal=90&p=200
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=235924&idCanal=229
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=235924&idCanal=229
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Cofina do Eng. Paulo Fernandes, proprietária do Correio da Manhã, vai ser 

contemplada na próxima distribuição do ramalhete televisivo. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade. 

 

 

 

Terça-feira, 3 de Abril de 2007  

As sombras do Expresso 
 

O Expresso de 31-3-2007 publica uma série de artigos, que vou analisar em 

seguida, relativos ao Dossiê Sócrates (link sumário
439

) - "As sombras de 

Sócrates", "Os documentos que o Expresso viu", "Recados para São Bento", 

"Cursos da UnI não são reconhecidos em Angola", "A importância do canudo", 

"Rostos" e "Perguntas sem resposta" - nas suas páginas 10 e 11 do caderno 

principal, com manchete na primeira página - "UnI emitiu diploma de Sócrates 

num domingo". Justifica ainda alarme democrático a reportagem (link não 

disponível) desta mesma edição e caderno do Expresso, pp. 2-3, sobre o controlo 

dos media pelo governo de José Sócrates - veja-se sobre esse problema a 

franqueza do advogado José Maria Martins
440

. 

 

O Expresso (31-3-2007, p. 11) fez ainda perguntas ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, a que este terá obrigatoriamente de responder 

documentalmente, sobre quais os docentes das disciplinas de Engenharia Civil 

na Universidade Independente (UnI) em 1995/96 e das queixas apresentadas ao 

ministério sobre a Universidade Independente - estou curioso de ver como o 

ministro Mariano Gago descalçará a bota da minha queixa em 3-3-2005 à 

Inspecção-Geral do Ensino Superior relativa às dúvidas no processo de 

licenciatura do primeiro-ministro na UnI e o seu arquivamento sumário
441

... Na 

blogosfera vigiaremos a demora nessa resposta. 

 

O Expresso de 31-3-2007 não tocou na questão mais dura das equivalências. O 

jornal terá pedido parecer à Ordem dos Engenheiros, mas a Ordem escusou-se 

(p. 11 da edição de 31-3-2007). No meu post abaixo "Inequivalências"
442

, 

entretanto actualizado e emendado, pode ver-se que, na minha análise, que 

fundamento e explico, "no processo de equivalências da Universidade 

http://semanal.expresso.clix.pt/capa/default.asp?edition=1796
http://josemariamartins.blogspot.com/2007/04/controlo-da-comunicao-social.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
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Independente, Sócrates terá sido aparentemente beneficiado com a equivalência 

de cinco cadeiras a mais - quatro anuais e uma semestral
443

". 

 

As novidades que o Expresso de 31-3-2007 trouxe para o Dossiê Sócrates são 

doze:  

1. a licenciatura ao domingo;  

2. o lançamento na Universidade Independente (UnI) de quatro notas de 

exame de José Sócrates no mesmo dia e em Agosto;  

3. o surgimento do monitor Silvino Alves, além do assistente Fernando 

Guterres, nas quatro cadeiras de Sócrates leccionadas pelo professor 

António José Morais;  

4. a assunção por António José Morais de que foi o "responsável da 

comissão científica" que aprovou as equivalências de Sócrates na UnI;  

5. a afirmação de Frederico Oliveira Pinto, primeiro Presidente do 

Conselho Científico da UnI de que este órgão não existia ali no ano 

1995-1996;  

6. a confirmação por António José Morais de que a UnI "não tinha livro de 

termos";  

7. o aparecimento de mais outro colega de Sócrates na UnI, Alberto Santos;  

8. as peripécias da autorização/desautorização por Sócrates da consulta do 

seu processo individual na UnI;  

9. a alegada inexistência na UnI de livros de termos, livros de sumários, 

horários e lista de alunos, de professores e de disciplinas daquele curso;  

10. a prova escrita de Inglês Técnico;  

11. a informação de "fonte policial" de que "a licenciatura de José Sócrates 

na UnI (...) não está a ser analisada na PJ ou no DIAP de Lisboa";  

12. o curso do Dr. Armando Vara. 

 

Já fora desta análise mas ainda em tempo, a nova polémica sobre o "curso de 

Pós-Graduação com MBA" do ISCTE de Sócrates. 

Fazendo um introito sobre a própria licenciatura de Sócrates na 

Independente. A nossa comentadora Curiosa revela-nos
444

 que segundo o 

Relatório "Diplomados 1993-2002)" da Direcção de Serviço de Estatísticas e 

Indicadores do Observatório da Ciência e do Ensino Superior, datado de Julho 

de 2004
445

, um organismo do Ministério respectivo, em 1996 a Universidade 

Independente teve 0 (zero) diplomados na licenciatura em Engenharia Civil (p. 

177) ainda que tenha formado 92 diplomados nas outras licenciaturas (p. 12). Só 

me 1997 é que aparecem registados 7 licenciados (p. 177). A fazer fé (e 

exceptuando a possibilidade de lapso) nestes dados oficiais, que segundo o 

comentador Irnério acentua
446

 provém da própria Universidade - conforme se lê 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117559149651542572/#232473
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117559149651542572/#232479
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117559149651542572/#232479
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na página 4 do Relatório, estes dados têm como fonte "a resposta dos 

estabelecimentos de ensino superior ao inquérito estatístico anual" realizado pelo 

Observatório/DGES) - não teria havido licenciados em 1996 em Engenharia 

Civil pela Universidade Independente. Todavia, terá havido... Qual o motivo da 

UnI não ter informado o Ministério da existência de diplomados de Engenharia 

Civil em 1996? É que, tal como referiu o Público
447

, José Sócrates ter-se-á 

licenciado em 8 de Setembro de 1996, conforme certificado emitido pelo reitor e 

a chefe dos serviços administrativos da Universidade Independente. O Público 

de 22-3-2007
448

 diz que Mafalda Arouca, a filha do reitor Luís Arouca, era a 

"chefe dos serviços administrativos". 

 

 

1. A licenciatura ao domingo 

Como já disse, o dia de domingo da data de conclusão da licenciatura ou 

emissão do diploma em 8 de Setembro de 1996 foi descoberto pelo nosso 

comentador Irnério
449

 e revelado num post escrito Do Portugal Profundo no 

dia 27-3-2007 e mantido sob embargo, a pedido das jornalistas do Expresso 

Mónica Contreras e Rosa Pedroso Lima a quem, nesse próprio dia, facultei 

(além do Dossiê que lhes entreguei) esta informação até ao dia 30/3/2007 em 

que o publiquei. O facto de as peças do Expresso, que usaram matéria do meu 

Dossiê, não citarem este blogue e o seu URL, como eu tinha exigido e foi 

acordado, é um facto que não honra o jornal e ofende as jornalistas, ainda mais 

quando não se seguiu, até agora, qualquer pedido formal de desculpas - com 

excepção daquele feito por Rosa Pedroso Lima na manhã de sábado, 31-3-2007, 

na sequência de telefonema meu. Se houver dúvidas sobre o que afirmo, 

publicarei prova. 

 

A peça do Expresso "As sombras de Sócrates" (p. 10) traz uma informação, logo 

no início, que é equívoca e carece de esclarecimento: "(A)s notas de quatro 

exames finais do primeiro-ministro - duas escritas e duas orais - foram lançadas 

no mesmo dia de Agosto, para completar a sua licenciatura". O Público de 22-3-

2007 era taxativo "(O) certificado de habilitações, assinado pela chefe dos 

serviços administrativos, Mafalda Arouca, e pelo reitor, Luís Arouca, indica 

ainda que o curso foi concluído a 8 de Setembro de 1996". O Público afirma que 

o curso foi "concluído" a 8 de Setembro; o Expresso que a "UnI emitiu diploma 

de Sócrates num domingo" e "(O) diploma data de 8 de Setembro de 1996". 

 

Descontando o desconhecimento dos procedimentos académicos, importa 

explicar que se trata de coisas diferentes. E a tentativa de suavizar na manchete o 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/#230396
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/#230396


122 António Balbino Caldeira  

que é para o próprio Expresso "bizarro" (p. 10) só prejudica a clareza. 

Normalmente, um diploma, certidão ou certificado de habilitações, tem duas 

datas: a data em que o aluno concluíu o curso e a data em que o diploma ou 

certificado foi emitido - a emissão no próprio dia da conclusão do curso 

implicaria que todas as notas estivessem já lançadas (nos livros de termos e ficha 

do aluno, além das pautas), o cálculo imediato da média, a disponibilidade dos 

serviços de secretaria e a chancela imediata do reitor. À parte a língua, que nos 

diplomas soe ser em latim, a norma costuma ser a seguinte: 

 

[Fulano] reitor (ou o director da Faculdade) e [Beltrano] o secretário-geral 

[ou outro funcionário superior da secretaria] certificam que [Sicrano] 

concluíu na data x a sua licenciatura em... com a média de y valores e tendo 

obtido as seguintes classificações... [Instituição ou local] e [data de emissão 

do diploma/certidão/certificado]. O reitor/director e secretário-geral/chefe 

de secretaria [e seguem-se as assinaturas]. 

 

Quem poderá esclarecer se o 8 de Setembro de 1996 foi a data da conclusão do 

curso (Público) ou a data da emissão do certificado(Expresso) da licenciatura ao 

domingo é o jornalista Ricardo Dias Felner que terá ficado com cópia de 

documentos do processo de Sócrates (Público de 22-3-2007
450

) - será que 

também ficou com cópia deste? É estranha a emissão de um diploma ao 

domingo - ver post anterior -, mas mais grave seria a conclusão da licenciatura 

ao domingo. 

 

No entanto, as jornalistas ao falarem dos quatro exames (dois escritos e dois 

orais) cujas notas "foram lançadas no mesmo dia de Agosto, para completar a 

sua licenciatura" podem estar a sugerir que essas notas de Agosto foram as 

últimas do curso - isto é, não existiria nenhuma pauta com data posterior. É 

assim? Se assim for, então, o jornalista Ricardo Felner errou e o domingo terá 

sido a data de emissão do certificado, enquanto os últimos exames foram feitos 

em Agosto. Pois, mais além, na notícia do Expresso de 31-3-2007 (p. 11), os três 

jornalistas Hugo Franco, Mónica Contreras e Rosa Pedroso Lima dizem que 

"(O) diploma final do curso á assinado pelo reitor e pela sua filha - chefe dos 

serviços administrativos da Universidade Independente - no dia 8 de Setembro 

de 1996, ou seja um domingo". 

 

Todavia, lembra o atentíssimo comentador Irnério
451

 que o próprio Expresso de 

31-3-2007, na página 10 em sobre-título do artigo "As sombras de Sócrates", 

traz: "José Sócrates concluíu o curso na Universidade Independente num 

domingo". Isto é, o Expresso apresenta as duas opções e, por isso, o nosso 

Irnério pergunta se coincidem
452

. Uma possibilidade é a da suavização do facto 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117559149651542572/#232456
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117559149651542572/#232456
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117559149651542572/#232456
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na manchete da primeira página enviesar a própria notícia, ou seja, atenuar para 

a emissão do certificado a conclusão do curso... Mas, como digo é necessário um 

esclarecimento. 

 

É, portanto, necessário um esclarecimento do Público e do Expresso, já que o 

primeiro-ministro não o fez até agora (nem o seu gabinete de forma cabal). Pelo 

contrário, disseram as jornalistas Mónica Contreras e Rosa Pedroso Lima no 

Expresso de 31-3-2007 (p. 10) que "(O) Gabinete do primeiro-ministro 

proibiu, mesmo na passada terça-feira [27-3-2007], um novo acesso do 

Expresso à documentação existente na reitoria da Independente" (sic). O 

gabinete do primeiro-ministro tem o poder de "proibir" a consulta do processo 

individual do cidadão José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa de 1995/96 na 

Universidade Independente?!... Ao abrigo de que lei é que o Gabinete do 

Primeiro-Ministro o proíbe?... Manda o Gabinete do Primeiro-Ministro na 

Universidade Independente? 

 

 

2. Lançamento na Universidade Independente de quatro notas de 

exame de José Sócrates no mesmo dia e em Agosto 

 

O lançamento de notas no mesmo dia, mesmo quatro (duas escritas e duas orais - 

das mesmas disciplinas?) como o Expresso de 31-3-2007 (p. 10) refere, por si só 

não é incomum. Ocorre, mesmo se desaconselhável, a prática de postergar o 

lançamento da nota da escrita até à realização da oral, quando ela exista, e se 

lancem depois as duas em conjunto, pois a nota final é a média das duas. Que se 

lancem simultaneamente notas de duas disciplinas também não é irregular. 

Relativamente às datas, existe a prática de mencionar a data da prova ou, em 

alternativa, a data da avaliação (no caso de oral, a data da prova e da avalição 

coincidem). De qualquer modo, a pauta tem de permitir identificar a data da 

prova e no final a data do lançamento com a assinatura do professor. 

 

Se os "exames foram feitos em dias diferentes e sempre com outros alunos", 

como diz o Prof. António José Morais (Expresso, 31-3-2007, p. 10) não se 

justifica que exista apenas o nome de José Sócrates na pauta. Terá sido por causa 

das orais? Ou por causa do seu lançamento em Agosto? 

 

Agora, invulgar é a realização de exames em Agosto. Não é impossível, mas 

tradicionalmente as escolas estão fechadas em Agosto. Por vezes, cai uma oral 

no 1 ou 2 de Agosto relativa a uma avaliação mais tardia, mas é invulgar. Que 
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data de Agosto será essa? Terá sido a data das provas ou apenas a data de 

lançamento das pautas? Que data estará nessas pautas? Mesmo se for apenas a 

data de lançamento, isto sugere uma urgência incomum. Recordo que se estava à 

beira de uma campanha eleitoral onde o deputado Sócrates era uma das estrelas, 

o delfim beirão do candidato António Guterres. 

 

 

3. O surgimento do monitor Silvino Alves, além do assistente 

Fernando Guterres, nas quatro cadeiras de Sócrates leccionadas pelo 

professor António José Morais 

 

As quatro cadeiras técnicas - Análise de Estruturas (3.º ano), Betão Armado e 

Pré-Esforçado (3.º ano), Estruturas Especiais (5.º ano), e Projecto e Dissertação 

(5.º ano) - terão sido leccionadas pelo Prof. Doutor Eng. António José Morais, 

como admitiu ao Público de 22-3-2007 (p. 4), depois de inicialmente não se 

lembrar quais as cadeiras que teria ministrado a José Sócrates. No plano de 

estudos de Sócrates na UnI, existia ainda a disciplina de Inglês Técnico (1.º ano). 

O reitor Luís Arouca referiu, no mesmo jornal, ainda outro professor que 

também dera as cadeiras práticas de estruturas. Após estas contradições, 

Fernando Guterres é agora confirmado como assistente do Prof. Morais nessas 

cadeiras. Além do assistente Fernando Guterres, o Prof. Morais apresenta ainda 

como envolvido na leccionação destas cadeiras práticas, o monitor Silvino 

Alves. 

 

Seriam, portanto, três docentes para "cinco ou seis" alunos, segundo o Prof. 

António José Morais (Público de 22-3-2007, p. 4), ou "sete alunos", conforme 

Alberto Santos que se apresenta como "colega de curso" de Sócrates nesse ano 

(Expresso de 31-3-2007, p. 10) que estariam a completar o curso no ano de 

1995/96 e aberto no ano lectivo anterior. Já se explicou atrás que o vice-reitor 

Frederico Calado, à época director da Faculdade de Ciências e Tecnologias da 

UnI, declarou no Público de 22-3-2007 (p. 4) que as quatro cadeiras do Prof. 

Morais (que pertenciam ao 3.º e 5.º ano) não estavam a funcionar em 1995/96 

(estava o curso a funcionar há dois anos). Já Inglês Técnico (1.º ano) funcionaria 

desde o ano anterior. 

 

No Público de 22-3-2007 (p.4) há uma referência do Relatório de Avaliação 

Externa (que utiliza os dados do Relatório de Auto-Avaliação elaborado pela 

própria universidade) do curso de Engenharia Civil da UnI onde se refere que 

"no ano de 1997/1998 já existiam sete alunos com o curso concluído". 
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As universidades privadas não são instituições de caridade. Procuram o lucro. O 

lucro depende fundamentalmente da escala - número de alunos por curso e ano. 

Ora, o funcionamento de um curso para cinco, seis ou sete alunos, mesmo não 

existindo registo do pagamento de propinas - "ao fim de cinco anos, vai tudo 

para o maneta", disse o reitor Luís Arouca ao Público de 222-3-2007, 

dificilmente poderia ser lucrativo. É normal, nesses casos, que a Universidade 

apenas aceitasse inscrições condicionais a um número mínimo de alunos - na 

Universidade Independente foi autorizada a licenciatura no curso de Engenharia 

Civil, através da Portaria n.º 496/95 de 24 de Maio, publicada no Diário da 

República n.º 120/95, I Série-B, de 24 de Maio de 1995
453

, ao numerus clausus 

(número de vagas de admissão no 1.º ano) de 150... Não se pode aqui confirmar 

o que disse o reitor Luís Arouca ou o vice-reitor Eurico Calado ou o ex-

presidente do Conselho Científico Frederico Oliveira Pinto. O que se pode 

afirmar, é a estranheza do funcionamento de uma turma de cinco, seis ou 

sete alunos, ainda para mais três docentes nesta disciplinas do 3.º e 5.º ano: 

um docente para cada dois alunos? Porquê? 

 

 

4. A assunção por António José Morais de que foi o "responsável da 

comissão científica" que aprovou as equivalências de Sócrates na UnI 

 

No post "Inequivalências" de 29-3-2007
454

 já apresentei o regime legal das 

equivalências nos cursos superiores, por informação do comentador Irnério, e até 

o regime de equivalências da própria Universidade Independente, aqui trazido 

pela comentadora Curiosa. Aí se prescreve a necessidade de o Conselho 

Científico aprovar as equivalências - em vez da "comissão científica" (sic) pela 

qual António Morais, neste Expresso de 31-3-2007, se considera "responsável". 

 

O primeiro presidente do Conselho Científico, Frederico Oliveira Pinto, diz ao 

Expresso (p. 10) que o Conselho Científico não existia - "só foi criado em 

meados de 1997". O próprio director da Faculdade, Eurico Calado, revela ao 

Público que o pedido de equivalências não passou por si, como era habitual. 

Quem pertencia à tal "comissão científica" da Faculdade de Ciências da 

Engenharia e Tecnologias da UnI: apenas o Prof. António José Morais? Presumo 

que seria mais alguém, pois uma comissão terá pelo menos duas pessoas... 

 

Segundo o Público de 22-3-2007 (p. 4), o Prof. Doutor Eng. António José 

Morais, ex-assessor do vereador socialista Vasco Franco na Câmara Municipal 

http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
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de Lisboa, adjunto do secretário de Estado da Administração Interna Armando 

Vara e, desde Março de 1996, director do Instituto de Gestão Financeira e 

Patrimonial da Justiça, era, nesse ano em que participou na tal "comissão 

científica" que aprovou o plano de equivalências de José Sócrates e terá sido seu 

professor, o director do Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Independente. 

 

O Prof. Morais alega ao Expresso de 31-3-2007 que "(A) UnI foi muito exigente 

porque o reitor queria que os alunos pagassem propinas, obrigando-os mesmo a 

ter currículo a mais" (Realce meu). Sobre o curriculum a mais, ou a menos, veja-

se o meu post com a análise detalhada das equivalências concedidas na UnI
455

, 

com a menção das oito cadeiras que não foram exigidas a Sócrates fazer em vez 

de, ainda mais inexplicável, as duas cadeiras (Análise de Estruturas e Betão) que 

Sócrates já tinha feito e em que ele próprio, que "aprovou" as equivalências, 

viria a figurar como responsável... 

 

Sobre a desculpa, o recuo para trincheira mais distante, na nota à SIC de 31-3-

2007 "Assessores de Sócrates culpam UnI"
456

, note-se o que conta o Público de 

22-3-2007
457

 sobre o requerimento de Sócrates relativo às equivalências: 

"Pedido de Equivalência, uma folha não numerada (como todas as outras), onde 

apenas surge o nome José Sócrates Sousa, manuscrito pelo próprio, e o mapa de 

equivalências por ele proposto
458

". Portanto, o primeiro-ministro não pode 

alijar para os problemas administrativos do foro interno da Universidade" 

Independente, uma responsabilidade que lhe pertence: ter pedido ele 

próprio equivalências a cadeiras às quais não tinha direito - como procurei 

demonstrar no post "Inequivalências"
459

. 

 

Como se vê no meu post "Inequivalências" de 29-3-2007, essas cadeiras que 

Sócrates pediu para não fazer na Universidade Independente e que não tinha 

direito, porque não as tinha feito anteriormente são oito: Saneamento Ambiental 

(4.º ano - semestral); Informática II (2.º ano - anual); Legislação de Projectos e 

Obras de Engenharia (5.º ano - semestral); Computação Numérica (2.º ano - 

anual); Probabilidades e Estatística (2.º ano - anual); Investigação Operacional 

(3.º ano - anual); Ordenamento do Território (4.º ano - anual); Organização e 

Gestão de Projectos de Engenharia (5.º ano - semestral) - Sócrates tinha feito no 

ISEL uma cadeira semestral de Investigação Operacional e outra cadeira 

semestral de Ordenamento do Território, mas o critério aqui usado não permite a 

troca de cadeiras semestrais por anuais. 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/20070331-Assessores+de+Socrates+culpam+UnI.htm
http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/20070331-Assessores+de+Socrates+culpam+UnI.htm
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
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Assim, face ao plano de estudos que lhe deveria ter sido fixado na licenciatura 

da UnI faltar-lhe-ia realizar ainda oito cadeiras... Todavia, no processo de 

equivalências da Universidade Independente Sócrates terá sido 

aparentemente beneficiado com a equivalência de seis cadeiras a mais - três 

anuais e três semestrais. 

 

 

5. A afirmação do primeiro presidente do Conselho Científico da UnI 

de que este órgão só foi ali criado em meados de 1997 

 

Esta declaração ao Expresso de 31-3-2007 do Prof. Doutor Frederico Oliveira 

Pinto, primeiro presidente do Conselho Científico da UnI de que não existia 

Conselho Científico nesta universidade no ano 1995-1996 em que foram 

atribuídas as equivalências a Sócrates, pois este órgão só veio ali a ser "criado 

em meados de 1997" parece colidir com o Decreto-Lei n.º 316/83, de 2 de 

Julho
460

 sobre o regime legal das equivalências e os próprios estatutos da 

universidade - veja-se o meu post abaixo sobre as "Inequivalências
461

", de 31-3-

2007. Diz este professor "responsável por todas as disciplinas de Cálculo das 

licenciaturas em Engenharia" também não se pronunciou sobre o "Pedido de 

Equivalências de Sócrates" - não devia, então, fazer parte da tal "comissão 

científica"... Este docente vai ainda mais longe e "garantiu ao Expresso nunca ter 

visto Sócrates naquela Escola" naquela altura. 

 

 

6. A confirmação pelo Prof. Morais de que a UnI não tinha "livro de 

termos" 

 

O Prof. António José Morais, docente de quatro das cinco cadeiras de Sócrates 

confirma ao Expresso de 31-3-2007 (p. 10) uma situação, que, se for verificada, 

considero gravíssima, de que a Universidade Independente (UnI) "não tinha 

livro de termos", e que substituía "tudo por um dossiê individual a que 

chamava nota de pauta"!... Continuo a querer acreditar que tal não é possível de 

ter acontecido. Certamente, haverá livros de termos... Senão, como certificar os 

diplomas que se afirmam?!... 

 

O damage control da justificação de um caso de contradições e lacunas várias - 

o de José Sócrates - com a desorganização administrativa da Universidade acaba 

por provocar directamente o desprestígio dos graus legítimos que os actuais e 

http://www.fenprof.pt/superior/?aba=37&cat=117&amp;amp;amp;;doc=283&;mid=132
http://www.fenprof.pt/superior/?aba=37&cat=117&amp;amp;amp;;doc=283&;mid=132
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
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antigos alunos da Universidade Independente obtiveram sem mácula. É 

inaceitável que se atire para a instituição a responsabilidade própria. 

 

Nas pautas, as jornalistas do Expresso dizem que terão visto apenas um nome 

manuscrito do aluno Sócrates. Mas o Prof. Morais explica que "(N)as 

verdadeiras pautas figura o nome de todos os alunos que fizeram o mesmo 

exame. Mas essas são distribuídas passado uns tempos" (Expresso, 31-3-2007, p. 

10). O que são "verdadeiras pautas"? E como se chamam as outras? 

 

7. O aparecimento de mais outro colega de Sócrates na UnI, Alberto 

Santos 

 

Depois de Carlos Pereira (CM de 24-3-2007
462

), surge agora no Expresso de 31-

3-2007 (p.10), outro colega de José Sócrates em 1995/96 na Uni: Alberto 

Santos. Reconhece que não "nem todos" tinham "as mesmas cadeiras" e dá como 

justificação o motivo de serem provenientes de politécnicos diferentes. Já Carlos 

Pereira afirma ao Expresso que tiveram "aulas juntos" e fizeram "exames 

juntos". Não diz quais - terá sido em Inglês Técnico ou também em disciplinas 

do 3.º e 5.º ano? Seria útil esclarecer. 

 

Os colegas não devem aparecer um a um, mas de uma vez, e a Universidade 

divulgaria quem eram e os respectivos planos de equivalência, bem como as 

cadeiras que lhe foi exigido fazer. 

 

8. As peripécias da autorização/desautorização por Sócrates da 

consulta do seu processo individual na UnI 

 

As peripécias de autorização de consulta do processo individual de Sócrates pelo 

próprio face ao Expresso (31-3-2007, p. 10) são semelhantes às que o Público 

confessou em 22-3-2007. Dificuldades, hesitações, demoras, proibições. Ora, se, 

do que o povo estranha, está tudo direitinho, importa ser completamente 

transparente, solícito e verdadeiro. 

 

9. A alegada inexistência de livros de termos, livros de sumários, 

horários e lista de alunos, de professores e de disciplinas do curso 

 

No Expresso de 31-3-2007, escrevem Mónica Contreras e Rosa Pedroso Lima 

que na UnI "não tivemos acesso a qualquer livro de termos - exigido por lei 

- (...) livros de sumários, horários e lista de alunos, de professores e de 

http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=235797&idCanal=90
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disciplinas daquele curso" (de Engenharia Civil). E acrescentam: 

"Alegadamente, não existem."! 

 

Este facto não precisa de comentário. A não ser o facto de se rebentar com a 

reputação académica dos estudantes actuais e futuros por causa da desculpa de 

um caso "bizarro". 

 

 

10. A prova escrita de Inglês Técnico 

 

Escrevem Mónica Contreras e Rosa Pedroso Lima do Expresso de 31-3-2007, 

página 10, sobre os documentos que viram no processo individual de Sócrates, 

sem que lhes fosse consentido tirar cópia: (U)m texto em inglês dactilografado e 

corrigido a vermelho [ver, em seguida, fac-simile da prova] foi apresentado 

como a prova escrita de Inglês Técnico, embora não estivesse redigido em 

nenhuma folha de teste da Universidade". 
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Fig. 5 – Mensagem (em cópia do cartão de secretário de Estado Adjunto da ministra do 

Ambiente) que acompanhou a prova de Inglês Técnico de José Sócrates, enviada por fax ao 

reitor Luís Arouca da UnI 
 

Note-se o fecho da mensagem: ―com amizade do seu José Sócrates‖. A familiaridade do ―seu‖ foi 

explicada por Sócrates na entrevista à RTP de 11-4-2007, dizendo que se tratava do equivalente ao 

termo ―yours‖, em inglês. Sócrates não se referiu à expressão ―com amizade‖. 
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Fig. 6 – Prova de Inglês Técnico de José Sócrates, enviada por fax pelo aluno-secretário de Estado Sócrates 

ao reitor Luís Arouca da UnI, de 22-8-1996 – folha 1- Sol, 17-4-2007 
 

Segundo o Sol de 17-4-2007, citado pelo Público463 desse dia, ―a aprovação de José Sócrates na 

cadeira de Inglês Técnico na Independente foi obtida com um trabalho feito em casa numa folha A4, 

enviado ao reitor e acompanhado de um cartão com o timbre do seu gabinete de secretário de Estado. 

Ainda de acordo com o jornal, o texto em inglês é o único documento de avaliação que consta do 

dossier de aluno de Sócrates. (…) Elaborado pelo então secretário de Estado do Ambiente no dia 22 

de Agosto de 1996, o teste de Inglês Técnico foi classificado pelo reitor Luís Arouca quatro dias 

depois, a 26 de Agosto.‖ Porém, a data de conclusão da licenciatura do certificado datado de 26-8-

2006 de (com ―21‖ no indicativo telefónico do timbre, um facto possível só depois de 1999…), 

entregue na Câmara Municipal da Covilhã para reclassificação profisional, é de 8-8-1996… dezoito 

dias antes da classificação da prova de Inglês Técnico pelo reitor Luís Arouca da UnI. O gabinete do 
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primeiro-ministro explicou, depois, que o certificado válido era aquele emitido em 17-6-2003, em 

que a licenciatura tinha sido concluída ao domingo (8 de Setembro de 1996), o documento que antes 

tinha negado por inverosímil (o domingo é um dia estranhíssimo para efectuar um exame de 

licenciatura)… Isto é, aproveitava a data de conclusão do curso de um certificado e a data de emissão 

do outro… 

 

 
Fig. 7 – Prova de Inglês Técnico de José Sócrates, enviada por fax pelo aluno-secretário de Estado Sócrates 

ao reitor Luís Arouca da UnI, de 22-8-1996 – folha 2 – Sol, 17-4-2007 
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Fig. 8 – Prova de Inglês Técnico de José Sócrates, enviada por fax pelo aluno-secretário de Estado Sócrates 

ao reitor Luís Arouca da UnI, de 22-8-1996 – folha 2 – Sol, 17-4-2007 
 

São bem visíveis as datas de 22-6-1996 da prova e a correcção do reitor Luís Arouca em 26-8-2009. 

A correcção da prova foi analisada pelo Prof. Vergílio Rodrigues do Instituto Britânico no 24 Horas 

de 19-4-2009, ―Director do Instituto Britânico e antigo deputado do PS arrasa a prova que José 

Sócrates fez na Independente – Os 19 erros de inglês que o reitor de Sócrates deixou passar‖ (via 

Abnóxio, de 19-4-2007464) 
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Uma prova dactilografada não é normal. Quando muito pode ser um trabalho. 

Servirá esse trabalho de avaliação de uma disciplina de Inglês Técnico? Isso 

teria de ser conferido com o programa da cadeira e as respectivas regras de 

avaliação, que também teriam de ser conhecidos e publicados. Ora, como 

expliquei em post passado: 

 

"Será fácil deslindar quem era o regente/docente de Inglês Técnico em 1995/96 na UnI. Segundo 

lembrou o comentador Irnério465
, o art.º 3.º do Estatuto do Ensino Superior Particular e 

Cooperativo - Decreto-Lei n.º 16/94, de 22 de Janeiro (com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 37/94, de 11 de Novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 

94/99, de 23 de Março466
: 

 

"Os órgãos de direcção dos estabelecimentos de ensino enviarão 

obrigatoriamente ao serviço competente do Ministério da Educação 

os seguintes elementos, nos prazos que se indicam: 

a) Até 31 de Janeiro de cada ano, o número de alunos matriculados 

e inscritos, por cada curso e ano, bem como o horário escolar a 

vigorar no ano lectivo decorrente, em cada curso e ano curricular, e 

o nome do docente responsável por cada aula do respectivo horário" 
 

Assim, a confiar no que obriga a lei, e os próprios serviços do Ministério a conferir, a 

Universidade Independente terá enviado até 31 de Março de 1996, como terá feito todos os anos, 

o nome do docente responsável pela disciplina de Inglês Técnico. Aliás, o mesmo se passará com 

os nomes dos docentes das disciplinas de Análise de Estruturas (3.º ano), Betão Armado e Pré-

Esforçado (3.º ano), Estruturas Especiais (5.º ano), e Projecto e Dissertação (5.º ano) que José 

Sócrates terá frequentado." 

 

Por conseguinte, importa saber quem era mesmo o docente de Inglês 

Técnico: se o reitor Luís Arouca que diz ter sido ele (24 Horas de 28-2-2007, p. 

9
467

), se aquele que se apresenta no Público de 22-3-2007 (p. 4) como regente e 

docente da cadeira, o Prof. Eurico Calado. Ora, o Ministério pode atestar e os 

alunos da Independente de Engenharia Civil nesses anos de 1995/96 informar 

quem era realmente o docente da cadeira. 

 

 

11. A informação de "fonte policial" de que "a licenciatura de José 

Sócrates na UnI (...) não está a ser analisada na PJ ou no DIAP de 

Lisboa" 

 

Também não comento a informação passada pelos jornalistas Hugo Franco e 

Mónica Contreras no Expresso de 31-3-2007, p. 11, de "fonte policial" de que "a 

licenciatura de José Sócrates na UnI (...) não está a ser analisada na PJ ou 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/?src=hsr#230101
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://www.apesp.pt/eespc.htm
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html


 O Dossiê Sócrates 135 

no DIAP de Lisboa". E a fonte dos jornalistas acrescentou ainda: "não 

investigamos sobre matéria prescrita. Já passaram mais de dez anos". 

 

Será essa uma resposta pronta à participação-crime que o desassombrado Dr. 

José Maria Martins
468

 enviou em 9-3-2007 para a Procuradoria-Geral da 

República? 

 

 

12. O curso de Armando Vara 

 

O Expresso de 31-3-2007, p. 11, traz como informação marginal que o socialista 

Armando Vara terminou o seu curso de Relações Internacionais na UnI seis 

meses antes de ter sido nomeado administrador da Caixa Geral de 

Depósitos e não três dias antes como dizia o CM
469

. Não sabemos se a fonte do 

Expresso foi a Universidade Independente ou o próprio, mas cremos que o 

senhor administrador do poderoso banco estatal poderá esclarecer a divergência. 

 

..//.. 

 

Finalmente, já fora da análise das peças do Expresso de 31-3-2007, o caso da 

"Pós-graduação com MBA em gestão de empresas pelo ISCTE
470

" (sic) 

divulgada na nova versão
471

 (a terceira?) do curriculum do primeiro-ministro. 

 

As confusões não param e o Gabinete não consegue acertar uma: no novo 

curriculum divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro nessa nota de 31-3-

2007
472

, já sem a Pós-Graduação em Engenharia Sanitária (que nunca chegou a 

mostrar diploma), aparece uma "Pós-graduação com MBA em gestão de 

empresas pelo ISCTE
473

" (sic). 

 

Ontem, dia 2-4-2007, o director do Público em entrevista a Mário Crespo na 

SIC-Notícias não soube explicar a contradição, dizendo que Sócrates tinha 

frequentado o MBA mas não tinha terminado. Veio dizer hoje, 3-4-2007, ao 

PortugalDiário, o Presidente do ISCTE, o Prof. Doutor Luís Reto, que José 

Sócrates concluíu um MBA na instituição que dirige "em 2004 ou 2005"
474

. Ora, 

José Sócrates terá apenas concluído a parte curricular do MBA (Master of 

Business Administration ou Mestrado em Gestão de Empresas) do ISCTE - falta-

lhe elaborar, apresentar e ser aprovado na dissertação (tese) de mestrado... 

Assim, não tem o grau de MBA. 

 

http://josemariamartins.blogspot.com/
http://josemariamartins.blogspot.com/
http://www.correiodamanha.pt/noticia.asp?id=193159&idselect=10&idCanal=10&p=94
http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/20070331-Assessores+de+Socrates+culpam+UnI.htm
http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/20070331-Assessores+de+Socrates+culpam+UnI.htm
http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/20070331-Assessores+de+Socrates+culpam+UnI.htm
http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/20070331-Assessores+de+Socrates+culpam+UnI.htm
http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/20070331-Assessores+de+Socrates+culpam+UnI.htm
http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/20070331-Assessores+de+Socrates+culpam+UnI.htm
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=793411&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=793411&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=793411&div_id=291


136 António Balbino Caldeira  

Em escolas norte-americanas (como o MIT
475

), distingue-se entre o grau de 

Master of Business Administration (MBA) e o grau de Master of Science (MS) in 

Management - quem fizer apenas a parte curricular tem o MBA, quem fizer 

também a tese tem o MS. Não é o caso do sistema europeu, nem o caso do 

ISCTE: quem complete a parte curricular tem apenas uma pós-graduação sem o 

grau de Mestre. O Gabinete de Sócrates o que deve dizer é que o primeiro-

ministro completou a parte curricular do Mestrado em Gestão de Empresas 

(MBA). Existe, contudo, a referência actual (Abril de 2007) no site do próprio 

ISCTE, na versão em língua inglesa, ao MBA
476

. Neste tempo pós-protocolo 

com o MIT, compreendo a perspectiva da americanização do título (Fulano de 

Tal, MBA), face à perspectiva europeia, mas não creio que seja essa a 

interpretação correcta e rigorosa. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes, como António José Morais, Fernando Guterres e Silvino Alves, e alunos, 

como Armando Vara.  

 

 

 

 

Quinta-feira, 5 de Abril de 2007  

Sumário do Dossiê Sócrates  
 

[Listagem dos 16 posts publicados no blogue sobre o percurso académico 

e a utilização do título de engenheiro por José Sócrates] 

 

Vamos analisar em seguida as notícias do Público de hoje, 5-4-2007 (link de 

imagem das páginas 4 e 5
477

 e link da notícia disponível "Documento oficial diz 

que não houve nenhum diplomado no curso de Sócrates em 1996
478

"). E juntar 

mais algumas informações novas. 

 

As peças do Público, nesta edição de 5-4-2007, sobre o Dossiê são três - 

"Documento oficial diz que não houve nenhum diplomado no curso de Sócrates 

em 1996
479

 de Ricardo Dias Felner (p. 4); "A explicação do Governo" (caixa não 

assinada, p. 4); e outra sobre o "Professor de Sócrates na Independente", António 

Morais, assinada por José António Cerejo (pp. 4-5). Há ainda uma peça de Isabel 

Leiria com "Uma nova direcção para tentar salvar UnI"(p. 5) mas essa trata do 

problema pendente do acordo das diversas facções da Universidade 

http://mitsloan.mit.edu/mba/program/faq.php
http://www.gestao.iscte.org/cursos/mba/
http://www.gestao.iscte.org/cursos/mba/
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070405&page=4&c=A
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070405&page=4&c=A
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
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Independente (UnI) e a negociação com o Governo - é uma questão que não 

pode ser desligada do Dossiê e que envolve não só as facções internas, mas 

também as autoridades do Estado. 

 

Ressalve-se que, desta vez, eliminando a ambiguidade do trabalho de 22-3-2007, 

este blogue Do Portugal Profundo é referido como fonte da notícia do Público
480

. 

"(A) pista sobre este levantamento foi dada por um leitor anónimo do blogue Do 

Portugal Profundo, cujo autor, António Balbino Caldeira, tem levantado, desde 

2005, dúvidas sobre o currículo académico de José Sócrates" - não se trata de 

um "leitor", mas da nossa comentadora Curiosa, a cujo comentário dei o 

destaque no corpo do blogue - e além desse o contributo do nosso comentador 

Irnério. Mas está melhor. 

 

Nesta análise tratarei dois assuntos: a existência ou não de diplomados de 

Engenharia Civil na UnI em 1996; e aulas e as equivalências (de novo). Há 

outra questão pendente, mas fica para mais tarde. 

 

 

1. A existência, ou não, de diplomados em Engenharia Civil na UnI 

em 1996 

 

Realmente, o Público, por Ricardo Dias Felner, aproveita a notícia de ontem (4-

4-2007) Do Portugal Profundo
481

 sobre o Relatório "Diplomados (1993-2002)" 

da Direcção de Serviço de Estatísticas e Indicadores do Observatório da Ciência 

e do Ensino Superior, datado de Julho de 2004
482

 (um organismo do Ministério) 

com base em dados da própria Universidade Independente ao Ministério do 

Ensino de que não houve diplomados em Engenharia Civil em 1996. 

 

A nossa comentadora Curiosa revela-nos483
 que segundo o Relatório "Diplomados 

(1993-2002)" da Direcção de Serviço de Estatísticas e Indicadores do 

Observatório da Ciência e do Ensino Superior, datado de Julho de 2004484
, um 

organismo do Ministério respectivo, em 1996 a Universidade Independente teve 0 (zero) 

diplomados na licenciatura em Engenharia Civil (p. 177) ainda que tenha formado 92 

diplomados nas outras licenciaturas (p. 12). Só me 1997 é que aparecem registados 7 

licenciados (p. 177). A fazer fé (e exceptuando a possibilidade de lapso) nestes dados oficiais, 

que segundo o comentador Irnério acentua485
 provém da própria Universidade - conforme 

se lê na página 4 do Relatório, estes dados têm como fonte "a resposta dos estabelecimentos de 

ensino superior ao inquérito estatístico anual" realizado pelo Observatório/DGES) - não teria 

havido licenciados em 1996 em Engenharia Civil pela Universidade Independente. 

Todavia, o desmentido do Gabinete do Ensino Superior que esta edição de hoje, 

5-4-2007, do Público traz na página 4
486

 parece ele próprio ser... errado. O que é 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117559149651542572/#232473
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117559149651542572/#232479
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070405&page=4&c=A
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070405&page=4&c=A
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grave porque o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior não 

pertence a José Sócrates, mas ao Governo da República Portuguesa. Não tem de 

desculpar ninguém, tem de apurar a verdade. Não pode haver mistura de 

interesses porque senão o encobrimento do Dossiê passa a contaminar o próprio 

ministro Mariano Gago. Eis a explicação do Gabinete do ministro Mariano Gago 

e a contestação do Público: 

 

"A explicação do Governo 

05.04.2007 

 

O gabinete do ministro do Ensino Superior, contactado pelo PÚBLICO, 

afirmou que os dados do relatório do OCES quanto ao número anual de 

licenciados não incluem, «para qualquer dos cursos, os alunos que, tendo 

ingressado por transferência, tenham concluído a licenciatura através de 

um plano de estudos fixado na sequência de um processo de 

equivalência». (Realce meu) 

Este critério não está, contudo, explicado no relatório - antes pelo contrário. 

Na introdução do documento, onde se explica o âmbito do estudo, concretiza-

se que as estatísticas se referem «ao grau de licenciado, obtido através de 

diferentes percursos académicos». A explicação do ministério parece também 

ser contraditória com o facto de, na própria UnI, nos cursos de Ciências da 

Comunicação e Relações Internacionais, serem indicados no relatório como 

diplomados, logo em 1996, dezenas de alunos que ali ingressaram por 

transferência." 
 

Acrescento eu que esta explicação do "Gabinete do ministro do Ensino 

Superior", não serve também para o curso de Engenharia Civil da UnI - 

como não servia, conforme tinha explicado o nosso Irnério
487

 ontem, para 

Relações Internacionais e Ciências da Comunicação (contributo que o Público 

também aproveitou). 

 

Vamos explicar. O curso de Engenharia Civil da UnI
488

 começou a ser 

leccionado em 1994-95. Os dados oficiais do Ministério, baseados no que a 

Universidade Independente enviou, reportam-se a 31 de Dezembro, como indica 

o relatório. Em 1996 o curso de Engenharia Civil ia no segundo ano de 

funcionamento e, portanto, não apresentava ainda diplomados; em 1997 (1997-

98) apresentou 7 diplomados. Mas, se fosse acolhida a explicação do Gabinete 

do ministro Gago, mesmo em 1997-98 não poderiam surgir ainda licenciados, 

pois o curso ia só no quarto ano (e o curso tinha cinco anos...). Diz o Relatório 

"Diplomados (1993-2002)" da Direcção de Serviço de Estatísticas e Indicadores 

do Observatório da Ciência e do Ensino Superior, Julho de 2004
489

 na sua 

Introdução (p. 3): 

 

 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117559149651542572/#232605
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
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"Âmbito 

Os valores constantes desta secção referem-se: 

a) Ao grau de bacharel; 

b) Ao grau de licenciado, obtido através de diferentes percursos 

curriculares; 

c) Ao diploma de estudos superiores especializados (já extinto); 

d) Aos diplomas dos cursos de especialização de pós-licenciatura não 

conferentes de grau; 

e) Ao grau de mestre. 

 

Fonte 

Os dados referentes a diplomados têm como fonte a resposta dos 

estabelecimentos de ensino superior ao inquérito estatístico anual realizado 

pelo Observatório da Ciência e do Ensino Superior (anteriormente, pela 

Direcção-Geral do Ensino Superior). 

 

Data de referência 

Os dados referem-se aos graus ou diplomas conferidos entre 1 de Janeiro 

e 31 de Dezembro de cada ano e são reportados ao ano lectivo concluído 

nesse ano. Assim, por exemplo, os dados identificados como de 2000, 

correspondem aos estudantes que entre 1 de Janeiro de 2001 e 31 de 

Dezembro de 2001 reuniram as condições legalmente previstas para a 

atribuição do grau ou diploma em causa, e são reportados ao ano lectivo de 

2000-2001." (Realce meu) 
 

Portanto, parece ser verdadeira, não a desculpa gaga, mas a interpretação 

autêntica dos autores do relatório. Isso não significa que o diploma não tenha 

sido emitido, mas parece significar que os diplomados não foram registados 

internamente nem comunicados ao Ministério. 

Aliás, existe outro documento oficial da Universidade Independente, fornecido 

por fonte deste blogue, parece confirmar estes dados oficiais: o Relatório de 

Avaliação Externa da licenciatura em Engenharia Civil da UnI
490

 de Julho de 

2003 (do Conselho de Avaliação do Ensino Superior Universitário) que se baseia 

no Relatório de Auto-Avaliação elaborado pela própria universidade com base 

nos próprios dados internos. O relatório - na sua página 25 - Quadro 10: 

Distribuição do tempo dispendido pelos estudantes até à conclusão do curso - 

apresenta a evolução dos diplomados da licenciatura em Engenharia Civil da 

UnI: os primeiros valores são os 7 diplomados de 1997-98 (dois anos depois do 

curso do primeiro-ministro, datado de 8-9-1996)... Mais uma vez, os diplomas 

de 1995/96 em Engenharia Civil da UnI não parecem constar dos registos 

da Universidade. 

 

 

2. As equivalências (de novo) 

 

Primeiro as aulas, depois as equivalências. 

http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/RAE_UInd_Final_E_Civil.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/RAE_UInd_Final_E_Civil.pdf


140 António Balbino Caldeira  

A evidência dos três docentes para "cinco, seis ou sete alunos
491

" já era estranha, 

como reparei no post de 3-4-2007
492

. Como exemplo máximo, ao Público de 22-

3-2007, p. 4, o Prof. António José Morais falava em "cinco ou seis alunos
493

", 

agora (Público de 5-4-2007
494

, numa estimativa mais modesta, fala em "mais 

que um
495

" (!...). 

 

Tendo obtido, alegadamente, o "currículo, com 43 páginas
496

" (Público, 5-4-

2007, p. 4
497

) deste docente, a que alegadamente o Público terá tido acesso, 

Ricardo Felner volta ao tema dos docentes das cadeiras de Sócrates. Diz o 

jornalista: 

 

"Em declarações ao PÚBLICO, há três semanas, o primeiro-ministro, o 

antigo reitor da instituição e o então director do departamento de Engenharia 

Civil garantiram que, logo em 1996, quando o curso tinha apenas dois anos, 

houve alunos, transferidos de outras instituições, a frequentar cadeiras dos 

terceiro e quinto anos da licenciatura em Engenharia Civil, entre os quais 

estava o próprio José Sócrates. 

Esta versão foi contudo contrariada, na mesma altura, pelo director da 

Faculdade de Engenharia e vice-reitor, Eurico Calado. Este professor afirmou 

que em 1996 só funcionaram aulas dos primeiro e segundo anos do curso de 

Engenharia Civil. 

 

Quem deu as aulas? 
Esta não é, no entanto, a única contradição que subsiste relativamente à 

licenciatura de José Sócrates. Permanece pouco claro quem leccionou as 

cinco disciplinas que o actual primeiro-ministro terá concluído naquela 

instituição. O director à época do departamento de Engenharia Civil, António 

José Morais, afirmara ao PÚBLICO (ver edição de 22 de Março) que fora 

responsável por quatro dessas cadeiras, todas na área das estruturas. O ex-

reitor Luís Arouca, por sua vez, acrescentara que Fernando Guterres dera 

algumas dessas aulas práticas. No Expresso da semana passada, por sua vez, 

António José Morais citou um outro docente, ―o monitor Silvino Alves‖, que 

também terá leccionado essas cadeiras. 

Sucede que num currículo exaustivo de António José Morais, o docente 

apenas refere ter leccionado, em 1996, na UnI, as disciplinas de Betão 

Armado e Pré-Esforçado e Teoria das Estruturas. A primeira cadeira terá 

sido concluída por José Sócrates, mas a segunda não aparece sequer no plano 

curricular do curso. 

De fora ficam, assim, três cadeiras que António José Morais dissera ter 

ministrado a José Sócrates nesse período: Análise de Estruturas (3º ano), 

Projecto e Dissertação (5º ano) e Estruturas Especiais (5º ano). 
No mesmo currículo, com 43 páginas, António José Morais indica que só 

leccionou a cadeira de Projecto, em 1997, ou seja, quando José Sócrates já 

teria a licenciatura finalizada. Questionado por e-mail sobre estas 

contradições e sobre as aulas dadas pelo ―monitor Silvino Alves‖, António 

José Morais manteve que leccionou as quatro disciplinas de estruturas e 

que, “em todas”, teve “mais que um aluno”, acabando por concluir: 

―Desconheço que versão de currículo viu‖. Acrescentaria depois que “Teoria 

é o mesmo que Análise”." (Realce meu) 
 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
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Notem-se as contradições entre as diversas personagens desta história, com 

versões não opostas, e ainda inconsistentes entre si. De um lado, podemos ver o 

reitor Luís Arouca, o Prof. António José Morais e o primeiro-ministro José 

Sócrates (e mesmo estes com declarações contraditórias entre si - vejam-se as 

edições referidas do Público e Expresso aqui tratadas); do outro, o vice-reitor 

Eurico Calado (a que podemos juntar o Prof. Frederico Oliveira Pinto em 

discurso directo no Expresso de 31-3-2007). No CM de 24-3-2007 também 

aparece um aluno, Carlos Pereira, e no Expresso de 31-3-2007, outro aluno 

Alberto Santos, com uma versão semelhante à dos primeiros; e no Público de 

22-3-2007 um aluno não identificado com uma versão semelhante ao vice-reitor. 

Os dois alunos que alegadamente atestam ter sido colegas de Sócrates em 

1995/96 não falam sobre a cadeira ou provas de Inglês Técnico, todavia. Do 

Portugal Profundo, não me pronuncio sobre rumores. 

 

O Prof. Morais não atesta, alegadamente, no currículo (o currículo é um 

documento oficial do próprio) ter leccionado na UnI em 1995/96 o que afirmou 

em declarações orais ao Público de 22-3-2007 e Expresso de 31-3-2007: no seu 

currículo não consta a leccionação de Projecto e Dissertação (5.º ano) - só em 

1997; não está sequer a cadeira de Estruturas Especiais (5.º ano); e surge a 

leccionação de Teoria das Estruturas (em vez de Análise de Estruturas do 3.º 

ano). 

 

Agora, sobre as equivalências. O Público não volta às equivalências, mas 

venho eu. Se o Prof. António José Morais declara agora que "Teoria é o mesmo 

que Análise
498

" por que, segundo o Público de 22-3-2007
499

, não terá pedido 

Sócrates e o Prof. Morais não terá concedido equivalência a José Sócrates a 

Análise de Estruturas (3.º ano) já que o candidato tinha Teoria de Estruturas I e 

II do ISEC em Coimbra? Pelo mesmo motivo que também não consideraram 

Betão Armado I e II do ISEC por Betão Armado e Pré-Esforçado (3.º ano) da 

UnI? 

..//.. 

 

Entretanto, o contra-ataque do primeiro-ministro, ainda meio tímido, é 

esboçado através dos spins nos comentários e edições dos media - inclusive 

lançando um pretenso erro do director do Público no dia 3-4-2007 à noite na 

SIC-Notícias, por dizer que José Sócrates não tinha terminado o MBA do 

ISCTE. Ora, o facto de Sócrates não ter o MBA é rigorosamente verdade, como 

demonstrei ontem
500

, pois não apresentou, nem muito menos terá sido aprovado, 

na necessária dissertação para aceder ao grau de mestre, o que vale a verdade 

nem sequer o primeiro-ministro reclama. Existe, contudo, a referência actual no 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290306&idCanal=21
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
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site do próprio ISCTE, na versão em língua inglesa
501

 ao MBA. Neste tempo 

pós-protocolo com o MIT, compreendo a perspectiva da americanização do 

título (Fulano de Tal, MBA), face à perspectiva europeia, mas não creio que seja 

essa a interpretação correcta e rigorosa. 

 

Entretanto, o ministro Mariano Gago veio hoje, dia 5-4-2007
502

, condenar a 

"suspeição generalizada
503

", envolvendo os antigos e actuais alunos da 

Universidade Independente, por causa de dúvidas concretas no processo 

académico do... seu chefe, primeiro-ministro... Subtilmente, e por causa da 

contestação do Público à desculpa fugaz de hoje (Público, 5-4-2007, p. 4) do seu 

Gabinete sobre a excepção confidencial dos diplomas de 1996 em Engenharia 

Civil da Universidade Independente, manda averiguar à Inspecção-Geral os 

"procedimentos de apuramento e comunicação da informação estatística
504

"... 

Isto é, o que pode ter falhado é... a informação estatística. Na mesma ocasião
505

, 

o ministro ensaia a certificação dos diplomas através da análise pela Inspecção-

Geral do Ministério da "cópia integral dos registos académicos de todos os 

alunos que frequentam e frequentaram a instituição desde a sua criação". 

 

Ao contrário, Sócrates enfia-se no seu próprio silêncio e, numa decisão inédita 

de um primeiro-ministro europeu quanto ao momento da resposta à dúvida sobre 

o seu percurso académico e os seus diplomas, avisou ontem
506

, 4-4-2007, só 

falar sobre o assunto... dentro de uma semana (!!!...). Sem coincidência, a 

decisão sobre o encerramento ou não da Universidade Independente também 

ficou adiada para segunda-feira, dia 9-4-2007
507

. 

 

A lua vai agora alta na mansão trágica que acolhe a nossa comunidade pobre. 

Negrume, antes da luz. Mas para para levantar o véu espesso, com que os media 

cobrem a informação lusa, foi preciso que aqui se publicasse, que noutros 

blogues se ampliasse e que um advogado, o corajoso Dr. José Maria Martins
508

, 

fizesse a participação-crime sobre este assunto. 

 

Ora, a verdade não carece de demora. É evidente, completa e rápida. E, por mais 

que se abafe, vem sempre à superfície. Irrepremível. 

 

 

Pós-Texto: Este post foi actualizado, entre outras vezes para pequenas emendas e complementos 

às 23:46 de 5-4-2007 e às 8:51 de 6-4-2007. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, António José Morais, a 

http://www.gestao.iscte.org/cursos/mba/
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=28393
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=794580&div_id=291
http://www.mctes.pt/docs/ficheiros/MCTES___UnI___Diplomas___Comunicado.pdf
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=28393
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=28332
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=28348
http://josemariamartins.blogspot.com/
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Universidade Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos. Tem sido minha preocupação, nesta investigação 

lícita e legítima, distinguir as informações não confirmadas - não lhe atribuindo estatuto de validade, rigor ou realidade - 

dos factos cuja prova documental, e de fontes primárias e secundárias (os media), aqui se publicam. Do Portugal 

Profundo tem publicado e continuará a publicar os esclarecimetos do cidadão José Sócrates, bem como do Gabinete do 

Primeiro-Ministro, do Ministério do Ensino Superior e de outros departamentos do Governo e do Estado, ou da 

Universidade Independente e seu dirigentes e docentes a que tenha acesso relativamente a este caso. A minha intenção é 

contribuir para o esclarecimento completo que tem de ser feito do assunto: nada mais nem nada menos do que a verdade.  

  

 

 

 

Sexta-feira, 6 de Abril de 2007  

Os diplomas discretos  
 

Uma nova pista que confirma, outra vez, a tese dos diplomas discretos da UnI, 

um comentador da nossa caixa que assina como "Leitor"
509

, diz que a 

Universidade Independente "começou a funcionar em 1993-1994, ainda sem a 

autorização do Ministério
510

" - é uma informação que não podemos confirmar. 

 

O que podemos verificar é o que vem na apresentação da própria página da UnI 

na Internet: "A Universidade Independente foi criada em 1993 pela SIDES – 

Sociedade Independente para o Desenvolvimento do Ensino Superior, S.A.
511

" 

(sítio acedido às 11:20 de 6-4-2007), embora só fosse "reconhecida como de 

interesse público" pelo Decreto-Lei n.º 310/94 de 21 de Dezembro de 1994. 

Segundo a tabela 10 da pág. 25 do o Relatório de Avaliação Externa da 

licenciatura em Engenharia Civil da UnI
512

 de Julho de 2003 (do Conselho de 

Avaliação do Ensino Superior Universitário), dos 7 alunos que tinham terminado 

em 1997/98, dois deles demoraram 6 anos a terminar o curso e outros cinco 

apenas 5. Portanto, mais uma vez se confirma, que os dados da Universidade 

Independente, que esta terá escrito no quadro 11 do Relatório de Auto-Avaliação 

do curso de Engenharia Civil (não disponível em linha), obrigatoriamente 

depositado no Conselho de Avaliação do Ensino Superior Universitário, e 

revelado no dito Relatório de Avaliação Externa do curso
513

 expressava os 

registos existentes da Universidade Independente. 

 

O mesmo se pode concluir dos dados coincidentes que enviou para o Ministério 

e consta do Relatório "Diplomados (1993-2002)" da Direcção de Serviço de 

Estatísticas e Indicadores do Observatório da Ciência e do Ensino Superior 

(OCES) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, datado de 

Julho de 2004
514

 expressavam esse mesmos registos internos. O Relatório de 

Auto-Avaliação, elaborado pela própria instituição, é um trabalho minucioso, 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117575900687459983/?a=31129#232890
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117575900687459983/?a=31129#232890
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117575900687459983/?a=31129#232890
http://www.uni.pt/apresentacao/projecto.htm
http://www.uni.pt/apresentacao/projecto.htm
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/RAE_UInd_Final_E_Civil.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/RAE_UInd_Final_E_Civil.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/RAE_UInd_Final_E_Civil.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
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extenso e completo, baseado nos registos originais internos - e eu sei do que se 

trata porque, com outros colegas, já fiz um. 

 

Veja-se ainda o que diz o Público de hoje, 6-4-2007
515

, sobre este assunto. E 

ainda a peça "Reitor Luís Arouca omitiu documentos do Dossiê da licenciatura 

de Sócrates
516

" desta mesma edição de 6-4-2007 do jornal. 

 

Aliás, o ministro Mariano Gago quando mandou ontem, 5-4-2007, num 

comunicado público
517

, à Inspecção-Geral do seu Ministério que "procedesse ao 

esclarecimento cabal dos procedimentos (...) de apuramento e comunicação da 

informação estatística
518

" está implicitamente a reconhecer que a primeira 

explicação do seu Gabinete não era válida. 

 

Outra pista, ainda mais preocupante, acerca dos cursos discretos da UnI 

apresentada hoje, 6-4-2007, de manhã, na caixa de comentários Do Portugal 

Profundo pelo comentador Manuel Arruda
519

: a aparente confirmação 

documental pela própria UnI
520

 (acedido às 11:32 de 6-4-2007 - peço aos leitores 

que imprimam este documento, como outros que aqui linco, porque se trata de 

mais uma prova) de que o curso de Engenharia Civil em 1997/98 ainda só tinha 

chegado ao 4.º ano (o curso tinha cinco anos). Exploremos essa pista. Na 

verdade, a Portaria n.º 496/95 de 24 de Maio, publicada no Diário da República 

n.º 120/95, I Série-B, de 24 de Maio de 1995
521

 de criação da licenciatura em 

Engenharia Civil da UnI, no seu artigo 5.º, tinha autorizado o funcionamento do 

curso desde 1994/95 com um numerus clausus de 150 alunos. 

 

Como se pode perceber do documento da UnI "Engenharia Civil - Corpo 

Docente - 1997/98
522

" os cursos discretos da UnI desaparecem em 1997/98 e 

já são assumidos todos os anos leccionados pela Universidade Independente. 

Neste ano já há um 5.º ano de Engenharia Civil a funcionar. 

 

Saliento que o nosso comentador Irnério fornece um link (acedido em 6-4-2007, 

pelas 12:24 - que o sistema não conseguirá apagar) com o historial internético 

das páginas da Universidade Independente que constitui um forte manancial de 

pistas para os cidadãos empenhados e os investigadores: 

http://web.archive.org/web/*/http://www.uni.pt
523

. 

 

Temos de desmontar a farsa e forçar os media à publicação da verdade. Dos 

jornais, o Dossiê tem sido muito censurado; nas rádios e TVs idem. Por 

exemplo, a SIC que parecia ter emendado a mão ontem (dia 5-4-2007) à noite, 

depois da triste peça de Ricardo Eu-Sou-Controlado
524

 Costa, volta hoje com 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290377
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290437&idCanal=21
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290437&idCanal=21
http://www.mctes.pt/docs/ficheiros/MCTES___UnI___Diplomas___Comunicado.pdf
http://www.mctes.pt/docs/ficheiros/MCTES___UnI___Diplomas___Comunicado.pdf
http://www.mctes.pt/docs/ficheiros/MCTES___UnI___Diplomas___Comunicado.pdf
http://www.mctes.pt/docs/ficheiros/MCTES___UnI___Diplomas___Comunicado.pdf
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117575900687459983/?a=31129#232899
http://web.archive.org/web/19971010070427/www.uni.pt/cursos/docentes/doc_cv.htm
http://web.archive.org/web/19971010070427/www.uni.pt/cursos/docentes/doc_cv.htm
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://web.archive.org/web/19980525200815/www.uni.pt/cursos/docentes/doc_cv.htm
http://web.archive.org/web/19980525200815/www.uni.pt/cursos/docentes/doc_cv.htm
http://web.archive.org/web/*/http:/www.uni.pt
http://sic.sapo.pt/online/noticias/opiniao/20070403+-+Eu+sou+controlado.htm
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uma versão governamentalizada ainda mais dura e vergonhosa no jornal das 13 

Horas, ignorando a contestação do Público e a admissão do próprio comunicado 

do ministro Mariano Gago. 

 

Vamos pôr os cidadãos a trabalhar pela comunidade: lendo, procurando, 

publicando e difundindo informação, através da Internet (blogues e forum), 

e-mail e SMS para as listas de distribuição de cada um. A verdade não pode 

ser adiada. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos.   

 

 
 

Sábado, 7 de Abril de 2007  

O rasganço domingueiro 
 

 
Fig. 9 - Rasganço, Raquel Freire, 2001525 

 

O nosso comentador Irnério
526

 afirma que viu na RTP-N, ontem à tarde, 6-4-

2007 a "imagem do certificado de licenciatura de Sócrates". E que "(D)o 

documento consta que a data da conclusão da licenciatura foi 8-9-1996, um 

domingo". Irnério não diz se viu também a data da emissão do certificado. 

 

Parece, portanto, resolvida a dúvida pendente, que tinha colocado aqui em 3-4-

2007
527

 e que resultou do que parece ter sido a suavização da manchete da 

primeira página do Expresso de 31-10-2007. Em vez da manchete "Sócrates 

http://www.urbi.ubi.pt/020129/imagens/104_rasganco1.jpg
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117586558993414287/#233020
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
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licenciou-se a um domingo", o Expresso preferiu uma versão pretensamente 

eufemística "A UnI emitiu diploma de Sócrates num domingo". Como se sabe, 

do eufemismo à falsidade vai, por vezes, o passo da cumplicidade, da 

subserviência ou do medo, e a manchete induziu o público em erro, 

desnecessariamente. 

 

Lembro que a notícia do Público de 22-3-2007
528

 era explícita:  

 

"O certificado de habilitações, assinado pela chefe dos serviços 

administrativos, Mafalda Arouca, e pelo reitor, Luís Arouca, indica ainda que 

o curso foi concluído a 8 de Setembro de 1996, com média final de 14 

valores.
529

" (Realce meu) 

 

Foi com base nessa afirmação de Ricardo Dias Felner do Público de 22-3-

2007
530

 que o comentador Irnério descobriu que 8 de Setembro de 1996 era um 

domingo
531

 
1
. 

 

Como tinha dito um certificado/certidão/diploma de licenciatura tem duas datas: 

a data da conclusão do curso e a data da emissão do certificado que atesta essa 

conclusão na data em que o aluno terá sido aprovado no último exame do curso. 

O dia da aprovação na última prova realizada com aproveitamento era o dia do 

"rasganço
532

"
2
, ou rasgar da batina pelos colegas daquele que se libertava do 

estudo sob a orientação directa dos mestres e, a partir, daquele momento da 

aprovação na última cadeira, muitas vezes da última oral, se encontra 

oficialmente "licenciado" para estudar sózinho, sem a sujeição às vestes 

académicas de aluno. 

 

Nada mais nos espanta no percurso académico do primeiro-ministro: a data da 

conclusão da licenciatura num domingo pode ter sido um erro ou pode ser 

mesmo verdade. Só o primeiro-ministro e o professor que lhe fez o último 

exame - Inglês Técnico? - poderão esclarecer. De qualquer modo, parece que, 

por causa da data do "rasganço", o certificado poderá ter de ser rasgado... 

 

O que o centro governamental de comando e controlo dos media, através do 

clássico boato-balão anónimo que avalia a reacção à resposta possível
533

, não 

pode é remeter para o reitor Luís Arouca
534

, a sua filha, os serviços da 

Universidade ou dos seus docentes, ou outrem, a responsabilidade dos actos 

que José Sócrates terá feito e em que terá participado - nomeadamente o 

Pedido de Equivalência na UnI, a inscrição na UnI aparentemente sem o 

fornecimento de documento comprovativo das habilitações, a utilização do título 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/#230396
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117452704008775184/#230396
http://pwp.netcabo.pt/qvidpraxis/rasganco.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/07/tema/socrates_forcado_a_mostrar_diplomas_.html
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?idCanal=0&id=232850
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de engenheiro, a reivindicação de uma Pós-Graduação em Engenharia Sanitária 

na Escola Nacional de Saúde Pública. 

E, já agora, porque já aqui expliquei em 3-4-2007
535

 o que já teria permitido 

evitar a insistência no erro, é escusado o centro governamental de comando e 

controlo dos media insistir numa habilitação que o primeiro-ministro 

objectivamente não possui: José Sócrates não tem o MBA (grau)
536

. Existe a 

referência actual no site do próprio ISCTE, na versão em língua inglesa, ao 

MBA
537

. Neste tempo pós-protocolo com o MIT, compreendo a perspectiva da 

americanização do título (Fulano de Tal, MBA) em contraponto à perspectiva 

europeia e da lei portuguesa acerca dos cursos ministrados em Portugal e dos 

títulos que podem conceder, mas não creio que seja essa a interpretação correcta 

e rigorosa. 

 

 

Pós-Texto: 
1
E foi com base nessa informação, que eu já tinha vertido para um post na terça-feira, 27 de 

Março, que o Expresso de sábado (31-3-2007), sem referência da fonte, tal como estava obrigado 

- e cuja omissão não corrigiu nem pediu desculpa nesta edição de ontem, 5-7-2007 - fez a notícia 

e a manchete. Ora, as jornalistas não podiam ignorar o que lhes exigi para corresponder ao seu 

pedido de cacha e de deferimento da publicação do post para a véspera da saída do jornal 

(temiam que se eu publicasse antes outros podiam ver e fazer manchete da notícia). Mais ainda, 

depois de alertada a jornalista no sábado, 31 de Março, para a omissão da referência da fonte, 

esta edição desta semana não confessa o erro nem se escusa. 
2
 Passei pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra já em Pós-Graduação e, por isso, 

não tenho experiência pessoal da praxe, só de relato e, ainda, de ver um estudante sair a correr da 

Faculdade de Letras, semi-nu, com uma catrefa de colegas atrás... Por isso, se alguém quiser 

corrigir, comente que eu emendarei. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos.  

 

 

 

Sábado, 7 de Abril de 2007  

A Páscoa da Cidadania .  
 

 
Fig. 10 - Vincit omnia veritas538 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
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Esta Páscoa da Cidadania
539

 pode representar uma oportunidade de redenção do 

sistema político e mediático português. 

 

O que a Net nos ensina é que o trabalho de muitos milhares de pessoas, através 

da leitura, da procura, da produção e da difusão de informação, vence qualquer 

força de encobrimento e contra-informação do centro de comando e controlo do 

Gabinete do Primeiro-Ministro (reforçado com outros assessores e adjuntos) e os 

seus apêndices dos media da edição spínica. 

 

Trata-se de aplicar à Internet e aos e-mails (além dos SMS...) nesta Páscoa da 

Cidadania portuguesa a receita das Smart Mobs
540

, de que é exemplo a 

indignação espanhola através da multiplicação dos SMS que forçou a 

desmontagem da ligação da ETA à Al-Qaeda na véspera das eleições legislativas 

de 14-3-2004
541

. O branqueamento que os media controlados estão a fazer tem 

de ser denunciado e contestado pelo povo. 

 

Como diz o meu Amigo, e comentador Do Portugal Profundo, José Sarney: a 

informação vencerá o sistema.  

 

 

Domingo, 8 de Abril de 2007  

A turma de Sócrates  
O Expresso de 6-4-2007, na página 11, (link não disponível), numa peça 

intitulada "Colegas só o viam nos exames", avança mais um pouco no túnel do 

curso discreto de José Sócrates na Universidade Independente (UnI). 

 

Os jornalistas Hugo Franco, Mónica Contreras e Rosa Pedroso Lima escrevem, 

em 6-4-2007 (p. 11 do jornal) o seguinte:  

 

"Quatro colegas de curso de José Sócrates na Universidade Independente 

identificados pelo Expresso garantem só ter visto o primeiro-ministro nos 

exames das quatro cadeiras finais da Licenciatura, todos eles realizados 

pelo mesmo docente, António José Morais. “Chegava dez minutos depois 

da hora, sentava-se no fundo da sala, isolado pelo professor. Saía sempre 

antes da hora marcada para terminar o exame”, disse um dos estudantes, 

cujo depoimento foi confirmado por outro colega. 

Estas declarações - feitas sob anonimato - contrariam os testemunhos até 

agora publicados de Carlos Gomes Pereira e Alberto dos Santos, também eles 

alunos daquela turma da Independente. 

O Expresso obteve uma lista de nove alunos que compunham a turma 

frequentada pelo primeiro-ministro (Alberto dos Santos, António Campelo 

Jorge Marques, José Veiga, Luís Lopez, Nuno Quelhas, Paulo Matias, Vítor 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117575900687459983/?a=31129#232903
http://www.amazon.com/Smart-Mobs-Next-Social-Revolution/dp/0738206083
http://periodistas21.blogspot.com/2004/03/el-da-que-los-sms-cambiaron-la-poltica.html
http://periodistas21.blogspot.com/2004/03/el-da-que-los-sms-cambiaron-la-poltica.html
http://periodistas21.blogspot.com/2004/03/el-da-que-los-sms-cambiaron-la-poltica.html
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Santos e Vítor Roque). Contactámos cinco deles, curiosamente nenhum deles 

se recorda de Carlos Gomes Pereira" [ver CM de 24-3-2007
542

] "que, aliás, 

nem sequer figura nessa lista." (Realce meu) 

 

Estas declarações de colegas de Sócrates contrastam com a nota que terá sido 

enviada em 31-3-2007 à SIC pela Assessoria de Imprensa de Sócrates, diz ainda 

o Expresso de 6-4-2007 (p. 11):  

 

"Enquanto aluno, o primeiro-ministro José Sócrates cumpriu todas as suas 

obrigações académicas. É essa a responsabilidade dos alunos: estudar, 

acompanhar as aulas, fazer exames e obter aproveitamentonas disciplinas 

requeridas." 
 

Parece que, segundo o boato-balão presumivelmente lançado pelo centro de 

comando e controlo ontem no DN (7-4-2007)
543

, Sócrates poderá opor a estes 

quatro testemunhos da sua turma da Independente que alegadamente 

dizem que só o viam nos exames, o seu próprio motorista desses tempos que 

alegadamente poderá "testemunhar as noites em que ficou à espera que o então 

secretário de Estado de António Guterres saísse das aulas
544

" (Sócrates era nessa 

altura secretário de Estado Adjunto da ministra do Ambiente). 

 

O Expresso afirma ainda que ao contrário do que tinha sido dito em 31-3-2007 

"Fernando Guterres não era o assistente de António José Morais naquelas 

disciplinas", que leccionava a cadeira de Infra-Estruturas ao 4.º ano de 

Engenharia Civil" e que, aliás, o primeiro-ministro não frequentou no plano de 

estudo que pediu e lhe foi fixado. António José Morais havia dito ao Expresso de 

31-3-2007 (p. 10) que "«dei-lhe aulas» juntamente com o assistente Fernando 

Guterres e o monitor Silvino Alves". 

 

Do Portugal Profundo jamais se afirmou que o certificado ou diploma de 

licenciatura não existissem, mesmo quando o primeiro-ministro demorou 16 dias 

a mostrá-lo ao País (presume-se aqui que o cerificado mostrado na RTP-N de 6-

4-2007 tenha sido fornecido por José Sócrates). Ou, quando foram publicamente 

denunciados no Público de 22-3-2007 e Expresso de 31-3-2007, os entraves, as 

demoras, as hesitações e proibições (inclusive pelo Gabinete do Primeiro-

Ministro, diz o Expresso de 31-3-2007!) à consulta do seu processo na UnI. Nem 

aqui se disse, porque sempre houve o cuidado de perguntar e concluir com base 

nos factos provados e documentos oficiais, que Sócrates não tinha obtido 

aprovação nas cadeiras. 

 

http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=235797&idCanal=90
http://dn.sapo.pt/2007/04/07/tema/socrates_forcado_a_mostrar_diplomas_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/07/tema/socrates_forcado_a_mostrar_diplomas_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/07/tema/socrates_forcado_a_mostrar_diplomas_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/07/tema/socrates_forcado_a_mostrar_diplomas_.html
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Mas há uma espécie de clandestinidade incompreensível nesse curso de 

Engenharia Civil da UnI, que não constará dos registos internos - conforme o 

Relatório de Auto-Avaliação do curso, Relatório da Comissão de Avaliação 

Externa
545

 do curso e o Relatório "Diplomados (1993-2002)" do Observatório da 

Ciência e do Ensino Superior
546

 -, além da contestação desse curso por dirigentes 

da UnI. É também essa explicação que falta... 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos.  

 

 

 

Segunda-feira, 9 de Abril de 2007  

"Um caso que de certa maneira é exemplar"...  
 

Da conferência de imprensa do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior sobre a Universidade Independente de hoje, 9-4-2007 às 18 horas 

(SIC-Notícias), saem os seguintes factos: 

 

1. O despacho provisório de encerramento compulsivo da UnI - tendo 

a Universidade dez dias para responder sobre o "estado de manifesta 

degradação pedagógica" apurado pela Inspecção-Geral da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior. Passado o prazo, concedido à 

universidade para responder ao relatório da Inspecção, será decretado 

ou não o encerramento definitivo. Já a análise de viabilidade 

económica, a partir do processo elaborado pela Universidade, está em 

análise que demorará mais uma semana a ser concluída. 

2. O caso do "aluno José Sócrates" no curso de Engenharia Civil da 

UnI em 1995/96: 

a. a) O ministro disse que a Universidade foi reconhecida em 

1994, os primeiros cursos (entre os quais, o de Engenharia 

Civil) criados em 1995 (de acordo com a Portaria 495/96 de 24 

de Maio
547

), mas com efeitos retroactivos ao ano lectivo de 

1993/94. Não encontrei na Portaria suporte para essa 

retractividade ao ano de 1993/94 - o art. 5.º da Portaria
548

 fixa 

as vagas dos cursos mas de 1994/95. 

b. b) Confirma-se o que daqui se tinha dito sobre o facto de a UnI 

não ter comunicado ao Ministério os diplomados de 1995/96. O 

ministro acrescentou que a Universidade devia ter comunicado 

http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/RAE_UInd_Final_E_Civil.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/RAE_UInd_Final_E_Civil.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.oces.mctes.pt/docs/ficheiros/diplomados19932002.pdf
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
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a existência desses diplomados. Não avançou qualquer motivo 

para que tal tenha sucedido. 

3. O corpo docente da UnI em 1995/96 foi publicado em Diário da 

República - o ministro não disse quando e muito menos se foi feita a 

comunicação ao Ministério dos docentes por disciplina; 

4. O caso do primeiro-ministro deveria ser visto com "regozijo", por ter 

voltado à Escola; 

5. O caso do primeiro-ministro é "um caso que de certa maneira é 

exemplar"; 

6. Disse o ministro que José Sócrates "pede equivalências" e, nos termos 

da lei, é-lhe fixado "um plano perfeitamente normal" de 

equivalências. Não justificou. 

7. O Prof. Mariano Gago destacou ainda que José Sócrates "frequentou 

um MBA" - o que é útil para precisar que o primeiro-ministro apenas 

concluíu a sua parte curricular, com muito bom aproveitamento, pois 

falta-lhe a dissertação para obter o grau. 

8. O ministro não fez, no trecho da conferência das 18 até às 19 horas, 

referência às datas estranhas, à discrepância de notas, aos docentes de 

cada cadeira em 1994/95, entidade e processo de atribuição das 

equivalências, aos trâmites e documentos de inscrição. 

 

O veredicto do ministro Mariano Gago é demolidor para a continuação da 

Universidade Independente. Apesar da surpresa com que a decisão foi 

percebida, sucedeu o que eu temia. Uma Universidade é fundada na 

credibilidade. Com a credibilidade do funcionamento actual destruída pela 

veemência do ministro, mesmo que o despacho definitivo permita a sua 

continuação, não conseguirá recuperar a confiança necessária para atrair e 

manter alunos que temem a mancha das suas habilitações atestadas por tal 

"degradação pedagógica" que é coisa, aliás, que não se ganha numa semana. O 

ministro repetiu várias vezes que a empresa proprietária (a Sides) "traíu" a 

confiança depositada na Universidade. A veemência verbal do ministro torna o 

seu despacho provisório numa sentença definitiva. 

 

De notar, em abono da verdade e rigor que norteia este blogue, que o ministro 

Mariano Gago, explicou que o candidato José Sócrates "pede equivalências". Foi 

ele que as pediu, tal como a lei estipula. E o ministro avançou que lhe foi fixado 

pela Universidade "um plano perfeitamente normal" de equivalências. A 

normalidade do plano de equivalências pode ser vista abaixo no meu post 

"Inequivalências" de 29-3-2007
549

. 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
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O caso "exemplar" do aluno José Sócrates julgá-lo-ão os portugueses com 

base na informação "concreta e fundamentada", aliás já denunciada por mim à 

Inspecção-Geral do Ministério em 3 de Março de 2005 e arquivada em 7 de 

Abril seguinte
550

 e no trabalho que neste blogue e nos jornais Público e Expresso 

tem sido feito e de que temos dado conta. De qualquer modo, a conferência de 

imprensa não era para discutir em pormenor o percurso académico do primeiro-

ministro, cuja explicação relativamente a dúvidas e lacunas ainda pendentes 

possa ser feita pelo próprio, nomeadamente a apresentação final dos diplomas e 

certificados (inclusivé a dita "Pós-Graduação em Engenharia Sanitária pela 

Escola Nacional de Saúde Pública"). 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos.  

 

 

 

Segunda-feira, 9 de Abril de 2007  

A dependência do Governo e da Caixa  
 

Não é legítimo encerrar uma instituição de ensino superior por causa do 

curriculum académico de um aluno. Tal como é imoral alargar a todos os 

antigos e actuais alunos, e docentes, de uma universidade o problema detectado 

no curriculum académico de um aluno - incompreensível se essa sugestão 

parecer ser usada
551

 pelo próprio ministro que tutela o ensino superior do país. 

Os graus e as provas dos alunos antgos e actuais da Universidade Independente 

não podem ser postos sob dúvida por causa de um caso particular - compreendo 

a aflição dos alunos (como se pode no blog UnIdos
552

, aqui trazido pelo 

Ringthane
553

 da Caverna Obscura
554

). 

 

Mas, nesta altura, e sem desprimor para a figura, também não parece razoável 

a solução do novo reitor da Universidade Independente (UnI), o Prof. Jorge 

Roberto, que é, conforme refere o DN de 6-4-2007
555

, recém-doutorado em 

"Comunicação e Documentação" pela Universidade da Extremadura em 

Badajoz, que trabalha na Caixa Geral de Depósitos
556

 na Direcção de 

Comunicação subordinada ao socialista e amigo do primeiro-ministro, o 

administrador Armando Vara, ele próprio "que tirou a licenciatura na 

Independente em Agosto de 2005, no mesmo mês em que foi nomeado para a 

administração da CGD
557

" - o DN de 6-4-2007
558

 corrige o Expresso de 31-3-

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.mctes.pt/docs/ficheiros/MCTES___UnI___Diplomas___Comunicado.pdf
http://uni-dos.blogspot.com/
http://cavernaobscura.blogspot.com/
http://cavernaobscura.blogspot.com/
http://dn.sapo.pt/2007/04/06/tema/novo_reitor_independente_trabalha_a_.html
http://www.cgd.pt/
http://dn.sapo.pt/2007/04/06/tema/novo_reitor_independente_trabalha_a_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/06/tema/novo_reitor_independente_trabalha_a_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/06/tema/novo_reitor_independente_trabalha_a_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/06/tema/novo_reitor_independente_trabalha_a_.html
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2007 (p. 11) que atribuía a conclusão da licenciatura de Armando Vara em 

Relações Internacionais "seis meses antes" de assumir as funções de 

administrador da CGD. 

 

Muito menos é aceitável para a Caixa Geral de Depósitos
559

 ser arrastada 

para a lama deste caso. Já basta o negócio, abordado pelo Expresso de 6-4-

2007 (p. 12), da compra, há três anos, seguida de arrendamento e "rapidamente" 

do incumprimento do pagamento das rendas, das instalações da UnI por uma 

empresa imobiliária do grupo Caixa
560

 que, lembro é o banco comercial do 

Estado. Um banco tem como principais activos a confiança e a discrição. Esses 

atributos, que os portugueses têm visto como solidos ao longo de décadas de 

existência da Caixa
561

, já andam abalados com os ventos de ligações políticas: 

convém não exagerar
562

... 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, a Caixa Geral de Depósitos ou os seus dirigentes e quadros.  

 

 

 

 

Terça-feira, 10 de Abril de 2007  

Facsimile incompleto  
 

Num serviço à comunidade que supre a omissão do primeiro-ministro, o Público 

de hoje, 10-3-2007
563

, apresenta o facsimile de alguns certificados e 

documentos de José Sócrates no Instituto Superior de Engenharia de 

Coimbra (ISEC), Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), 

Universidade Independente (UnI): 

 

http://www.cgd.pt/
http://www.cgd.pt/
http://www.cgd.pt/
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=237710&idselect=90&amp;amp;amp;amp;amp;amp;idCanal=90&p=200
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290726
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290726
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Fig. 11 - Certificado do bacharelato em Engenharia Civil de José Sócrates no ISEC (face), em 31-7-1979564 

 

 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates3.jpg
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Fig. 12 - Certificado do Bacharelato em Engenharia Civil de José Sócrates no ISEC (verso), 

em 31-7-1979)565 

 

 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates4.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates4.jpg
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Fig. 13 - Certificado do CESE em Engenharia Civil de José Sócrates no ISEL (face) emitido em 8-7-1996 

566 

 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates1.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates1.jpg
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Fig. 14 - Certificado do CESE de José Sócrates em Engenharia Civil do ISEL (verso), emitido em 8-7-

1996567 

 

 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates2.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates2.jpg
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Fig. 15 - Plano do curso de Engenharia Civil da UnI (sem data), com equivalências e notas 568 

 

 

 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates7.jpg


 O Dossiê Sócrates 159 

 
Fig. 16 - Certificado de licenciatura em Engenharia Civil de José Sócrates na UnI em 8-9-1996 (emitido em 

17-6-2003)569 

 

É a primeira vez que podemos verificar a exactidão da hipótese aqui 

apresentada
570

: 8 de Setembro de 1996 (domingo) foi a data em que José 

Sócrates concluíu a sua licenciatura na UnI, segundo se pode ler no 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates6.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates6.jpg
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
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certificado emitido em 17-6-2003 pelo reitor Luís Arouca e sua filha, a Chefe 

dos Serviços Administrativos, Mafalda Arouca. O que está escrito no 

certificado
571

 é: "Concluiu o Curso em 08-09-1996". 

 

Suponho que os documentos exibidos pelo Público de hoje
572

 resultam das 

cópias que, segundo a edição de 22-3-2004
573

, lhe terão sido fornecidas na UnI. 

Não parece provável que tenha sido o próprio primeiro-ministro (ou o seu 

Gabinete) a fornecê-los. 

 

Vinte dias depois da notícia do Público de 22-3-2007
574

, Vinte e cinco meses e 

vinte dias depois de ter publicado aqui as dúvidas sobre o seu percurso 

académico e a utilização do título de engenheiro
575

, continuamos a aguardar uma 

explicação cabal, documentada e detalhada sobre o assunto. 

 

Falta mostrar o certificado da parte curricular do MBA (Sócrates aliás nunca 

afirmou possuir o grau do MBA, porque não apresentou a dissertação) do 

ISCTE. O Ministro Mariano Gago ontem jamais disse que Sócrates tinha 

concluído o grau do MBA, mas que o tinha frequentado. Não há, nem podia 

haver, equivalência da parte curricular do MBA ao MBA inteiro: Sócrates não o 

tem
576

. Não vale tentar torcer a verdade ou contornar o rigor. Abaixo já expliquei 

em detalhe a questão
577

. Existe, contudo, a referência actual (Abril de 2007) no 

site do próprio ISCTE, na versão em língua inglesa, ao MBA
578

. Neste tempo 

pós-protocolo com o MIT, compreendo a perspectiva da americanização do 

título (Fulano de Tal, MBA), face à perspectiva europeia, mas não creio que seja 

essa a interpretação correcta e rigorosa. 

 

E falta publicar o diploma ou certificado da "Pós-Graduação em 

Engenharia Sanitária na Escola Nacional de Saúde Pública". Importa saber 

realmente que escola ou entidade organizou o curso e qual a duração do curso. 

 

Em seguida, analisarei a revelação do Rádio Clube Português
579

 desta manhã de 

10-3-2007 (citada no Público
580

) sobre o facto de na biografia oficial de 

deputado na Assembleia da República em 1993 José Sócrates já se apresentar 

como licenciado em Engenharia Civil - e "engenheiro" - três anos antes de obter 

num caso exemplar
581

 a sua licenciatura - ver video da conferência de imprensa 

do ministro Mariano Gago
582

 em 9-4-2007 no Blasfémias
583

. Juntarei ainda mais 

informações sobre o assunto. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, tal como o SEC, ISEL ou ISCTE.  

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates7.jpg
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290726
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://dn.sapo.pt/2007/04/07/tema/socrates_forcado_a_mostrar_diplomas_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/07/tema/socrates_forcado_a_mostrar_diplomas_.html
http://www.gestao.iscte.org/cursos/mba/
http://radioclube.clix.pt/
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290739
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=795666
http://ablasfemia.blogspot.com/2007/04/para-memria-futura.html
http://ablasfemia.blogspot.com/2007/04/para-memria-futura.html
http://ablasfemia.blogspot.com/2007/04/para-memria-futura.html
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Quarta-feira, 11 de Abril de 2007  

António José Morais foi professor de Sócrates no ISEL  
 

[Este post foi publicado às 22:57 de 11-4-2007, logo após a entrevista do 

primeiro-ministro na RTP-1, a José Alberto Carvalho e Maria Flor Pedroso 

dessa mesma noite.] 

 

António José Morais foi o professor da cadeira de Geologia e Geotecnia 

Aplicadas do 1.º semestre do 1.º ano do CESE em Engenharia Civil no perfil 

Transportes e Vias de Comunicação do ISEL em 1994/95, ano em que José 

Sócrates foi aluno desse curso. Essa cadeira não teve outro docente. José 

Sócrates foi avaliado nessa cadeira e obteve 16 valores
584

. António José Morais 

foi professor de Sócrates nessa cadeira. 

 

O Prof. Doutor António José Morais foi docente do CESE do ISEL em 

Engenharia Civil entre 1992 e 1995. Leccionou, além da cadeira de Geologia e 

Geotecnia Aplicadas, também as cadeiras do 2.º ano do CESE do ISEL em 

Técnicas de Construção I e Pavimentação. José Sócrates não chegou a frequentar 

o segundo ano do curso. 

 

António José Morais admitiu ao Expresso de 31-3-2007 (p. 10) que foi o 

"responsável da comissão científica" pelas equivalências a José Sócrates na 

Universidade Independente e pelo plano de estudos que lhe foi atribuído, bem 

como pela leccionação de quatro das cinco cadeiras do plano de estudos que lhe 

fixou. No processo de equivalências da Universidade Independente Sócrates terá 

sido aparentemente beneficiado com a equivalência de seis cadeiras a mais (três 

anuais e três semestrais) - veja-se a explicação detalhada da incorrecção na 

atribuição de equivalências ao candidato José Sócrates no meu post 

"Inequivalências" de 29-3-2007
585

. 

 

Pós-Texto: Este post foi emendado às 13:01 de 13-4-2007 na fonte sobre a responsabilidade 

pelas equivalências e plano de estudos na UnI (essa informação apareceu no Expresso de 31-3-

2007 e não no Público de 22-3-2007). 

 

Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, António José Morais, a 

Universidade Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, ou o ISEL. 

 

 

 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates1.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates1.jpg
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
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Segunda-feira, 9 de Abril de 2007 

O que ficou por esclarecer na entrevista de José Sócrates 

à RTP-1  
 

Além de outras questões do Público de 10-4-2007, ficaram algumas questões 

por esclarecer na entrevista do primeiro-ministro José Sócrates à RTP-1: 
 

 a questão da sua utilização do título de "engenheiro" 

 a questão das equivalências concedidas na Universidade Independente 

 a questão da leccionação do Inglês Técnico 

 a questão da "pós-graduação em Engenharia Sanitária" 

 

O primeiro-ministro interpretou (ao que me parece pela primeira vez, porque 

antes falava sempre na parte curricular do mestrado), o diploma que obteve no 

ISCTE como MBA; eu mantenho a minha interpretação de que Sócrates fez 

apenas a parte curricular do MBA e que lhe falta a dissertação para obter o grau 

de Mestre (Master). Existe, contudo, a referência actual (Abril de 2007) no site 

do próprio ISCTE, na versão em língua inglesa, ao MBA
586

. Neste tempo pós-

protocolo com o MIT, compreendo a perspectiva da americanização do título 

(Fulano de Tal, MBA), face à perspectiva europeia, mas não creio que seja essa a 

interpretação correcta e rigorosa. 

 

Sobre a transferência de José Sócrates para a Universidade Independente e a sua 

conclusão da licenciatura nessa universidade leia-se o Prof. Luís Botelho 

Ribeiro
587

 do blog CidadaniaPT
588

. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, a ENSP ou o ISCTE. 

 

 

 

Segunda-feira, 9 de Abril de 2007  

O fax independente  
 

Este post faz parte de um conjunto sobre temas especificos do percurso 

académico do primeiro-ministro que publicaremos nas próximas horas. 

 

http://www.gestao.iscte.org/cursos/mba/
http://www.gestao.iscte.org/cursos/mba/
http://cidadaniapt.blogspot.com/2007/04/transferncia-e-concluso-de-licenciatura.html
http://cidadaniapt.blogspot.com/2007/04/transferncia-e-concluso-de-licenciatura.html
http://cidadaniapt.blogspot.com/2007/04/transferncia-e-concluso-de-licenciatura.html
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O Público de 22-3-2007
589

 refere um misterioso fax no processo individual do 

aluno José Sócrates na Universidade Independente. Neste post tentarei esclarecer 

o caso do Fax Independente. 

 

"Por fim, existem duas folhas avulsas, aparentemente folhas de rosto, que não 

se percebe a que se referem. Uma, com cabeçalho do gabinete do secretário 

de Estado Adjunto do Ambiente, é um fax dirigido a Luís Arouca e aparenta 

ser uma folha de rosto. Na zona do texto, José Sócrates escreveu: «Caro 

Professor, aqui lhe mando os dois decretos (o de 1995 fundamentalmente) 

responsáveis pelo meu actual desconsolo.» 

Luís Arouca afirmou ao PÚBLICO não se lembrar a que se referia o 

primeiro-ministro.
590

" 

 

Que "decretos" seriam esses e que "desconsolo" poderia ter sido esse de que 

o então secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente José Sócrates se 

queixa ao reitor Luís Arouca em folha timbrada do Ministério do Ambiente? 

Siga-nos o leitor no exercício de decifração. 

 

Um leitor da comunidade Do Portugal Profundo apresenta como hipótese para 

os tais "decretos": a Portaria n.º 612/93 de 9 de Junho de 1993 e a Portaria 

n.º 96/95 de 1 de Fevereiro de 1995. Fica a pergunta. Terão sido estes diplomas 

legais os decretos do desconsolo? 

 

A Portaria n.º 612/93 estabelece o "Regulamento dos Regimes de Reingresso, 

Mudança de Curso e Transferência no Ensino Superior". A Portaria n.º 96/95 de 

1 de Fevereiro de 1995 alarga ao ensino particular e cooperativo o seu âmbito de 

aplicação (art.º 2.º da Portaria n.º 612/93). 

 

Portaria n.º 612/93 de 9 de Junho 

Regulamento dos Regimes de Reingresso, Mudança de Curso e 

Transferência no Ensino Superior 
(...) 

SECÇÃO III 

Transferência 

Artigo 14.º 

Transferência 

1 . Transferência é o acto pelo qual um estudante se inscreve e matricula no 

mesmo curso em estabelecimento diferente daquele em que está matriculado, 

tendo havido ou não caducidade de matrícula. 

2 . Aos casos em que é requerida, dentro da mesma instituição, a mudança de 

estabelecimento sem mudança de curso aplica-se, com as necessárias 

adaptações, o regime de transferência. 

3 . A transferência não pode ser solicitada apenas para efeitos de exame. 

 

CAPÍTULO III 

Disposições gerais 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
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Artigo 15.º 

Fixação dos limites quantitativos11 

1 . As vagas para cada curso, em cada um dos concursos, são, salvo 

disposição diversa constante do estatuto do estabelecimento de ensino 

superior em causa, fixadas: 

a) Nas universidades, pelo reitor;  

b) Nos institutos politécnicos, pelo presidente do instituto; 

c) Nos restantes estabelecimentos de ensino superior, pelo presidente 

do conselho directivo, director ou órgão correspondente. 

2 . O total das vagas fixadas para cada par estabelecimento/curso para os 

concursos especiais a que se refere o capítulo V do Decreto-Lei n.º 28-B/96 e 

para os regimes de reingresso, mudança de curso e transferência não pode ser 

superior a 20% das vagas fixadas para esse mesmo par estabelecimento/curso 

ao abrigo dos artigos 5.º e 6.º do mesmo diploma legal. 

3 . Por despacho do Ministro da Educação, proferido sob proposta 

fundamentada do órgão a que se refere o n.º 1, pode ser excedido o limite a 

que se refere o n.º 2. 

4 . As entidades a que se refere o n.º 1 comunicam ao Departamento do 

Ensino Superior as vagas que tiverem aprovado. 

 

Artigo 16.º 

Candidatura 

1 . A candidatura consiste na indicação do estabelecimento e curso em que o 

candidato pretende matricular-se e inscrever-se. 

2 . No mesmo ano lectivo cada estudante ao requerer a aplicação de um dos 

regimes a que se refere o artigo 1.º apenas o poderá fazer em relação a um 

único par estabelecimento-curso. 

 

Artigo 17.º 

Prazos 

Os prazos em que devem ser praticados os actos a que se refere o presente 

Regulamento são os constantes do anexo I. 

 

Artigo 18.º 

Requerimento 

1 . A candidatura será apresentada pelo interessado ou por seu procurador 

bastante, através de requerimento dirigido aos órgãos a que se refere o artigo 

15.º 

2 . O requerimento será entregue no estabelecimento de ensino onde o 

estudante pretende matricular-se e inscrever-se. 

3 . Do requerimento constarão, obrigatoriamente: 

a) Nome do requerente; 

b) Data de nascimento; 

c) Filiação; 

d) Endereço; 

e) Último estabelecimento de ensino superior público onde esteve 

matriculado;  

f) Último curso de ensino superior público em que esteve inscrito e ano 

lectivo da última inscrição; 

g) Regime através do qual faz o requerimento (reingresso, mudança de curso 

ou transferência); 

h) Estabelecimento e curso para onde requer o reingresso, mudança de curso 

ou transferência. 

4 . O requerimento poderá ser substituído por impresso de modelo a fixar 

pelos estabelecimentos de ensino superior. 
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Artigo 19.º 

Instrução do processo de candidatura 

1 . O processo de candidatura será instruído com: 

a) Requerimento, conforme disposto no artigo 18.º; 

b) Documento(s) comprovativo(s) da titularidade das situações pessoais e 

habilitacionais com a totalidade dos elementos necessários ao processo de 

candidatura, de acordo com o fixado pelo estabelecimento de ensino; 

c) Fotocópia do bilhete de identidade; 

d) Procuração, quando for caso disso. 

2 . Da candidatura passar-se-á recibo, sendo a apresentação desse recibo 

indispensável para qualquer diligência posterior. 

 

Artigo 20.º 

Indeferimento liminar 

1 . Serão liminarmente indeferidos os pedidos dos estudantes que, reunindo as 

condições necessárias à candidatura por um dos regimes referidos no artigo 

1.º, se encontrem numa das seguintes condições: 

a) Pedidos referentes a cursos e regimes em que o número de vagas fixado 

tenha sido zero; 

b) Pedidos realizados fora dos prazos indicados no anexo I; 

c) Pedidos não acompanhados da documentação necessária à completa 

instrução do processo; 

d) Pedidos por diversos regimes e ou referidos a mais que um par 

estabelecimento-curso. 

2 . O indeferimento compete aos órgãos a que se refere o artigo 15.º"  

 

Ora, tendo em conta que o certificado de habilitações do ISEL terá sido 

apresentado em 8-7-1996, não parece como pode essa apresentação nessa data 

conformar-se com os requisitos (desde logo a alínea b do n.º 1 do art.º 19.º da 

Portaria n.º 612/93 de 9 de Junho) da instrução do processo de transferência do 

aluno José Sócrates do ISEL para a UnI. 
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Fig. 17 – Calendário escolar de 1995-96 do ensino superior 

 

O fax misterioso
591

 apresenta no canto superior esquerdo a menção "Ref.ª Fax 

SEAMA / 96". Significará isso que o fax teria sido enviado em 1996? A data e 

número do fax no cabeçalho estão cortadas e não são visíveis, não se podendo 

concluir com base na fotocópia fornecida por Luís Arouca ao Público
592

 em que 

data terá sido enviado. 

 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates5.jpg
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
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Fig. 18 – Fax de José Sócrates, do Ministério do Ambiente, ao reitor da UnI, Luís Arouca (sem data)593 

 

Se essa hipótese se tivesse verificado, então existiriam erros: 

 na data da resposta, 12-9-1995 do reitor da UnI ao Pedido de 

Equivalências de José Sócrates, necessariamente anterior (a Portaria n.º 

612/93 estabelece o 15 de Agosto como prazo limite)  

 na data de "matrícula" de José Sócrates na UnI que o Público constar de 

documento 14 de Setembro de 1995 

 

É certo que o certificado de habilitações de José Sócrates no ISEL tem a data de 

8 de Julho de 1996, mas se o processo tivesse sido tratado em 1996 e não em 

data anterior ao dia 30 de Setembro de 1995 (data final do prazo de matrícula e 

inscrição do candidato), também não se cumpriria o calendário da instrução do 

http://static.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates5.jpg
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processo de transferência, e em particular da inscrição e matrícula (16 a 30 de 

Setembro) do Anexo I da Portaria n.º 612/93 de 9 de Junho de 1993. 

 

A verificação da conformidade do processo do candidato ao curso de Engenharia 

Civil da Universidade Independente José Sócrates não é aqui feita. Apresentam-

se aqui questões para esclarecer as dúvidas pendentes e não se presume qualquer 

irregularidade ou ilegalidade. Não posso, nem creio em qualquer ilegalidade ou 

irregularidade cometida neste processo de inscrição e matrícula de José Sócrates 

na Universidade Independente. 

 

 

Pós-Texto:  

O primeiro-ministro José Sócrates explicou há pouco (Entrevista por José 

Alberto Carvalho e Maria Flor Pedroso das 21 às 22 horas na RTP, 11-4-

2007) que os decretos em causa respeitavam ao regime de 

incompatibilidades entre ser membro do Governo e docente de uma cadeira 

na área do Ambiente para a qual tinha sido convidado pelo reitor Luís 

Arouca. Fica assim negada a hipótese de se tratar das Portarias n.º 612/93 e 

n.º 96/95. José Sócrates disse ainda que o fax tinha sido enviado em Novembro 

de 1996 (aqui tínhamos interpretado também com base no fac-simile da 

mensagem que o fax teria sido enviado em 1996). Há pouco, antes da entrevista, 

o Público também se referiu à conformidade da inscrição do então deputado José 

Sócrates na Universidade Independente. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido 

ou suspeito no seu percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, 

nem, por isso, a Universidade Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos. 

 

 

 

Segunda-feira, 9 de Abril de 2007  

Sanidade  
 

Como se disse no post anterior, os currículos de José Sócrates existentes no 

Partido Socialista
594

, no blogue pessoal do candidato a primeiro-ministro
595

 (de 

Janeiro e Fevereiro de 2005) e no sítio pessoal do candidato do PS
596

 aparece a 

expressão seguinte: "licenciado em Engenharia Civil, concluíu depois uma pós-

graduação em Engenharia Sanitária, pela Escola Nacional de Saúde 

http://www.ps.pt/data/conteudo.php?pag=000/lista/castelo_branco/jose_socrates.php
http://josesocrates.blogs.sapo.pt/biografia.html
http://www.josesocrates.com/index.php?area=001
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Pública" (realce meu). Ora aqui chegados da digressão pela teia, importa rever a 

explicação do Gabinete do primeiro-ministro ao DN de domingo, 8-7-2005, p. 2 

(link não disponível) sobre a pós-graduação em Engenharia Sanitária: 

 

"O currículo de José Sócrates no site oficial do Governo está errado: não 

inclui o MBA feito no ISCTE e fala de uma pós-graduação em Engenharia 

Sanitária que não existe. Um erro em que o gabinete não reparou e que 

promete que será em breve corrigido. O "novo" currículo que será inserido no 

site oficial do Governo incluirá a licenciatura em Engenharia Civil pela 

Universidade Independente, o curso de Engenharia Sanitária da Escola 

Nacional de Saúde Pública e a pós-graduação e MBA em Gestão de 

Empresas no Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa. 

A trapalhada é atribuída a um erro técnico - ao fazer copy and paste do 

currículo original do primeiro-ministro, quem inseriu os dados no site oficial, 

confundiu a pós-graduação do ISCTE com o curso de Engenharia Sanitária, 

tendo, ao mesmo tempo, apagado o MBA do ISCTE. O currículo será 

novamente corrigido." 
 

A explicação do Gabinete parece estar, mais uma vez, errada. Desconte-se a 

confusão entre a parte curricular do MBA ou Mestrado em Gestão
597

 e entre a 

pós-graduação e o MBA, além do "MBA em Gestão de Empresas" (sic). 

 

Concentremo-nos na "pós-graduação em Engenharia Sanitária na Escola 

Nacional de Saúde Pública" (que ainda constava da sua nota biográfica
598

 e do 

seu perfil
599

 ainda às 14:43 de 11-4-2007). Como escrevi em 22-2-2005
600

, 

quando suscitei as questões sobre o percurso académico do primeiro-ministro, 

nunca existiu essa pós-graduação que o senhor primeiro-ministro invoca na sua 

biografia. O próprio primeiro-ministro, ao Público de 22-3-2007, já a 

desqualificou para o estatuto raro de "graduação" para engenheiros civis. Essa 

primeira justificação da "graduação" (sic) para engenheiros civis parece eliminar 

a segunda do erro informático. Os erros enredam-se uns nos outros e compõem 

um novelo denso de dúvidas e perplexidades. 

  

Todavia, informa um comentador deste blogue
601

 que ontem, 10-4-2007, no 

Jornal das 9 da SIC-Notícias, se revelou que, afinal, a pomposa "Pós-

Graduação em Engenharia Sanitária" terá sido... uma acção de formação 

para engenheiros municipais com a duração de... uma semana (informação 

de Mário Crespo na SIC-Notícias pelas 21:10 de ontem, dia 11-4-2007). 

 

A pista deixada há pouco pelo comentador Observateur
602

 leva-nos a um "Curso 

de Saúde Pública para Engenharia Municipal
603

" que terá decorrido em ano 

indeterminado (Sócrates fala nos anos 80...) na ENSP (Escola Nacional de Saúde 

Pública) - promovido pela Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/JoseSocratesCarvalhoPintodeSousa.htm
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117621421275542751/#235206
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117626523659874490/#235548
http://doportugalprofundo.blogspot.com/www.apesb.org/fotos/gca/
http://doportugalprofundo.blogspot.com/www.apesb.org/fotos/gca/
http://www.apesb.org/gca/index.php?id=58
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Ambiental
604

, uma associação criada em 1980? - em ano indeterminado e 

ministrado pelo Prof. António Lobato de Faria (já falecido).  

 

Algumas questões: 

1. Será este curso a tal pomposa Pós-Graduação, que Sócrates admitiu ao 

Público de 22-3-2007 (p. 3), se trata apenas de uma "graduação nesta 

área" para engenheiros municipais? 

2. Mas se Sócrates não tinha ainda a licenciatura, que só veio a obter em 

1996 na Universidade Independente, e o curso não tinha realmente essa 

designação, por que lhe deu esse nome solene? 

3. E por que é que Sócrates altera a designação do verdadeiro "Curso de 

Saúde Pública para Engenharia Municipal" para uma "pós-graduação em 

Engenharia Sanitária", que afinal terá durado... uma semana?... 

 

Porquê?!... 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, tal como o ISCTE, a ENSP ou a APESB. 

 

 

 

 

 

Segunda-feira, 9 de Abril de 2007  

Com licença...  
 

O Rádio Clube Português
605

 de ontem 10-3-2007 (citado no Público
606

) 

descobriu que na biografia oficial de deputado, na edição "Biografias dos 

Deputados - VI Legislatura" da Assembleia da República em 1993, José 

Sócrates era apresentado como licenciado em Engenharia Civil - e 

"engenheiro"... - três anos antes de obter, num caso exemplar
607

, a sua 

licenciatura na Universidade Independente. 

 

Abaixo o facsimile da edição da Assembleia da República sobre "Biografias dos 

Deputados - VI Legislatura" de 1993: a primeira página do livro e a página com 

a biografia do deputado José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. Sob a letra "J", 

aparece o 5.º Deputado por Castelo Branco: 

http://radioclube.clix.pt/
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290739
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=795666
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Fig. 19 – Biografias dos Deputados - VI Legislatura, Assembleia da República, 1993 

 

 

A imagem tem má qualidade, mas é possível ler: 

"Habilitações literárias: 

Licenciatura em Engenharia Civil 
 

Profissão: Engenheiro" 

 

 

A capa desta edição do Parlamento sobre os deputados em 1993: 
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Fig. 20 – Biografias dos Deputados - VI Legislatura, Assembleia da República, 1993 (capa) 

 

O Gabinete do primeiro-ministro remeteu para a culpa dos serviços 

parlamentares ou a assessoria parlamentar a responsabilidade por mais este 

"lapso ao qual o primeiro-ministro é completamente alheio
608

". 

 

"nas indicações curriculares fornecidas pelo então deputado José Sócrates aos 

serviços da Assembleia da República, tanto na V Legislatura (1987-91) como 

na VI Legislatura (1991-95), foi expressamente mencionada pelo próprio a 

sua condição de Engenheiro Técnico e de titular do Bacharelato em 

Engenharia Civil".
609

 

 

Ontem, dia 10-4-2007, na TSF, fonte dos serviços parlamentares escusou-se com 

a expressão - "nós aqui não inventamos nada".... Falei, também ontem, com um 

ex-assessor de um grupo parlamentar que me contou que eram os deputados 

quem preenchia os dados biográficos. A secretária-geral do Parlamento, Adelina 

Sá Carvalho é mais precisa, e refere ao CM de hoje, 11-4-2007
610

 que "a edição" 

do livro "Biografias" teve por base "os dados constantes dos registos biográficos 

dos senhores deputados, por eles assinados". E acrescenta que no que respeita a 

Sócrates «consta também dos arquivos um registo biográfico onde está referida, 

como habilitação literária, o bacharelato (em abreviado ‗Bach‘) em Engenharia 

Civil e como profissão ‗engenheiro técnico‘» - a secretária-geral não indica se 

existem outros registos e se esse respeita ao ano de 1993. Todavia, não creio que 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/um
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=796190&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=796190&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=796190&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=796190&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=796190&div_id=291
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=238069&idselect=9&idCanal=9&p=200


 O Dossiê Sócrates 173 

a responsabilidade pela divulgação de biografia com informação errada possa ser 

alijada para outrém. 

 

O Sol de 11-4-2007, cerca das 17 horas
611

, traz informação sobre o caso da 

ficha biográfica que é ainda mais estranha. 

 

Contudo, José Pacheco Pereira, no blogue Abrupto, nesta nova onda informativa 

que a blogosfera portuguesa felizmente ganhou, complementa ontem (10-4-

2007)
612

 esta revelação do RCP com uma de sua autoria: 

 

"parece incontroverso que o Primeiro-ministro usou indevidamente não só 

o título de engenheiro, como a informação falsa de que tinha uma 

licenciatura em engenharia muito antes de efectivamente a ter, a julgar 

pela versão que dá do seu currículo. Por mero acaso, quando verificava umas 

datas biográficas, consultei a edição de 1994 de Classe Política Portuguesa de 

Cândido de Azevedo, feita em parte com base nas informações fornecidas 

pelos próprios e é assim que José Sócrates é apresentado:" (Realce meu) 

 

http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=29169
http://abrupto.blogspot.com/2007_04_01_abrupto_archive.html#8837753784706460593#8837753784706460593
http://abrupto.blogspot.com/2007_04_01_abrupto_archive.html#8837753784706460593#8837753784706460593
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Fig. 21 - Fac-simile da ficha relativa a José Sócrates do livro Classe Política Portuguesa – 1994, de 

Cândido de Azevedo613 

Imagem picada do blogue Abrupto614 

[ver, em seguida, os dois registos biográficos, ficha original e ficha alterada, do deputado José Sócrates na 

Assembleia da República, datados de 13-2-1992] 

 

http://abrupto.blogspot.com/2007_04_01_abrupto_archive.html#8837753784706460593#8837753784706460593
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Fig. 22 – Registo Biográfico do deputado José Sócrates na Assembleia da República, 

13-2-1992 – folha 1 

(ficha original) 
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Fig. 23 – Registo Biográfico do deputado José Sócrates na Assembleia da República, 

13-2-1992 – folha 2 

(ficha original) 
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Fig. 24 – Registo Biográfico alterado do deputado José Sócrates na Assembleia da República, 

datado de 13-2-1992 – folha 1 

(ficha alterada: “Engenheiro” passa a “Engenheiro Técnico”; e é introduzida a 

palavra “Bach” antes de “Engenharia Civil”) 
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Fig. 25 – Registo Biográfico alterado do deputado José Sócrates na Assembleia da República, 

datado de 13-2-1992 – folha 2 
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Pacheco Pereira refere que "estas informações" [para o livro de Cândido de 

Azevedo] foram "fornecidas pelos próprios", não sendo aqui usada a 

intermediação com que o Gabinete exime o primeiro-ministro da 

responsabilidade da sua própria biografia. 

 

Neste blogue, já tinha investigado em 22 de Fevereiro de 2005 várias biografias 

de José Sócrates: a biografia publicada no sítio do Partido Socialista
615

, no 

blogue
616

 e no sítio pessoal da Internet
617

, bem como a página do então deputado 

na Assembleia da República
618

. Este último link, da Assembleia da República, já 

não funciona directamente, mas consegui recuperá-lo
619

. Consultando as 

actualizações dessa página em 2003 e 2004
620

 verificamos que o seu curriculum 

aparece com uma formulação igual àquela versão de 1993: "Habilitações 

Literárias: Licenciatura em Engenharia Civil"; "Profissão: Engenheiro
621

". 

 

No post "Engenheiro eu sou" de 20 de Março de 2007
622

, apresentei três 

referências do primeiro-ministro de utilização do título de "engenheiro". 

Depois, um leitor trouxe ainda o Decreto do Presidente da República de 

nomeação deste Governo, onde José Sócrates aparece como "engenheiro". 

Ontem, o RCP fez referência, e a SIC a seguir citou, à primeira nomeação de 

Sócrates para o Governo onde entrou em 30-10-1995, onde aparece com o 

mesmo título. 

 

Sobressai, aparentemente, a invocação indevida de um título de engenheiro e 

ainda a afirmação de ser "licenciado em Engenharia Civil" antes de o ser. Poderá 

ter sido um erro, mas maior problema é a soma deles. 

 

Nas biografias de José Sócrates existentes no Partido Socialista
623

, no blogue 

pessoal do candidato a primeiro-ministro
624

 (de Janeiro e Fevereiro de 2005) e 

no sítio pessoal do candidato do PS
625

 consta a expressão seguinte: "licenciado 

em Engenharia Civil, concluíu depois uma pós-graduação em Engenharia 

Sanitária, pela Escola Nacional de Saúde Pública". A Pós-Graduação em 

Engenharia Sanitária fica para o post seguinte. Por agora, fico no grau e na 

licença. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, tal como o ISCTE ou a ENSP,ou a Assembleia da República. 

 

 

http://www.ps.pt/data/conteudo.php?pag=000/lista/castelo_branco/jose_socrates.php
http://josesocrates.blogs.sapo.pt/biografia.html
http://www.josesocrates.com/
http://www3.parlamento.pt/deputados/biografia_ix/bio285.html
http://www3.parlamento.pt/deputados/biografia_ix/bio285.html
http://web.archive.org/web/*/http:/www3.parlamento.pt/deputados/biografia_ix/bio285.html
http://web.archive.org/web/*/http:/www3.parlamento.pt/deputados/biografia_ix/bio285.html
http://web.archive.org/web/20030627105433/http:/www3.parlamento.pt/deputados/biografia_ix/bio285.html
http://web.archive.org/web/20030627105433/http:/www3.parlamento.pt/deputados/biografia_ix/bio285.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/engenheiro-eu-sou.html
http://www.ps.pt/data/conteudo.php?pag=000/lista/castelo_branco/jose_socrates.php
http://josesocrates.blogs.sapo.pt/biografia.html
http://josesocrates.blogs.sapo.pt/biografia.html
http://www.josesocrates.com/index.php?area=001
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Sexta-feira, 13 de Abril de 2007  

O verdadeiro reitor  

 
A caixa de comentários do blogue tornou-se alvo do rastreio e orquestração 

sistémica. Peço, portanto, aos leitores que não publiquem aí as informações 

críticas e as enviem para o meu mail. 
 

Nota: 

Veja-se esta outra descoberta crítica da responsabilidade activa 

da combativa e atentíssima Punctum contra Punctum
626

 do bravo 

e desassombrado Braganza Mothers
627

 sobre o certificado da 

Universidade Independente de licenciatura em Engenharia Civil 

de José Sócrates da Covilhã datado de 26/8/96
628

 e os 

indicativos telefónicos (criados em 31-10-1999) e os códigos 

postais (criados em 1998) que constam do timbre do 

certificado (veja-se o rodapé do fac-simile do certificado
629

): os 

números de telefone da Universidade Independente (UnI) 21 

836 19 00, 21 836 19 22; e o código postal 1800-255 Lisboa da 

UnI... Perante esta enésima contradição, já não há paciência - 

porque não há sequer decoro.... 

Porém, tem de haver um erro nestes factos do Código Postal e 

dos indicativos telefónicos, pois na primeira página desta edição 

de 14-3-2007 (link não disponível), o Expresso titula que 

Sócrates confirma o envio de certificado para a Covilhã. 

Relembro que o certificado terá sido apresentado por José 

Sócrates na Câmara Municipal da Covilhã para a sua 

"requalificação profissional".  

 

Por descoberta do nosso comentador Ex-Aluno
630

, que Do Portugal Profundo 

tinha desde 12-4-2007, às 14:18, completado pelo nosso comentador Rodrigo 

aqui
631

 e aqui
632

, e ainda o nosso comentador Irnério
633

, seguindo uma pista já 

deixada por comentador anónimo, revela-se que o reitor da Universidade 

Independente (UnI) desde a sua fundação em Junho de 1993 e Junho de 

1996 foi o Prof. Doutor Ernesto Jorge Fernandes Costa
634

 - vejam-se as páginas 

6 e 57 do seu curriculum
635

, que atestam esse facto. Portanto, Luís Arouca só 

terá começado a ser reitor da UnI em Julho de 1996. 

 

O Prof. Doutor Ernesto Jorge Fernando Costa
636

 é um brilhante professor 

catedrático e cientista de renome internacional na área da Inteligência Artificial 

http://braganza-mothers.blogspot.com/2007/04/ontem-foi-divulgado-este-documento.html
http://braganza-mothers.blogspot.com/2007/04/ontem-foi-divulgado-este-documento.html
http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
http://bp0.blogger.com/_T5jwad74enc/RiB29CPSEtI/AAAAAAAAAKs/BdBHazJ_mkI/s1600-h/zoom+certificado.jpg
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117632890547668729/?dt=1176506159#236837
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117632890547668729/?dt=1176506159#236848
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117632890547668729/?dt=1176506159#236849
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117632890547668729/?dt=1176506159#237445
http://eden.dei.uc.pt/~ernesto/biog.htm
http://eden.dei.uc.pt/~ernesto/cv.pdf
http://eden.dei.uc.pt/~ernesto/biog.htm
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da Faculdade de Ciências e Tecnologia da da Universidade de Coimbra
637

. O 

Prof. Doutor Ernesto Costa é conhecido pela sua grande preocupação com a 

credibilidade da instituição universidade. 

 

No Público de 22-3-2007
638

, escreveu Ricardo Dias Felner: 

 

"Foi essa folha que terá servido para atestar a frequência das disciplinas no 

ISEL no processo de equivalência e matrícula da UnI, a 14 de Setembro de 

1995. Só que a sua data é posterior: nas costas da fotocópia vê-se um 

carimbo, assinado pelo chefe de secção da secretaria do ISEL, "conforme o 

original arquivado", com data de 8 de Julho de 1996. Já o Boletim de 

Matrícula na UnI revela que, nessa ocasião, o único documento junto ao 

processo foi uma fotocópia do BI. 

Se estes dois documentos são assinados e têm data, o mesmo não sucede com 

outras fotocópias. É o caso, por exemplo, do Plano de Equivalências de José 

Sócrates, sem qualquer timbre nem carimbo e onde se concretiza que cadeiras 

mereceram equivalência por parte da UnI. Ou do Pedido de Equivalência, 

uma folha não numerada (como todas as outras), onde apenas surge o nome 

José Sócrates Sousa, manuscrito pelo próprio, e o mapa de equivalências por 

ele proposto. Acresce que o número de cadeiras a que é requerida a 

equivalência, 25, tem menos uma cadeira do que o total das disciplinas a que 

José Sócrates viria de facto a obter equivalência no processo de transferência: 

26. Por outro lado, o espaço onde o responsável do conselho pedagógico pelo 

processo deveria colocar a sua assinatura está em branco. 
 

Documentos sem numeração 
Não se sabendo a data em que foi entregue, consta também dos documentos 

consultados o requerimento em que José Sócrates pede o plano de curso da 

UnI e afirma enviar a relação das cadeiras que fez no ISEL. Sócrates ressalva, 

contudo, que o certificado do ISEL só o poderá entregar em Setembro, "pelo 

facto de algumas notas não estarem ainda lançadas". Calcula-se que o 

primeiro-ministro se estivesse a referir a Setembro de 1995, mas com essa 

data, ou outra aproximada, não se encontra qualquer certificado do ISEL. O 

primeiro-ministro despede-se apresentando os melhores cumprimentos, com 

"do seu José Sócrates" escrito à mão. O reitor disse não conhecer o primeiro-

ministro antes de este ter frequentado a UnI. 

Na resposta ao requerimento de José Sócrates, esta com data de 12 de 

Setembro de 1995, assinada pelo reitor, é atestada a recepção do 

requerimento e Luís Arouca indica já que a comissão científica da 

Faculdade de Ciências da Engenharia e Tecnologias deliberou "propor-lhe a 

frequência e conclusão das seguintes disciplinas do Plano de Estudos de 

Engenharia Civil: Análise de Estruturas, Betão Armado e Pré-Esforçado, 

Estruturas Especiais e Projecto e Dissertação". De fora ficou, "por falha", 

segundo Luís Arouca, a cadeira de Inglês Técnico." (Realce meu) 
 

Creio que importa explicar mais esta contradição. Baseado nesta notícia e nos 

documentos com que o jornalista do Público refere, se Luís Arouca só se 

tornou reitor em Julho de 1996, como pode ter respondido a José Sócrates 

com as equivalências e definido o seu plano de estudos em 12 de Setembro 

de 1995?... Terá sido ainda mais outro erro? 

http://www.fct.uc.pt/scripts/fctuc.dll
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
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Veja-se, ainda, o que diz o Manuel
639

 da Grande Loja do Queijo Limiano
640

 

sobre mais este caso. 

 

Pós-Texto  1: 

O Expresso na sua edição semanal de 14-3-2007641
 (link temporário) desenvolve esta 

notícia sob a epígrafe de primeira página "Afinal Arouca nem era reitor". 

Este post está em actualização. Foi actualizado às 3:18 de 14-3-2007; às 11:05 de 14-3-2007; às 

11:23 de 14-4-2007; às 13:11 de 14-4-2007. 

 

Pós-Texto 2: 

O Prof. Luís Botelho Ribeiro
642

, ex-candidato presidencial, que tem como é 

público, participado desta luta da Páscoa da Cidadania, informou-me hoje por 

telefone que, ontem, uma semana depois de ter sofrido o furto e destruição 

imediata do seu carro
643

, ontem a sua casa foi assaltada e furtadas pequenas 

coisas. 

 

Do Portugal Profundo, não acredito em teorias da conspiração - muito menos nas 

bruxas. Em consequência, suponho que possa ser garantida protecção ao visado 

Luís Botelho Ribeiro
644

 e à sua família para que novos incidentes não surjam. 

Além disso, julgo que o furto declarado de um carro e de uma casa, na República 

Portuguesa, é considerado como eventual ilícito e, portanto, creio que pode ser 

investigado pelas entidades oficiais. 

 

Pós-Texto 3: 

O intrépido Dr. José Maria Martins
645

 que apresentou uma participação-crime à 

Procuradoria-Geral da República em 9-3-2007 sobre o Dossiê, continua a 

insistir na necessidade de investigação judicial do caso. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, Luís Arouca, a 

Universidade Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos , a Câmara Municipal da Covilhã ou Ernesto Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/04/os-canibais.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/04/os-canibais.html
http://semanal.expresso.clix.pt/capa/default.asp
http://cidadaniapt.blogspot.com/2007/04/apelo-informaes.html
http://cidadaniapt.blogspot.com/2007/04/apelo-informaes.html
http://cidadaniapt.blogspot.com/2007/04/apelo-informaes.html
http://cidadaniapt.blogspot.com/2007/04/apelo-informaes.html
http://cidadaniapt.blogspot.com/2007/04/apelo-informaes.html
http://josemariamartins.blogspot.com/
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Sexta-feira, 13 de Abril de 2007  

Nessa altura  
 

Noticiou hoje, 13-4-2207, o Público
646

: 

 

"Professor da UnI já tinha dado aulas a Sócrates 

13.04.2007, José António Cerejo 
 

António José Morais foi professor de Sócrates no ISEL em 1994/95. Em 

Setembro de 1995, professor e aluno passaram para a Independente (UnI) 

José Sócrates foi aluno de António José Morais antes de este ser seu professor 

em quatro das cinco cadeiras com que obteve a licenciatura na Universidade 

Independente. O gabinete do primeiro-ministro confirmou ontem ao 

PÚBLICO que Morais foi professor de Sócrates no Instituto Superior de 

Engenharia de Lisboa (ISEL), onde lhe ministrou a cadeira de Geologia e 

Geotecnia Aplicadas, em 1994/95. "Isso não tem novidade nenhuma", disse 

Luís Bernardo, um dos assessores do primeiro-ministro. 

Questionado na RTP sobre as suas relações com aquele docente, Sócrates 

respondeu: "Conheci António José Morais quando ele foi meu professor" - 

não especificando onde. O PÚBLICO notíciara na semana passada que 

Morais fora professor do ISEL no mesmo ano em que Sócrates lá esteve, e na 

mesma área, mas não tinha então a confirmação de que tivesse sido seu 

professor nessa escola. 

A notícia de que isso aconteceu surgiu ontem no blogue 

"doportugalprofundo" e foi confirmada ao fim do dia pelo gabinete do 

primeiro-ministro. "Isso não tem novidade nenhuma. Isso já antes o primeiro-

ministro tinha dito", afirmou, por telefone, Luís Bernardo. "Ao longo destes 

dias, quando diversos órgãos de comunicação social nos questionaram 

sempre foi dito que o senhor primeiro-ministro tinha sido aluno do professor 

Morais no ISEL", adiantou. Solicitado por e-mail a indicar um qualquer 

jornal que tivesse publicado essa informação, o gabinete não respondeu, 

limitando-se a transcrever algumas das declarações de Sócrates à RTP e 

acrescentando: "O primeiro-ministro conheceu António Morais como aluno 

quando este foi seu professor no ISEL, na cadeira de Geologia e Geotecnia 

Aplicadas, e só nessa cadeira." 

António Morais foi professor no ISEL entre 1992 e 1995. No início do ano 

lectivo de 1995/1996 mudou-se para a UnI, tal como José Sócrates, e assumiu 

as funções de director do curso de Engenharia Civil, lugar em que se manteve 

dois anos. Logo em Novembro, quando já era professor de Sócrates e este era 

secretário de Estado do Ambiente, tornou-se assessor de Armando Vara, 

secretário de Estado da Administração Interna. Em Março seguinte foi 

promovido a director do Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações 

do Ministério da Administração Interna (GEPI). 

Seis anos depois demitiu-se, após uma auditoria que detectou numerosas 

irregularidades na adjudicação de empreitadas de obras públicas. Apesar 

disso, em 2005, veio a ser nomeado presidente do Instituto de Getstão 

Financeira e Patrimonial da Justiça por despacho de José Sócrates e do 

ministro da Justiça. O primeiro-ministro garantiu anteontem que não teve 

qualquer interferência nas nomeações de Morais. " (Realce meu) 
 

http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070413&page=2&c=A
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Sobre a mesma matéria, o Público de 22-3-2007, p. 4, numa caixa acerca do 

Professor Doutor António José Morais: "(O) professor afirma apenas 

conhecer Sócrates «da televisão» antes deste ser seu aluno". Seu aluno... do 

ISEL. 

 

Ainda de acordo com o Público de 22-3-2007, p. 5, na caixa "Os passos da 

investigação", diz-se: "Numa conversa com o PÚBLICO à margem do 

Fórum Novas Fronteiras, Sócrates não disse o nome de nenhum dos seus 

antigos docentes, mas informou que Luís Arouca nos podia elucidar". 

  

Sobre o mesmo assunto, e por esforço de transcrição do nosso comentador 

Conde Abranhos
647

, da entrevista do primeiro-ministro José Sócrates à RTP-1 - 

"Edição Especial de Informação: 2 anos de Governo" - entrevistadores José 

Alberto Carvalho e Maria Flor Pedroso - em 11-4-2007, 21 horas
648

: 

 
"Maria Flor Pedroso (MFP): O Sr. Primeiro-ministro já falou várias vezes das 

aulas. O senhor frequentava as aulas? 

José Sócrates (JS): Eu frequentava as aulas no regime pós-laboral, cujo 

esforço aããã... Nem sempre ia a todas as aulas, naturalmente, o regime pós-

laboral serve justamente para isso. Mas fiz aquilo que todos os alunos devem 

fazer, isto é, frequentar aulas aãã ... 

MFP: Pois, já percebemos... 

JS: ...ter os exames e aproveitamento. 

MFP: Sim, senhor. As outras quatro cadeiras, nesse ano que passou na 

Universidade Independente... as outras quatro cadeiras, foram todas 

leccionadas pelo mesmo professor. Isto pode acontecer, são cadeiras de anos 

diferentes. 

MFP: Quando é que o senhor conheceu António José Morais? 

JS: Eu conheci António José Morais, o Professor António José Morais, 

quando ele foi meu professor. Tive sempre com ele uma relação de 

aluno/professor. E conheci-o nessa altura - repare não são os alunos que 

escolhem os professores, mais uma vez... 

MFP: Claro. Também já disse. 

JS: Conheci-o nessa altura e durante esse período. Depois de ter acabado a 

minha licenciatura não tive, nem tenho, nenhuma relação... aãã... pessoal... 

próxima ou... 

MFP: E política tem? 

JS: ...de qualquer tipo... 

MFP: ...e relação política? 

JS: ...Nem política porque eu sei que ele é também do Partido Socialista. Mas 

era o que faltava agora se nós não pudéssemos ter professores do Partido 

Socialista, do mesmo partido que nós, porque se, porque..." (Realce meu) 
 

Manda o rigor que se diga que a afirmação de António José Morais de que só 

conhecia José Sócrates da televisão antes de ter sido seu professor não é 

contraditória com a resposta de José Sócrates, na entrevista, de que só conheceu 

António José Morais quando este foi seu professor «nessa altura». No mesmo 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117632890547668729/?dt=1176506159#237872
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117632890547668729/?dt=1176506159#237872
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http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
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abono de rigor, se deve notar que antes de no Público se ter referido que António 

José Morais tinha sido professor do ISEL nesses anos e aqui Do Portugal 

Profundo se ter revelado que o Prof. Morais tinha sido professor de José 

Sócrates no primeiro semestre de 1994/95 no ISEL, não tinha sido publicado 

esse facto. Nem sequer vi em media algum uma declaração ou referência, directa 

ou indirecta, do Gabinete do Primeiro-Ministro dizendo que António José 

Morais tinha sido seu professor no ISEL. 

 

Noutro caso, também nessa altura - ou não, noticiou ontem, dia 12-4-2007, a 

TVI
649

 que existe um outro certificado de licenciatura de José Sócrates 

entregue na Câmara Municipal da Covilhã - para "requalificação 

profissional"
650

 (sublinha o CM de hoje, 13-4-2007
651

) -, com datas de conclusão 

do curso diferentes, equivalências diferentes, número de cadeiras diferente (7 em 

vez de 5) realizado na Universidade Independente, notas diferentes e data de 

conclusão do curso também diferente (8-8-1996), emitido pelo reitor Luís 

Arouca e pelo chefe de secretaria da UnI em 26-8-1996. A notícia da TVI
652

 já 

está, hoje (13-4-2007) editada com a preferência das explicações contraditórias 

do Gabinete do Primerio-Ministro (a notícia não é o desmentido...), mas 

consegue-se perceber a notícia original: 

 

"O gabinete de José Sócrates admitiu que, em entrevista à RTP, o primeiro-

ministro errou na data em que terminou a licenciatura. Sócrates disse que se 

tinha licenciado em Engenharia Civil na Universidade Independente 

(UnI) em Setembro de 1996. Mas a TVI divulgou, esta sexta-feira, um 

certificado que está na Câmara da Covilhã e que mostra que o primeiro-

ministro não pode ter-se licenciado nesse mês. 

O certificado foi emitido pela Independente a 26 de Agosto de 1996, uma 

data que prova que Sócrates se licenciou em Agosto e não em Setembro. 

Além da data, os dois certificados também não coincidem no número de 

equivalências dadas. Num são 26, no outro são apenas 24. 

Tal como a TVI noticiou, há dois certificados diferentes da licenciatura de 

José Sócrates na Independente. Um é o que foi mostrado na televisão e 

diz que a licenciatura foi completada em 8 de Setembro de 1996. O outro 

aponta a data de 8 de Agosto como conclusão da licenciatura, está na 

câmara da Covilhã, e serviu para a requalificação profissional de José 

Sócrates que ainda é quadro da autarquia. 
O gabinete do primeiro-ministro já admitiu à TVI que José Sócrates só pode 

ter-se licenciado em Agosto de 96 e não em Setembro, pelo que prestou 

informações erradas na RTP com base num certificado passado pela 

Independente com a data errada. 

Mas há mais divergências entre os dois certificados. Tal como a TVI noticiou, 

no certificado que está na Covilhã é dito que José Sócrates fez sete 

cadeiras na Independente, ao passo que o certificado que o primeiro-

ministro tem em seu poder garante que foram apenas cinco as cadeiras 

feitas. 
O gabinete do primeiro-ministro reafirma que cinco é o número certo de 

cadeiras e que, por isso mesmo, o certificado da Covilhã, que está certo na 

http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797395
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797395
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?idCanal=0&id=238337
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?idCanal=0&id=238337
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?idCanal=0&id=238337
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797395
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data da conclusão da licenciatura, está errado quando diz serem sete as 

cadeiras feitas na Independente. 
As duas disciplinas em causa são Computação Numérica e Investigação 

Operacional que o assessor diz terem sido feitas anteriormente por Sócrates 

no Instituto de Engenharia de Coimbra e no ISEL em Lisboa 

Só que, mais uma vez, os dados não batem certo. No certificado que está na 

Covilhã a cadeira de Computação Numérica aparece como anual e é referido 

que Sócrates obteve 14 valores. Mas, no certificado passado pelo próprio 

Instituto de Engenharia de Coimbra a cadeira chama-se Análise Numérica, 

aparece como semestral e não anual e está escrito que o aluno teve 15 e não 

14 valores. Este erro já não se encontra no certificado passado pela 

Independente que José Sócrates tem actualmente em seu poder."  
 

A confusão aumenta e as explicações oficiais, como tem sido padrão neste caso, não 

parecem resolvê-la, mas antes aumentá-la. Nessa altura, ou noutras, as contradições não 

param. 

 

Entretanto, no blogue Jantar das Quartas653
, num post de Victor Abreu654

, de 10-3-

2007, depois explicado aí por comentador anónimo655
, num facto para o qual fomos 

alertados por um comentador nosso, surgiu a informação da inscrição de José Sócrates 

na Universidade Lusíada, um mistério que não tinha sido até agora revelado e não tinha 

sido admitido pelo primeiro-ministro na entrevista à RTP de 11-4-2007
656

, o 

qual foi desenvolvido na TVI, hoje, 13-4-2007
657

: 

 

"O primeiro-ministro esteve inscrito na Universidade Lusíada, antes de tirar a 

licenciatura na Independente. José Sócrates foi aluno do curso de Direito 

entre 1987 e 1993, embora não o tenha revelado publicamente. 

Sócrates, na altura deputado do PS, candidatou-se ao curso de Direito na 

Lusíada, em 28 de Outubro de 1987. Matriculou-se alguns dias mais tarde, a 

6 de Novembro, tendo como base o bacharelato em Engenharia Civil, 

concluído no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. 

No ano lectivo seguinte, 88/89, Sócrates desistiu pouco depois do início das 

aulas. Em Outubro de 89, pediu o reingresso e manteve-se inscrito até ao final 

do período escolar. Nos anos lectivos de 90/91 e 91/92 Sócrates não se 

matriculou. Mas, em 10 de Setembro de 1992 reingressou no curso de Direito 

e manteve-se inscrito até ao final do ano. Durante os quatro anos lectivos em 

que esteve inscrito na Lusíada, José Sócrates não realizou qualquer exame. 

Depois da matrícula na Lusíada, Sócrates inscreveu-se, anos mais tarde, no 

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e, em seguida, na Universidade 

Independente, onde concluíu a licenciatura em Engenharia Civil. 

O gabinete do primeiro-ministro confirma que José Sócrates afinal também 

foi aluno da Universidade Lusíada. A TVI pediu para ter acesso ao Dossiê de 

aluno de Sócrates nesta universidade, mas a autorização ainda não foi 

concedida. " 
 

Esta última notícia tem menos relevo. Mas novamente se nota o padrão de 

resposta da tácica"need-to-know-basis", seguida de novas contradições, em vez 

do "full disclosure" que evitaria os sucessivos embaraços do primeiro-ministro e 

perplexidades do povo. 

http://jantardasquartas.blogspot.com/2007/04/universitrios.html
http://jantardasquartas.blogspot.com/2007/04/universitrios.html
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/ANTONIO%20MANUEL/Os%20meus%20documentos/António/Arquivos%20Do%20Portugal%20Profundo/2007%20-%20Arquivos%20Do%20Portugal%20Profundo/Abril%20de%202007%20-%20Arquivo%20Do%20Portugal%20Profundo.mht!https://www2.blogger.com/comment.g?blogID=20300344&postID=2250597885617743379
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797382
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Mais grave é a informação dos serviços do Parlamento relativamente ao caso 

das duas biografias do deputado José Sócrates na edição do Parlamento, 

aqui tratado no post "Com licença" de 11-4-2007
658

, e que o JN traz na sua 

edição de hoje, 13-4-2007 (não disponível em linha, mas que o nosso 

comentador CMGC
659

 copiou): 

 

"Não há documentos originais da biografia parlamentar de Sócrates 

Paulo Baldaia 

 

Na reacção à entrevista de José Sócrates, o líder do PSD afirmou que " a 

correcção surgiu, apenas, agora, depois desta polémica". Marques Mendes 

falava do duplo registo que existe no Parlamento com os dados biográficos do 

então deputado socialista e acrescentou que "a correcção ainda não foi 

explicada". Contactado pelo JN para esclarecer se pretendia acusar Sócrates 

de só recentemente ter feito a rectificação na Assembleia, o gabinete do líder 

do PSD limitou-se a dizer que "não seriam feitos mais comentários". 

No Parlamento também ninguém sabe explicar quando e como foram feitas as 

alterações, porque "decorreram 15 anos e é impossível indagar", respondeu 

ao JN o gabinete da secretária-geral. 

Adelina Sá Carvalho diz, no entanto, que, "em regra, as correcções são feitas 

no original", acrescentando que "nenhum dos documentos [dos dois 

encontrados no Parlamentol] é um original". Não há, portanto, nenhuma 

explicação para o facto de, em regra, as alterações serem feitas no original de 

"um registo biográfico que é enviado, por cópia, aos serviços que dele 

carecem" - como diz a secretária-geral - e existir uma cópia no Arquivo 

Histórico sem as correcções e outra corrigida na Divisão de Apoio ao 

Plenário. O gabinete do primeiro-ministro voltou a garantir ao JN que "foi 

feita uma clarificação do registo inicial", salientando que em nenhuma das 

cópias existentes é referido "pelo deputado ter, àquela data, uma licenciatura 

em Engenharia Civil". O gabinete de Sócrates garante igualmente que as 

correcções foram feitas "naquela altura", ficando na dúvida apenas quanto ao 

dia, por já terem passado 15 anos. 

Sem o original, existem apenas duas cópias que dizem coisas diferentes." 

(Realce meu) 
 

Também este caso não fica esclarecido. E também aqui não parece haver, por 

parte das entidades oficiais, vontade de investigar, nem sequer fornecer uma 

explicação cabal para a falha. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico ou profissional do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, António 

José Morais, a Universidade Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, o ISEL, a Universidade Lusíada, os 

serviços da Assembleia da República, o Gabinete do Primeiro-Ministro ou Armando Vara.  

 

 

 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/com-licena.html
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117632890547668729/#238127
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117632890547668729/#238127
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Terça-feira, 17 de Abril de 2007  

Outro documento a divulgar  
 

Julgo que para evitar o prolongamento das dúvidas sobre o motivo da 

apresentação tardia na Universidade Independente - alegadamente cerca de dez 

meses depois da alegada resposta em 12-9-1995 do reitor-que-era-mas-não-

era
660

 Luís Arouca - do certificado de habilitações de José Sócrates no ISEL 

(veja-se a data de 8-7-1996 no verso desse documento
661

 divulgado pelo Público 

de 10-4-2007
662

), deveria ser apurado em que data esse certificado de 

habilitações
663

 de habilitações foi pedido ao ISEL nesse Instituto e divulgado 

mais esse documento. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, tal como o ISEL. 

 

 

 

 

Quarta-feira, 18 de Abril de 2007 

Ali ao lado  
 

Após a farsa
664

 das revelações bombásticas que seriam
665

-mas-não-eram
666

, da 

técnica da prova de Inglês
667

 (segundo o padrão arouquiano de ameaça, mais ou 

menos subtil, seguida de desmentido) para português-ver
668

, das datas 

contraditórias que já ninguém ousa explicar
669

, das propinas que foram-pagas
670

-

ou-não
671

 e das tentativas de Inspecção-Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior requisitar... o processo do primeiro-ministro na Universidade 

Independente
672

, voltamos aos factos. Além das pautas do aluno José 

Sócrates
673

 que a UnI hoje, 18-4-2007, terá tornado públicas na conferência de 

imprensa
674

. 

 

Destaque merece a coragem indomável do advogado Dr. José Maria Martins 
675

que no seu blogue insiste
676

 na queixa, que apresentou em 9 de Março de 

2007 ao Procurador-Geral da República, sobre o assunto do percurso 

académico do primeiro-ministro. 

 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/o-verdadeiro-reitor.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/o-verdadeiro-reitor.html
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates2.jpg
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290726
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290726
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates1.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates1.jpg
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/04/no-chega.html
http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/20070416+Noticias+bombasticas.htm
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1291514
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1291438
http://grande.loja.googlepages.com/Prova2.pdf
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=386820
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=386820
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1291477
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1291477
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1291477
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1291477
http://www.portugaldiario.iol.pt/flash/uni.pdf
http://www.portugaldiario.iol.pt/flash/uni.pdf
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=799091&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=799091&div_id=291
http://josemariamartins.blogspot.com/2007/04/publicao-de-requerimento-enviado-ao.html
http://josemariamartins.blogspot.com/2007/04/publicao-de-requerimento-enviado-ao.html
http://josemariamartins.blogspot.com/2007/04/publicao-de-requerimento-enviado-ao.html
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Mas vamos ao seguinte novo facto do Dossiê. 

 
Fig. 26 – Localização das primeiras instalações da UnI na rua Fernando Palha, 69, em Lisboa 

 

 

A Universidade Independente (UnI) terá funcionado nos anos lectivos de 

1993/94, 1994/95 e até Janeiro de 1996 no prédio da Rua Fernando Palha, 

69 e Rua do Telhal, 8A e 8B tornejando para a Rua da Fraternidade 

Operária, em Lisboa, arrendado ao construtor civil Saúl Maia de Campos. 

 

O edifício, premiado com o Prémio Valmor na Avenida Marechal Gomes da 

Costa, Lote 9, era pertença do Instituto Pasteur de Lisboa (Virgílio Leitão Vieira 

dos Santos & Filhos, S.A.) uma empresa farmacêutica, que aí funcionava, uma 

empresa que havia sido comprada pela multinacional Wyeth. Em Agosto de 

1994, a Wyeth deixou as instalações da Avenida Marechal Gomes da Costa para 

novas instalações. O prédio da Avenida Marechal Gomes da Costa, como se 

disse propriedade do Instituto Pasteur de Lisboa, foi vendido à Sides (empresa 

detentora da Universidade Independente) através da Imoleasing (do grupo Caixa 

Geral de Depósitos). No último andar do edifício da Marechal Gomes da Costa, 

depois da saída do Instituto Pasteur terá ainda funcionado a SIBS. O prédio foi 

depois submetido a obras de adaptação para albergar a Universidade e esta 

terá mudado definitivamente nas férias de Natal de 1995, começando a 

funcionar as aulas na Marechal Gomes da Costa em Janeiro de 1996. 
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No histórico do site da UnI
677

 pode ler-se o seguinte: "A Universidade 

Independente iniciou as suas actividades na Zona Oriental de Lisboa, num 

edifício sito na Rua Fernando Palha. Devido ao seu enorme crescimento, em 

1995, foi adquirido o antigo Edifício Pasteur, situado numa das principais 

avenidas de acesso ao Parque das Nações
678

". 

 

O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), que José Sócrates 

frequentou no ano lectivo de 1994/95, fica um quarteirão à frente, a poucas 

centenas de metros de distância das instalações onde a UnI terá começado a 

funcionar em Janeiro de 1996. O prédio da Rua Fernando Palha, 69, fica a cerca 

de 4 km do ISEL. 

 

 
Fig. 27 - Trajecto Emídio Navarro (ISEL) - UnI 2 (Av. Marechal Gomes da Costa) - UnI 1 (Rua Fernando 

Palha)679 

Cortesia da nossa comentadora Curiosa (que usou as direcções do Google Maps) 

 

Um dos motivos apresentados pelo primeiro-ministro na entrevista de 11-4-2007 

à RTP-1
680

 para a escolha da Universidade Independente, para além do problema 

do CESE, prestígio e do horário pós-laboral, foi: "Era uma universidade que 

estava ali ao lado do ISEL
681

". 

 

Realmente, o diploma do ISEL era um CESE (Curso de Estudos Superiores 

Especializados) todavia, nos termos do art. 23.º da Portaria 849/91 de 19 de 

http://web.archive.org/web/20000621201950/www.uni.pt/universidade/universidade.htm
http://web.archive.org/web/20000621201950/www.uni.pt/universidade/universidade.htm
http://web.archive.org/web/20000621201950/www.uni.pt/universidade/universidade.htm
http://web.archive.org/web/20000621201950/www.uni.pt/universidade/universidade.htm
http://web.archive.org/web/20000621201950/www.uni.pt/universidade/universidade.htm
http://web.archive.org/web/20000621201950/www.uni.pt/universidade/universidade.htm
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1991-08-19&num=189B00
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Agosto publicada no Diário da República 189/91, I Série B de 19-8-1991
682

, que 

criou o curso que Sócrates frequentou, e segundo o n.º 7 do art. 13.º da Lei 46/86 

de 14 de Outubro de 1986
683

, concederia não só equivalência a licenciatura mas 

também, mediante parecer do Conselho Científico do ISEL sobre o "conjunto 

coerente" entre o bacharelato de ingresso e o próprio curso, o próprio grau de 

licenciado. Além disso, os cursos do ISEL vieram a ser reconhecidos pela 

Ordem dos Engenheiros o que nunca sucedeu com o curso da UnI. Os primeiros 

cursos da UnI só foram reconhecidos pela Portaria 495/96 de 24 de Maio de 

1996
684

. O curso do ISEL que José Sócrates frequentou em 1994/95 era também 

em horário pós-laboral. 

 

Pós-texto: Este post foi actualizado e emendado às 21:34 e 23:55 de 18-4-2007; às 0:46 e 9:02 

de 19-4-2007; e às 12:58 de 20-4-2007.  

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos.  

 

 

 

Sábado, 21 de Abril de 2007  

A árvore e a floresta  
 

Os sistémicos ainda não perceberam bem o que sucedeu nesta Páscoa da 

Cidadania. Reduzem tudo ao inimigo único - uma táctica clássica da Sociologia 

da Informação para aplicar aos adversários, mas que não deve ser usada para a 

análise. Se for usada na análise, produz um defeito de miopia: repara-se na 

árvore e não se alcança a profundidade da floresta. 

 

Não vou fazer um desenho, que não tenho jeito..., mas explicar os meios: 

1. Internet 

2. Blogues 

3. Fóruns 

4. E-mail 

5. SMS 

6. A caixa de ressonância dos media tradicionais. 

 

O controlo pelo Governo Sócrates dos media tradicionais (mainstream 

media), apertado como jamais se viu no Portugal pós-25 de Abril, era impossível 

http://intranet.uminho.pt/Arquivo/Legislacao/AutonomiaUniversidades/L46-86.pdf
http://intranet.uminho.pt/Arquivo/Legislacao/AutonomiaUniversidades/L46-86.pdf
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
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de subir ao extremo de conter uma panela em ebulição dos meios modernos. E a 

panela transbordou. 

 

Creio, no entanto - ao contrário do que dizem os dirigentes e agentes do sistema 

-, que se continuasse a ser lançada mais lenha para a fogueira do sistema apenas 

nos blogues e fóruns, quando o caldo finalmente entornasse, os efeitos seriam 

ainda mais dolorosos. O Público
685

, com a notícia de 22-3-2007, na sequência de 

outras notícias já publicadas pelo semanário O Crime que não podem também 

ser ignoradas, e as inevitáveis repercussões nos outros media tradicionais (de 

que se destaca o Expresso de 31-3-2007), constituíu uma válvula de escape que 

evitou um possível rebentamento da panela. Os media tradicionais, ou pelo 

menos aqueles que não mantiveram a desfaçatez de ignorarem ostensivamente o 

Dossiê Sócrates, evitaram in extremis ficar sob o mesmo foco de indignação e 

marca de vergonha em que os partidos se colocaram ao desvalorizarem o que 

povo pensa, sente e manifesta. Mas o povo ainda não perdoou o desvio da sua 

função nobre para o comprometimento promíscuo com o poder. 

 

A blogosfera tornou-se incontornável ao sistema político-mediático português. 

Doravante, não é mais possível governar segundo a velha máxima salazarista de 

que "politicamente, só existe o que o povo sabe que existe". Porque hoje o povo 

pode procurar, editar, publicar, difundir e amplificar informação, sem a 

necessidade de vencer o filtro, mais ou menos espesso, dos media. Acabou o 

paradigma salazarista de informação. Esta Páscoa da Cidadania de 2007 foi a 

primeira ocasião em que a obsolescência desse modelo se tornou evidente e se 

manifestaram os efeitos poderosos da revolução tecnológica da informação e 

comunicação sobre o sistema político e social português. 

 

Não é possível, então, compartimentar o problema no indivíduo A ou B, no 

grupo C ou D, ou até numa central ou numa operação. Nem sequer se pode 

reduzir a ordem de batalha a uma hierarquia arcaica ou até à própria blogosfera, 

menos ainda interpretar segundo a cartilha da intelligence da Guerra Fria. O 

problema nem sequer foi o blogue X ou Y: é a rede. It's the Net, stupids!... A 

Rede permite a exuberância da cidadania, tanto tecnica como moralmente. 

 

Se o problema fosse de um meio só, como a faísca do pavio lento Do Portugal 

Profundo (primeiro em 22-2-2005 e nesta segunda fase após os recados 

ostensivos do reitor da Universidade Independente Luís Arouca ao 24 Horas de 

28-2-2007
686

) teria sido contido. Mas alastrou rapidamente para os blogues de 

José Maria Martins
687

, da Grande Loja do Queijo Limiano
688

, do Braganza 

Mothers
689

, da CidadaniaPT
690

 ou do Portugal dos Pequeninos
691

; e do 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1289019&idCanal=34
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://josemariamartins.blogspot.com/
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/
http://braganza-mothers.blogspot.com/
http://braganza-mothers.blogspot.com/
http://cidadaniapt.blogspot.com/
http://portugaldospequeninos/
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Insurgente
692

, do Blasfémias
693

, da Arte de Fuga
694

, da Nova Floresta
695

, do 

Ruvasa
696

, de Sobre o Tempo Que Passa
697

, dos Pleitos, Apostilas e 

Comentários
698

, do Fora do Baralho
699

, do Atlântico
700

, do Abrupto
701

, do Tomar 

Partido
702

, do Sexo dos Anjos
703

, do Corta-Fitas
704

, da Origem das Espécies
705

, 

do Democracia em Portugal
706

, do Sorumbático
707

, do Vale a Pena Lutar!
708

 e 

outros que peço desculpa de não citar, dos mais variados matizes e opções 

ideológicas. E daí para a blogosfera em geral, para os fóruns de opinião e 

temáticos, para os mails, para a rua - depois para os reboques dos jornais (e a 

opinião dura dos cronistas, como os insuspeitos António Barreto e Vicente Jorge 

Silva), das rádios, das TVs... 

 

Os sistémicos deviam ter aprendido com o cacelorazo argentino
709

 de 2001, o 13 

de Março de 2004 em Espanha
710

, as émeutes francesas do Outono de 2005
711

 e 

os protestos húngaros do final de 2006
712

. A crise não provinha de um foco só. 

Já não podia ser contida e... explodiu. Os cidadãos libertaram-se do jugo da 

intermediação e assumiram a cidadania, a responsabilidade de intervir na 

polis, com as suas primeira páginacidades disponíveis: a informação e a 

comunicação. 

 

O paradigma clássico de fazer política estava realmente obsoleto e foi destruído 

pela avalanche da procura (o cidadão-repórter), publicação, comentário, edição e 

difusão de informação em torrente contínua, rápida, funda e aguda. Os mass 

media foram apanhados na torrente e não puderam travar o fluxo. Não podendo 

parar, deixaram-se ir na onda - para não serem esmagados pela torrente popular. 

Hoje, há mais liberdade do que antes da nossa Páscoa, a Páscoa da Cidadania. 

 

Nesta Páscoa da Cidadania o segredo foi mesmo a Rede, a Net. Mas... chiu!... 

não contem a ninguém. Eles ainda pensam que o problema foi Fulano ou 

Beltrano... Não aprenderam e continuaram - e continuam (?!...) - a agir como 

sabiam: controlar os intermediários, os media - porque, pensam, se os 

controlarem, mesmo descaradamente se tivesse de ser (e tem sido...), os cidadãos 

nada sabem... 

 

Nada será como era nos media tradicionais também porque não abrimos as 

portas apenas aos cidadãos conscientes da sua responsabilidade activa; nem nada 

será como estava na política velha e relha porque o controlo dos intermediários 

(os media) foi rebentado pela força imparável do povo activo. 

 

Não é tampouco possível a manutenção da realpolitik de cariz ditatorial, 

descontrolada, cínica, alheia à informação e opinião do povo. Não se pode 

http://oinsurgente.org/
http://ablasfemia.blogspot.com/
http://aartedafuga.blogspot.com/
http://novafloresta.blogspot.com/
http://ruvasa2a.blogspot.com/
http://tempoquepassa.blogspot.com/
http://pleitosapostilas.blogspot.com/
http://pleitosapostilas.blogspot.com/
http://fora-do-baralho.blogspot.com/
http://revista-atlantico.blogspot.com/
http://abrupto.blogspot.com/
http://tomarpartido2.blogspot.com/
http://tomarpartido2.blogspot.com/
http://viriatos.blogspot.com/
http://corta-fitas.blogspot.com/
http://origemdasespecies.blogspot.com/
http://democraciaemportugal.blogspot.com/
http://sorumbatico.blogspot.com/2007/04/o-ex-futuro-talvez-engenheiro.html
http://combate.blogspot.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cacerolazo
http://periodistas21.blogspot.com/2004/03/el-da-que-los-sms-cambiaron-la-poltica.html
http://periodistas21.blogspot.com/2004/03/el-da-que-los-sms-cambiaron-la-poltica.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰meutes_en_banlieue_parisienne_(2005)
http://en.wikipedia.org/wiki/2006_protests_in_Hungary
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admitir uma farsa de razão de Estado
713

 que aliena o povo num delírio perigoso 

que chega a admitir, à outrance, o próprio juízo ostensivo de oportunidade 

judicial de factos jurídicos escandalosos!... O povo passou a contar! 

Inclusivamente, no intervalo das eleições quadrienais... 

 

Ora, a resposta que o sistema político deve dar não é o endurecimento da sua 

política de controlo dos media tradicionais
714

, das agências de regulação
715

, das 

polícias e das magistraturas pelo poder executivo, mas a humildade da adaptação 

à vontade popular nesta nova realidade tecnológica informativa e 

comunicacional : transparência, responsabilização, prestação de contas, 

representação dos eleitos em vez da co-optação de políticas palacianas, respeito 

do povo, separação real dos poderes, independência verdadeira e consequente do 

poder judicial, aplicação das garantias constitucionais, regulação efectiva do 

funcionamento das instituições, cassação de mandatos, eleições primárias nos 

partidos para todos os cargos electivos e outras regras de democracia directa. É 

essa mudança da política, em todos os partidos, que o povo reclama agora. Essa 

vontade popular de mais democracia - democracia directa - não pode ser negada. 

 

A democracia directa já chegou a Portugal. Só falta instituí-la. 

 

Pós-Texto: Este post apoia-se num texto que escrevi de chofre para a caixa de comentários Do 

Portugal Profundo em 13 de Abril de 2007 e cujo original já foi publicado pelo vizinho 

Ruvasa
716

 que cunhou, aliás, a expressão Páscoa da Cidadania.  

 

 

 

Segunda-feira, 23 de Abril de 2007  

As equivalências de Sócrates - actualização  
 

Volto à questão das equivalências concedidas a José Sócrates na 

licenciatura em Engenharia Civil da Universidade Independente (UnI), 

actualizando a análise aqui feita. 

 

As cadeiras que constam da certidão de habilitações do bacharelato em 

Engenharia Civil no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) de 

José Sócrates, que este concluíu em 31-7-1979, não são exactamente iguais ao 

plano de estudos que me foi remetido por esse Instituto como estando em vigor 

nesses anos - avisou-me um leitor. Tal deve-se muito provavelmente ao facto de 

alterações no plano curricular que, naquele tempo, ainda não careceria de 

http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/04/razo-do-estado-que-chegamos.html
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=387482
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=387482
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1291529
http://ruvasa2a.blogspot.com/2007/04/983-pscoa-da-cidadania.html
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publicação no Diário da República - só veio a sê-lo através da Portaria 421/85 de 

5 de Julho, publicada no Diário da República n.º 152/85, I Série. Do Portugal 

Profundo, preocupo-me com o rigor do que apresento e, por isso, vou corrigir a 

análise, que fiz em 22-3-2007
717

 e 29-3-2007
718

, com a informação deste 

documento posterior que apresenta as cadeiras efectivamente realizadas por José 

Sócrates e que lhe permitiram a outorga do bacharelato do ISEC em Engenharia 

Civil - regime diurno. 

 

Bacharelato em Engenharia Civil de José Sócrates no ISEC (ver fac-simile 

frente719
 e verso720

) 

 

Nota: a itálico rasurado estão as cadeiras que constam do plano de estudos aqui publicado que 

me foi fornecido pelo ISEC e que não aparecem na certidão; a cinzento estão as cadeiras que 

constam da certidão e não aparecem no plano de estudos fornecido pelo ISEC) 

 

1.º Ano 
1.º Semestre 

Análise Matemática I 

Física I 

Química Geral 

Geologia Geral 

Álgebra Linear I 

Geometria Descritiva I 

Desenho de Construções I 

 

2.º Semestre 

Análise Matemática II 

Física II 

Química Aplicada 

Geologia Aplicada 

Álgebra Linear II 

Geometria Descritiva II 

Desenho de Construções II 

 

2.º Ano 
1.º Semestre 

Análise Matemática III 

Mecânica Aplicada 

Topografia I 

Materiais de Construção I 

Métodos Estatísticos 

 

2.º Semestre 

Análise Matemática IV 

Resistência dos Materiais I 

Topografia II 

Materiais de Construção II 

Composição de Betões 

Análise Numérica 

Mecânica dos Solos I 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/o-dossier-scrates.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates3.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates4.jpg
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3.º Ano 
1.º Semestre 

Resistência dos Materiais II 

Mecânica dos Solos II 

Hidráulica Geral I 

Vias de Comunicação I 

Construções I 

 

2.º Semestre 

Teoria das Estruturas I 

Hidráulica Geral II 

Vias de Comunicação II 

Construções II 

Teoria das Fundações 

 

4.º Ano 
1.º Semestre 

Teoria das Estruturas II 

Betão Armado I 

Planeamento Regional Urbano 

Hidráulica Aplicada I 

Construções Metálicas 

 

2.º Semestre 

Economia 

Betão Armado II 

Organização de Obras e Estaleiros 

Projecto de Obras Correntes 

Hidráulica Aplicada II 

Electrotecnia 
 

Comparando os dois planos, aquele que existiria em 1975 com aquele que consta 

da certidão de bacharelato de José Sócrates no ISEC e que terá resultado de 

alterações subsequentes, verificamos a seguinte diferença: 

 duas cadeiras a mais na certidão do ISEC de Sócrates do que no plano de 

estudos que apresentei: Composição de Betões; e Construções Metálicas. 

 sete cadeiras a menos na certidão do ISEC de Sócrates do que no plano 

de estudos que apresentei: Álgebra Linear I; Álgebra Linear II; 

Geometria Descritiva I; Geometria Descritiva II; Materiais de 

Construção II; Economia; e Electrotecnia. 

 

Creio que a discrepância no curriculum do ISEC (com o saldo de cinco 

cadeiras a menos) se deve muito provavelmente a modificações do plano de 

estudos que me foi remetido pelo ISEC como sendo aquele que funcionaria 

nesses anos. É normal haver ajustamento no plano de estudos dos cursos e nessa 

fase pós-revolucionária da história portuguesa pós-revolucionária, ainda seria 

mais comum. Aliás, nas observações da certidão de habilitações de José Sócrates 

do ISEC pode ler-se que a cadeira de Economia deixou de fazer parte do plano 



 O Dossiê Sócrates 197 

de estudos por despacho do Secretário de Estado do Ensino Superior de 24-10-

1979 com efeitos ao ano lectivo de 1978-79). 

 

Todavia, estas mudanças trazem algumas alterações relativamente ao mapa de 

equivalências que aqui apresentámos:  

 

1. A falta das cadeiras semestrais de Geometria Descritiva I e Geometria 

Descritiva II nas cadeiras que José Sócrates foi aprovado no ISEC 

tornava necessário que o candidato Sócrates tivesse de realizar a cadeira 

semestral de Geometria Aplicada na UnI. 

 

2. A falta das cadeiras semestrais de Álgebra Linear I e Álgebra Linear II 

no curriculum de José Sócrates no bacharelato do ISEC tornava 

necessário que José Sócrates tivesse de realizar a cadeira anual de 

Álgebra Linear e Geometria Analítica na UnI. 

 

3. A falta (veja-se em todos estes casos o fac-simile frente
721

 e verso
722

 

da certidão de habilitações do ISEC) da disciplina semestral de Materiais 

de Construção II deixa de permitir a equivalência à cadeira anual de 

Materiais de Construção na UnI. 

 

Isto é, aumenta a estranheza com o plano de equivalências que terá pedido (25 

cadeiras) e lhe foi concedido (26 cadeiras) face ao que deveria cursar. 

 

Concluindo: a comparação dos curricula dos três cursos de José Sócrates 

para atribuição de equivalências permite-nos encontrar, então, entre as 

cadeiras que Sócrates já tinha realizado e as que teria de realizar na UnI, o 

seguinte:  
 

 onze cadeiras - oito anuais (Álgebra Linear; Probabilidades e Estatística; 

Computação Numérica; Informática II; Investigação Operacional; 

Ordenamento do Território; Organização e Gestão de Projectos e Obras; 

Materiais de Construção) e três semestrais (Geometria Aplicada; 

Saneamento Ambiental; e Legislação de Projecto e Obras de Engenharia) 

- a que Sócrates terá pedido e recebido equivalência aparentemente de 

forma incorrecta;  
 

 duas cadeiras anuais (Análise de Estruturas; e Betão Armado e Pré-

Esforçado) que o próprio Prof. António José Morais/"comissão 

científica", que seria depois docente dessas mesmas cadeiras, lhe 

solicitou, aparentemente de forma errada, que fizesse;  

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates3.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates4.jpg
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 três cadeiras (uma anual, Inglês Técnico; e duas semestrais, Estruturas 

Especiais e Projecto e Dissertação) que lhe foram solicitadas na UnI 

acertadamente que obtivesse. 
 

 um saldo nas equivalências concedidas na UnI favorável a José Sócrates 

de nove cadeiras (seis anuais e três semestrais), entre aquilo que deveria 

ter feito e o que obteve na UnI. 

 

 

Assim, segundo as regras e processo que aqui expus em 22-3-2007
723

 e 29-3-

2007
724

, e baseado também na fundamentação do Prof. Luís Botelho Ribeiro 

apresentada nesta caixa de comentários
725

 e ainda no seu blogue CidadaniaPT
726

, 

no saldo entre o que deveria ter feito e o que obteve na UnI, José Sócrates 

terá sido beneficiado nas equivalências da UnI em nove cadeiras (seis anuais 

e três semestrais). 

 

José Sócrates não teria de realizar duas das cadeiras, para as quais 

inexplicavelmente não terá pedido equivalência, que o Prof. António José 

Morais lhe solicitou que fizesse na UnI: Betão Armado e Pré-Esforçado (anual); 

e Análise de Estruturas (anual). A estranheza é ainda maior por Sócrates, no 

Pedido de Equivalências, não solicitar equivalência e o Prof. Morais/UnI 

exigirem que o candidato-aluno fizesse a disciplina anual de Betão Armado e 

Pré-Esforçado sabendo que Sócrates já tinha três cadeiras semestrais nessa área 

(Betão Armado I, Betão Armado II e Composição de Betões). 

 

O Público de ontem, 22-4-2007
727

, faz um balanço das questões que ainda 

falta responder sobre o Dossiê Sócrates na UnI. [Nota: esse balanço, realizado 

com a informação do jornal, a que eu tinha publicado no blogue Do Portugal 

Profundo e que outros media tradicionais e blogues publicaram, pode ser 

encontrado no Anexo 3 deste livro.] 

 

Há mais questões a responder ainda, como o trabalho da cadeira de Projecto e 

Dissertação da licenciatura da UnI e, conforme chama a atenção a nossa 

comentadora Curiosa, a sua avaliação (havia júri?). O Público tem razão quando 

menciona as três disciplinas do bacharelato do ISEC de Composição de Betões, 

e Betão Armado I e II e Teoria de Estruturas I e II que poderiam poupar as 

cadeiras de Betão Armado e Pré-Esforçado e Análise de Estruturas da UnI. Já se 

passou o mesmo de várias cadeiras (onze) a que Sócrates não deveria ter 

recebido equivalência, como Legislação de Projecto e Obras de Engenharia - que 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/o-dossier-scrates.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/inequivalncias.html
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117492120721683356/#230647
http://cidadaniapt.blogspot.com/
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070422&page=10&c=A


 O Dossiê Sócrates 199 

o Público de 22-4-2007
728

 identifica - ou Saneamento Ambiental que Sócrates 

não tinha dos cursos anteriores. 

 

Não se compreende por que motivo Sócrates pediu aquelas equivalências e lhe 

foram atribuídas disciplinas a que não teria direito e solicitadas outras que já 

tinha cursado. 

 

Noutra linha de investigação, o Público continua a explorar o Caso Morais. Ontem, 22-

4-2007, este jornal (link não disponível gratuitamente) traz novas revelações. Julgo que 

o caso tem outro âmbito e, por isso, não o tenho tratado aqui. Também ontem, 22-4-

2007, o DN trouxe uma entrevista do Prof. António José Morais sobre a 

licenciatura de Sócrates e o seu relacionamento com o primeiro-ministro729
 e 

outra peça730
 onde o Prof. Morais esclarece que "(A) primeira vez que falei com José 

Sócrates cara a cara foi no primeiro dia de aulas do ISEL731
". E o mesmo 

professor, que terá concedido as equivalências e sido o docente de quatro das cinco 

cadeiras que José Sócrates obteve na UnI, ainda alerta, a propósito deste caso, que 

"estamos a assistir a uma tentativa de golpe de estado732
"!?... Lembrei-me do 

médico José Carlos Esteves, do departamento médico do FCPorto quando terá acusado 

os responsáveis do programa "Os Donos da Bola", que haviam feito uma peça maldosa 

sobre o treinador António Oliveira, de "tentativa de assassinato por audiovisual"... O 

excelente José733
 analisa essa entrevista de António José Morais e o respectivo caso 

na incontornável Grande Loja do Queijo Limiano734
. 

 

 

Pós-Texto 1: 

Não tem grande interesse, mas inexplicavelmente este blogue Do Portugal 

Profundo continua a ser mencionado com fórmulas escusas no Público. Veja-se 

a página 11 de ontem, 22-4-2007 (link não disponível gratuitamente): 

 
"Desde 2005 que circulavam informações na blogosfera, sobretudo no blogue 

Portugal Profundo, que punham em causa o currículo académico do primeiro-

ministro. Antes de 2005, essas informações já correriam em círculos políticos 

e jornalísticos." (Realce meu) 

 

As fórmulas de referência do Público, desde que trouxe o Dossiê em 22-3-2007 

("Quem desde há muito"...), para torcer a indicação deste blogue como fonte têm 

variado, mas não melhoram a simplicidade da menção desta fonte: Do Portugal 

Profundo - 22-2-2005, 12-4-2005, 28-2-2007, etc.. Por outro lado, o facto de 

não se terem investigado as informações que "correriam" também nos alerta para 

o estado dos media nos útlimos anos pré-Dossiê Sócrates, que vem marcar uma 

nova fase dos media portugueses que tem necessariamente de ser, por exigência 

do povo e, também, brio de alguns profissionais diferente da promiscuidade e 

http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070422&page=10&c=A
http://dn.sapo.pt/2007/04/22/nacional/licenciatura_cidadao_jose_socrates_o.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/22/nacional/licenciatura_cidadao_jose_socrates_o.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/22/nacional/acho_estamos_a_assistir_a_tentativa_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/22/nacional/acho_estamos_a_assistir_a_tentativa_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/22/nacional/acho_estamos_a_assistir_a_tentativa_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/22/nacional/acho_estamos_a_assistir_a_tentativa_.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/04/golpesno-estado.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/04/golpesno-estado.html
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comprometimento anterior com o poder. Por outro lado, o Dossiê Sócrates 

refere-se ao percurso académico do primeiro-ministro (incluindo o tal curso de 

Pós-Graduação em Enenharia Sanitária) e à sua utilização do título de 

"engenheiro" e não apenas à sua licenciatura na Universidade Independente. 

 

 

Pós-Texto 2: Este post foi emendado e actualizado às 19:52 e às 20:44 de 23 de Abril de 2007. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, António José Morais, a 

Universidade Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, idem para o ISEC e o ISEL.  

 

 

 

Quarta-feira, 25 de Abril de 2007  

O esplendor do sistema anti-democrático  
 

De há tempos para cá, além dos agentes provocadores e assessores, temos 

notado na caixa de comentários deste blogue Do Portugal Profundo - onde não 

faço moderação (censura prévia) de comentários e, como é sabido acerca desta e 

das caixas de comentários dos blogues, não sou responsável pelo conteúdo das 

mensagens que os comentadores aí colocam, apesar de tentar limpar spam e 

conteúdo calunioso - a intrusão de profissionais neo-pidescos, ligados a 

serviços e departamentos que deveriam servir o Estado em vez de servir os 

governantes. 

 

São trabalhos sujos de rastreio de tráfego, violação da confidencialidade de 

dados de registo e publicação electrónica, intromissão em computadores 

pessoais e em servidores nacionais, violação de correspondência e escuta 

telefónica, que não constam de ordens de serviços, mas combinados por fora, 

pedidos particulares de operações negras, realizadas sem registo e oficiosamente 

à margem da cadeia de comando operacional, com meios absolutamente ilegais, 

com alvos absolutamente ilegais, com motivos absolutamente ilegais. E, todavia, 

fazem-se. Fazem isso, e mais, a nós, formalmente portugueses livres, cidadãos 

livres, homens livres. 

 

Talvez a liberdade seja um elemento básico da "qualidade da nossa 

democracia
735

", conceito mencionado hoje, dia 25 de Abril de 2007, 

repetidamente, pelo Presidente da República Cavaco Silva, num discurso ainda 

http://www.presidencia.pt/index.php?id_categoria=22&id_item=5476
http://www.presidencia.pt/index.php?id_categoria=22&id_item=5476
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suave. Mas, francamente, já nem sei. Parece-me que a liberdade, e 

designadamente a mais elementar, a liberdade de informação e de opinião, 

tombou no cerco da razão de Estado. 

 

Cerco da razão de Estado à liberdade e à democracia, com uma 

promiscuidade ostensiva dos poderes, que, no limite, aceita que o cínico juízo de 

oportunidade político chegue ao cúmulo inexcedível da sua consagração 

judiciária, isto é, que a eventualidade de suspeitas e evidências relativas a 

personagens do poder não sejam perseguidas naquele momento - ou em qualquer 

outro... - por causa de um suposto prejuízo para o Estado que decorreria das 

consequências inevitáveis da investigação séria. 

 

Inseparado deste sistema visível, funciona o ambiente do iceberg submerso que 

gela a nossa ilusão democrática e que inclui a desfaçatez mais imune e impune 

que se pode ver nas ameaças que, como exemplo
736

, respigo da caixa de 

comentários deste blogue Do Portugal Profundo: 

 

"amigo antónio conte aí ao pessoal quantos euros gastou por causa do 

outro processozinho que lha arranjamos... 

sabe quanto nos custa a nós montar-lhe mais um, cinco ou mil 

processozinhos? nada. mas a si bien, é só fazer as contas... (...) 

ainda por cima o número de suicídios está a aumentar! é uma pena" 
 

Sob a primeira página do anonimato - 25.04.07 - 12:36 pm - IP: 

207.195.245.75 (Realce meu) 
 

Parece conhecer bem a minha conta bancária, pois na verdade não é fácil equilibrar as 

finanças domésticas com a despesa dos tais processos que me arranjaram... Já o 

suicídio não é provável: é contra a minha natureza e princípios, além de gostar muito da 

vida - a não ser que me suicidem... Mas esse suicídio não resolveria o problema 

sistémico - há muitos cidadãos activos, blogues, fóruns, mails, sms, até media 

tradicionais, nesta luta democrática da cidadania. 

 

Atente-se, também neste complemento explícito
737

 na caixa, proveniente da 

mesma origem:  
 

"Caro amigo cardosozinho... ladras mas não mordes. nós ladramos, 

mordemos e até vamos a casa." 
 

Sob a primeira página do anonimato - 25.04.07 - 1:35 pm - IP: 

207.195.245.75 (Realce meu) 

 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/4430793790852225732/?a=25657#246200
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/4430793790852225732/#246212
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Realmente, vêm a casa... e de noite - pelo menos, a minha casa, e à casa de 

minha mãe, vieram, e ainda ao carro de minha mulher. E ainda outro 

comentário
738

 do mesmo teor e personagem, bastante claro na táctica utilizada:  

 

"A parte com graça é que nós usamos os vossos IP's para visitar este site e 

deixar comentários difamatórios a várias personalidades. 

Ou seja vocês serão os acusados das difamações que nós fazemos! LOL" 

 

Sob a primeira página do anonimato - 25.04.07 - 12:21 pm - IP: 

207.195.245.75 (Realce meu) 

 

Contudo, esta gente não aprende que os recados, directos e indirectos, os 

avisos, mais ou menos insidiosos, e as ameaças de violência são 

contraproducentes para os seus objectivos de calar o povo e provocam 

ainda mais vontade de resistir aos cidadãos activos Do Portugal 

Profundo?!...  

 

 

 

 

Segunda-feira, 30 de Abril de 2007  

Inglês ver  
 

Uma das questões menos esclarecidas sobre o percurso académico do actual 

primeiro-ministro na Universidade Independente (UnI), na licenciatura em 

Engenharia Civil, é a leccionação de Inglês Técnico a José Sócrates pelo reitor 

Luís Arouca
739

 em 1995/96, quando o docente da cadeira nesse ano seria o Prof. 

Eurico Calado
740

. 

 

Ora, o que é conhecido do curriculum académico do Prof. Doutor Luís 

Arouca não o habilitaria a leccionar a cadeira de Inglês Técnico ao curso de 

Engenharia Civil - mesmo que a tenha leccionado depois em 1998/1999 em 

conjunto com a Dra. Mafalda Golding
741

. Ver habilitações de Luís Arouca no 

Rebides
742

... 

 

Todavia, na entrevista à RTP-1 de 11-4-2007
743

, o primeiro-ministro José 

Sócrates disse que quem lhe tinha leccionado a disciplina havia sido o reitor 

Luís Arouca. Mas Luís Arouca só se tornou reitor em Julho de 1996. E nenhum 

dos alunos da tal turma especial, que o Expresso (de 31-3-2007) entrevistou, 

referiu ter tido o reitor como professor de Inglês Técnico - nem tal faz sentido, 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/4430793790852225732/#246192
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/4430793790852225732/#246192
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/o-dossier-scrates.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/o-dossier-scrates.html
http://web.archive.org/web/19991118044827/www.uni.pt/cursos/Docentes/doc_cv.htm
http://web.archive.org/web/19991118044827/www.uni.pt/cursos/Docentes/doc_cv.htm
http://www.rebides.oces.mces.pt/rebid_m3.asp?CodD=16622&CodP=2600
http://www.rebides.oces.mces.pt/rebid_m3.asp?CodD=16622&CodP=2600
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
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tendo em conta que a disciplina, que pertencia ao primeiro ano do curso, já 

funcionava desde 1993/1994 e em horário pós-laboral; e mesmo quando o 

número de alunos tornou necessária a abertura de outra turma, à tarde, 

continuava a ser regida pelo Prof. Eurico Calado. As perguntas podem ser 

duras, mas não podem ser evitadas: 

 

1. Dessa turma especial José Sócrates foi o único aluno do reitor Luís 

Arouca? 

2. Se a resposta à pergunta anterior for afirmativa, que género de 

aulas terão sido essas, com um só aluno? Explicações particulares? 

3. E será válida a leccionação e aprovação nessa cadeira de Inglês 

Técnico, nesses termos à margem da leccionação normal e regular? 

 

Com a ajuda do nosso comentador Irnério, vamos tentar desvendar este caso 

da leccionação da cadeira de Inglês Técnico pelo ex-reitor. Luís Arouca não 

poderia ter sido o responsável desta tão falada disciplina de Inglês Técnico do 1º 

ano do antigo plano de estudos do curso de Engenharia Civil da Universidade 

Independente. Pelo menos se atendermos ao que a lei prescreve. É que a 

disciplina pertencia ao curso de Engenharia Civil. Atente-se no artigo 23.º do 

Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo (Decreto-Lei n.º 16/94, de 

22 de Janeiro, com várias alterações)
744

: 

 

―Artigo 23º 

Habilitações 

1 — As categorias dos docentes do ensino superior particular ou cooperativo 

devem ser paralelas às categorias de docentes reconhecidas no ensino 

superior 

público. 

2 — O pessoal docente dos estabelecimentos de ensino superior particular ou 

cooperativo de interesse público deverá possuir as habilitações e graus 

legalmente exigidos para o exercício de funções da categoria respectiva no 

ensino superior público.‖ 
 

Isto remete-nos para o que o Estatuto da Carreira Docente Universitária 

(aprovado pelo Decreto-Lei nº 448/79, de 13 de Novembro, com várias 

alterações)
745

 estabelece em matéria de funções dos docentes e suas habilitações: 

 

ARTIGO 5.º 

(Funções dos professores) 

1 - Ao professor catedrático são atribuídas funções de coordenação da 

orientação pedagógica e científica de uma disciplina, de um grupo de 

disciplinas ou de um departamento, consoante a estrutura orgânica da 

respectiva escola, competindo-lhe ainda, designadamente: 

a) Reger disciplinas dos cursos de licenciatura, disciplinas em cursos de pós-

graduação ou dirigir seminários; 

http://www.ccisp.pt/legisla/eespc.pdf
http://www.ccisp.pt/legisla/eespc.pdf
http://intranet.uminho.pt/Arquivo/Legislacao/ECDU/DL245-86.PDF
http://intranet.uminho.pt/Arquivo/Legislacao/ECDU/DL245-86.PDF
http://intranet.uminho.pt/Arquivo/Legislacao/ECDU/DL245-86.PDF
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b) Dirigir as respectivas aulas práticas ou teórico-práticas, bem como 

trabalhos de laboratório ou de campo, não lhe sendo, no entanto, 

normalmente exigido serviço docente em aulas ou trabalhos dessa natureza; 

c) Coordenar, com os restantes professores do seu grupo ou departamento, os 

programas, o estudo e aplicação de métodos de ensino e investigação 

relativos às disciplinas desse grupo ou departamento; 

d) Dirigir e realizar trabalhos de investigação; 

e) Substituir, nas suas faltas ou impedimentos, os restantes professores 

catedráticos do seu grupo 

2 - Ao professor associado é atribuída a função de coadjuvar os professores 

catedráticos, competindo-lhe, além disso, nomeadamente: 

a) Reger disciplinas dos cursos de licenciatura, disciplinas em cursos de pós-

graduação, ou dirigir seminários; 

b) Dirigir as respectivas aulas práticas ou teórico-práticas, bem como 

trabalhos de laboratório ou de campo, e, quando as necessidades de serviço o 

imponham, reger e acompanhar essas actividades; 

c) Orientar e realizar trabalhos de investigação, segundo as linhas gerais 

previamente estabelecidas ao nível da respectiva disciplina, grupo de 

disciplinas ou departamento; 

d) Colaborar com os professores catedráticos do seu grupo na coordenação 

prevista na alínea d) do número anterior. 

3 - Ao professor auxiliar cabe, para além do exercício das atribuições 

constantes do n.º 1 do artigo 7.º, reger disciplinas dos cursos de licenciatura e 

dos cursos de pós-graduação, podendo igualmente ser-lhe distribuído serviço 

idêntico ao dos professores associados, caso conte cinco anos de efectivo 

serviço como docente universitário e as condições de serviço o permitam. 
 

ARTIGO 6.º 

(Coordenação e distribuição do serviço docente dos professores) 

1 - Sempre que numa disciplina, grupo de disciplinas ou departamento preste 

serviço mais de um professor catedrático, o conselho científico da escola 

poderá designar, de entre eles, aquele a quem para os fins fixados no artigo 

anterior caberá a coordenação das actividades correspondentes. 

2 - Quando numa disciplina, grupo de disciplinas ou departamento não preste 

serviço qualquer professor catedrático, poderá o conselho científico nomear 

um professor associado, ao qual caberá a coordenação referida no número 

antecedente. 

3 - Os conselhos científicos distribuirão o serviço docente por forma a que 

todos os professores catedráticos tenham a seu cargo a regência de disciplinas 

dos cursos de licenciatura, de cursos de pós-graduação ou a direcção de 

seminários, devendo, sempre que possível, ser distribuído idêntico serviço 

aos professores associados e aos professores auxiliares. 

 

ARTIGO 7.º 

(Funções dos assistentes e assistentes estagiários) 

1 - São atribuições dos assistentes a leccionação de aulas práticas ou teórico-

práticas e a prestação de serviço em trabalhos de laboratório ou de campo, em 

disciplinas dos cursos de licenciatura ou de pós-graduação, sob a direcção dos 

respectivos professores. 

2 - Os assistentes só podem ser incumbidos pelos conselhos científicos da 

regência de disciplinas dos cursos de licenciatura quando as necessidades de 

serviço manifesta e justificadamente o imponham. 

3 - Aos assistentes estagiários apenas podem ser cometidas a leccionação de 

aulas práticas ou teórico-práticas e a prestação de serviço em trabalhos de 

laboratório ou de campo em disciplinas dos cursos de licenciatura. 
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4 - Os assistentes e assistentes estagiários não podem, sem o seu acordo, ser 

incumbidos da prestação de serviço docente em mais de uma disciplina 

simultaneamente nem, salvo a seu requerimento, em disciplina diversa ou não 

pertencente ao grupo de disciplinas para que foram contratados. 
 

ARTIGO 8.º 

(Funções do pessoal especialmente contratado) 

1 - Os professores visitantes e os professores convidados desempenham as 

funções correspondentes às da categoria a que foram equiparados por via 

contratual. 

2 - Os assistentes convidados têm competência idêntica à dos assistentes. 

3 - Aos leitores são atribuídas as funções de regência de línguas vivas, 

podendo também, com o acordo destes e quando as necessidades de ensino 

manifesta e justificadamente o imponham, ser incumbidos pelos conselhos 

científicos da regência de outras disciplinas dos cursos de licenciatura 
 

Destes preceitos é notório que para se poder reger disciplinas é necessário, no 

mínimo, ser Assistente. Ora, quanto a isto, determina o art. 12.º do Estatuto da 

Carreira Docente Universitária (Decreto-Lei n.º 448/79 de 13 de Novembro, com 

várias alterações
746

): 

 

ARTIGO 12.º 

(Recrutamento de assistentes) 

1- Os assistentes são recrutados de entre: 

a) Assistentes estagiários ou assistentes convidados: 

i) Titulares do grau de mestre ou equivalente legal; 

ii) Titulares de um grau ou diploma conferido por universidade portuguesa ou 

estrangeira que comprove, à semelhança do grau de mestre pelas 

universidades portuguesas, nível aprofundado de conhecimentos numa área 

científica e primeira páginacidade para a prática de investigação. 

iii) Que, após 2 anos de exercício na categoria, tenham obtido aprovação nas 

provas de aptidão pedagógica e primeira páginacidade científica previstas nos 

artigos 53.º a 60.º; 

b) Outras individualidades: 

i) Titulares do grau de mestre ou equivalente legal; 

ii) Titulares de um grau ou diploma conferido por universidade portuguesa ou 

estrangeira que comprove, à semelhança do grau de mestre pelas 

universidades portuguesas, nível aprofundado de conhecimentos numa área 

científica e primeira páginacidade para a prática da investigação. 

2 - A aquisição por parte do assistente estagiário ou convidado de qualquer 

das condições referidas na alínea a) do n.º 1 confere-lhe direito à sua imediata 

contratação como assistente. 

3 - O recrutamento como assistente das individualidades referidas na alínea b) 

do n.º 1 é feito mediante a deliberação do conselho científico ou, havendo-a, 

da respectiva comissão coordenadora, sob proposta da comissão do conselho 

científico do grupo ou departamento interessado. 

4 - Cabe ao conselho científico do estabelecimento de ensino superior que 

pretenda recrutar o assistente deliberar, sobre requerimento fundamentado do 

interessado, quanto à satisfação das condições a que se referem o n.º ii da 

alínea a) do n.º 1 e do n.º. ii da alínea b) do n.º 1. 

5 - Os graus e diplomas referidos no n.º 1 devem incidir sobre especialidade 

adequada à área científica da disciplina ou do grupo de disciplinas em que 

prestem ou vão prestar serviço. 

http://www.ipbeja.pt/leis/dl44879.htm
http://www.ipbeja.pt/leis/dl44879.htm
http://www.ipbeja.pt/leis/dl44879.htm
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Segundo a informação constante do Rebides
747

, Luís Frederico Arouca Marques 

dos Santos, o ex-reitor Luís Arouca, na área da Engenharia Civil possui apenas o 

grau de licenciado. Não consta qualquer outra graduação nessa área. Ora, um 

licenciado em Engenharia Civil, no contexto legal que acima descrevemos, não 

pode reger uma disciplina num curso de Engenharia Civil. 

 

É certo que no seu curriculum veiculado pela UnI
748

 o ex-Reitor Luís Arouca 

invoca o seguinte: 
 

"diplomou-se (equiparado a Mestre de Gestão de Projectos e 

Desenvolvimento Económico-Social) pelo ICHE (International Course in 

Hidraulic Engeneering) na Delftse Technische Hogeschule da Univ. de Delft 

em 1958" 
 

No entanto, esta
749

 invocação parece imprecisa. Percebe-se que Luís Arouca se 

quer referir ao "International Course in Hydraulic Engineering" que funcionou 

junto à Universidade Técnica de Delft, nos Países Baixos, e que teve a sua 

primeira edição em 1957/58. Actualmente os sucessores desses cursos estão no 

âmbito da UNESCO-IHE
750

. 

 

Esse tal diploma correspondia a um mero certificado ou conduziria à obtenção 

de um grau? A duração desses cursos e a sua complexidade era equivalente a um 

MSc (Master of Science) e, nesse sentido, muitos países europeus davam-lhe 

equivalência. Estranhamente, essa equivalência é invocada por Luís Arouca no 

seu curriculum
751

, mas não vem na lista do pessoal docente do ensino superior 

(Rebides). 

 

A UNESCO-IHE informa que só se atribuía esse diploma a quem, 

cumulativamente, tivesse grau de licenciado e, depois disso, experiência 

profissional mínima de 3 anos. E aí está o problema: é que no curriculum
752

 Luís 

Arouca diz que obteve esse diploma em 1958 e, nesse mesmo curriculum
753

, diz 

que se licenciou em 1957. Não teria, pois, os 3 anos de experiência profissional 

exigidos pelo IHE. 

 

―To whom it may concern 

UNESCO-IHE 
P.O. Box 3015 

2601 DA Delft 

The Netherlands 

Our reference: ACS-EA/1611/MNA 
 

Subject: Post-graduate diploma courses of IHE-Delft 
 

This is to certify that the one year post-graduate diploma courses, which were 

organised between 1957 and 1996, of the International Institute for Hydraulic 

http://www.rebides.oces.mces.pt/rebid_m3.asp?CodD=16622&CodP=2600
http://www.uni.pt/homepages/docentes/LuizArouca/luizarou.htm
http://www.uni.pt/homepages/docentes/LuizArouca/luizarou.htm
http://www.unesco-ihe.org/news/50years.htm
http://www.uni.pt/homepages/docentes/LuizArouca/luizarou.htm
http://www.uni.pt/homepages/docentes/LuizArouca/luizarou.htm
http://www.uni.pt/homepages/docentes/LuizArouca/luizarou.htm
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and Environmental Engineering have an academic level and a duration equal 

to MSc courses given at universities in Europe, the USA, Canada and 

Australia. 

The post-graduate diploma was awarded to holders of a recognized BSc 

degree who, after a minimum of 3 years of professional experience, have 

successfully completed one of the 11-month diploma programmes. The total 

number of working hours for these programmes was 2000 hrs. All 

universities in the Netherlands and many universities abroad accept this 

degree as a graduate level credit. It is recognized as a taught Masters degree. 

All candidates who fulfilled the requirements for obtaining the post-graduate 

diploma were presented with a diploma together with an academic transcript 

and an overview of the official curriculum as attended by the candidate. The 

academic transcript and the overview of the official curriculum are the 

sole responsibility of the Institute and are therefore not endorsed by the Dutch 

Ministry of Education, Culture and Science. However, UNESCO-IHE 

complies with the quality control procedures required by the Ministry. For 

this reason the Ministry of Education, Culture and Science is co-signatory on 

all the diplomas presented by UNESCO-IHE, thus endorsing the academic 

standard of the degrees. 
 

UNESCO-IHE 

Prof. Richard A. Meganck, PhD 

Rector 
 

UNESCO-IHE 

Westvest 7 

2611 AX Delft 

ihe@ihe.nl
754

 

www.ihe.nl
755

‖ 

 

Pelo que consta da lista de pessoal docente do ensino superior (Rebides)
756

, esse 

diploma não terá sido reconhecido. 

 

Luís Arouca, no curriculum, diz que é equiparado a Mestre de Gestão de 

Projectos e Desenvolvimentos Económico-Social. Ora no sítio da UNESCO-

IHE
757

 informa-se que os ramos do "International Course in Hydraulic 

Engineering" foram: "Tidal and coastal engineering", "Reclamation" and "Rivers 

and navigation works". Nada que aponte para Gestão de Projectos e 

Desenvolvimentos Económico-Social. 

 

Aliás, o próprio doutoramento do ex-reitor não estará reconhecido por 

universidade portuguesa, pois no Rebides
758

, além da sua licenciatura em 

Economia da sua licenciatura em Engenharia Civil, consta o grau "Doctor of 

Philosophy (PhD)
759

", em inglês, e não a sua tradução em português, Doutor, 

como acontece quando os graus foram reconhecidos por universidade 

portuguesa. No mesmo sentido, se pode achar a sua tese no Registo Nacional de 

Teses de Doutoramento do Observatório da Ciência e do Ensino Superior,  

intitulada "On the Balance of Money Incomes and Expenditures of the 

mailto:ihe@ihe.nl
http://www.ihe.nl/
http://www.rebides.oces.mces.pt/rebid_m3.asp?CodD=16622&CodP=2600
http://www.unesco-ihe.org/news/50years.htm
http://www.unesco-ihe.org/news/50years.htm
http://www.rebides.oces.mces.pt/rebid_m3.asp?CodD=16622&CodP=2600
http://www.rebides.oces.mces.pt/rebid_m3.asp?CodD=16622&CodP=2600
http://www.rebides.oces.mces.pt/rebid_m3.asp?CodD=16622&CodP=2600
http://www.oces.mctes.pt/index.php?id_categoria=35&id_item=130576
http://www.oces.mctes.pt/index.php?id_categoria=35&id_item=130576
http://www.oces.mctes.pt/index.php?id_categoria=35&id_item=130576
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Population in USSR - A survey of its recent methodological evolution and of its 

main problems today", na University of London
760

 (London School of 

Economics
761

), sem reconhecimento por universidade portuguesa. É comum que 

o estudante procure o reconhecimento do seu grau por uma universidade 

portuguesa, para conseguir o título de "Doutor" reconhecido por universidade 

portuguesa, mesmo se não é necessário fazê-lo. Essa falta do reconhecimento 

deverá ser o motivo por que, no Rebides, o seu título académico aparece em 

inglês (PhD), ou seja o doutoramento não foi reconhecido por universidade 

portuguesa. Isso não diminui o valor da tese ou dos estudos, nem lhe tira o grau 

de PhD (que equivale ao nosso grau de Doutor), apenas não lhe confere no 

Rebides o grau de "Doutor", mas de Doctor of Philosophy. 

 

De toda esta análise sobressai o facto da anormalidade da leccionação na 

UnI da disciplina de Inglês Técnico a José Sócrates, em 1995/96, pelo reitor 

Luís Arouca. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade; nem Luís Frederico Arouca Marques dos 

Santos762 (cujo processo judicial não consta que respeite aos assuntos tratados neste post), a Universidade Independente 

ou os seus dirigentes, funcionários, docentes ou alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uni.pt/homepages/docentes/LuizArouca/luizarou.htm
http://www.uni.pt/homepages/docentes/LuizArouca/luizarou.htm
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=236758&idCanal=90
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=236758&idCanal=90
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Maio de 2007 
 

 

Terça-feira, 1 de Maio de 2007  

Finalmente: o Dossiê Sócrates vai ser investigado no 

DCIAP  
 

A decisão do Procurador-Geral da República Pinto Monteiro de enviar para o 

Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), dirigido pela 

procuradora Dra. Cândida Almeida, a queixa do corajoso Dr. José Maria Martins 

e alegadamente uma denúncia anónima relativa ao percurso académico do 

primeiro-ministro
763

 vem dar razão ao clamor público, nos blogues, nas notícias 

de jornais, nas rádios, TVs e nas ruas, para que as dúvidas fossem investigadas. 

Como disse, logo em 22-2-2005, imediatamente logo após as eleições 

legislativas, o percurso académico do primeiro-ministro de Portugal não pode 

estar sujeito à dúvida. Nem o primeiro-ministro na entrevista de 11-4-2007 à 

RTP-1
764

 dissipou essas dúvidas, ao contrário, tendo-as ainda aumentado, nem as 

notas sucessivamente contraditórias do seu Gabinete forneceram o 

esclarecimento cabal do caso. 

 

Ninguém pode estar acima da lei: se há dúvidas, elas têm de ser completamente 

resolvidas. 

 

A decisão do Procurador-Geral representa uma mudança face às suas posições 

anteriores de não admitir sequer a existência da participação criminal 

apresentada pelo Dr. José Maria Martins em 9 de Março de 2007
765

, ter 

desvalorizado publicamente o assunto
766

, não abrir o inquérito respectivo após as 

denúncias públicas e as que terá recebido e disso dar conhecimento aos 

portugueses. 

 

A Procuradoria-Geral decidiu mandar investigar a queixa apresentada pelo 

causídico Dr. José Maria Martins
767

 ontem, 30 de Abril de 2007, após 52 dias da 

respectiva participação-crime
768

, e dois anos e dois meses depois de o assunto 

estar no domínio público, nos blogues e nos jornais (jornal O Crime), após ter 

sido aqui lançado neste blogue Do Portugal Profundo
769

. 

 

Mas mais vale tarde que nunca. Por isso, apoia-se a decisão. O problema é que 

esta mudança da decisão do Procurador-Geral Dr. Pinto Monteiro, surge na 

http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=390046
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=390046
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=390046
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=390046
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=390046
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-na-procuradoria.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-na-procuradoria.html
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=237985&idCanal=21
http://josemariamartins.blogspot.com/
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-na-procuradoria.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
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sequência de uma insustentável pressão popular. A sua imagem de 

independência face ao Governo Sócrates, que o propôs, ficou abalada. 

Também o prestígio do Presidente da República Cavaco Silva foi afectado, 

ao escolher o distanciamento face ao problema e à indignação popular que corre 

as ruas do País e é motivo de chacota em cada casa e estabelecimento. 

 

Uma chamada de atenção sobre a investigação que agora se abre: não é 

apenas o caso Independente - a inscrição; o certificado do ISEL (quando foi 

pedido e passado); as equivalências; a frequência e aprovação nas quatro 

cadeiras do Prof. Morais; a frequência e aprovação na cadeira de Inglês 

Técnico; a data de conclusão da licenciatura; os vários certificados de 

licenciatura discordantes - que tem de ser investigado. É o percurso 

académico do primeiro-ministro; a sua utilização do título de engenheiro 

("estou aqui só como engenheiro e como político", além de outras referências
770

 

e do próprio decreto de nomeação do Governo pelo Presidente da 

República...); a questão das fichas biográficas na Assembleia da República; 

os certificados de licenciatura, nomeadamente os da Covilhã, 

inclusivamente aquele de 26-8-1996 com indicativo "21" que só foi criado 

em 31-10-1999; e as suas promoções na Câmara Municipal da Covilhã com 

base nesses documentos. 

 

Os portugueses, que forçaram esta decisão na Páscoa da Cidadania, esperam 

uma efectiva investigação independente - que aproveite a participação-crime, 

mais a tal alegada denúncia anónima que não se sabe o que conterá e as 

informações públicas e notórias difundidas sobre este assunto, nos media e nos 

blogues - e continuarão a acompanhar o assunto com a atenção que ele justifica. 

Aqui, Do Portugal Profundo, não queremos nada mais nem nada menos do 

que a verdade. 

 

Neste assunto do Dossiê Sócrates, há dois planos: o plano judicial e o plano 

político. O juízo dos tribunais, que incide sobre a violação da Lei, começará 

agora, apurando os factos da participação-crime e aqueles tornados públicos e 

que não podem ser ignorados. O juízo político do primeiro-ministro de Portugal 

é feito pelos cidadãos: nesse foro a pena de José Sócrates já está decidida. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido pelo cometimento de 

qualquer ilegalidade ou irregularidade no seu percurso académico ou técnico, nem, por isso, a Universidade Independente 

ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, tal como o ISEL. 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/engenheiro-eu-sou.html
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Quarta-feira, 2 de Maio de 2007  

O controlo superior 
 

Uma das linhas de investigação sobre a Universidade Independente (UnI) 

que tem sido descurada é o objectivo estratégico que subjaz ao seu controlo. 

 

É conhecido que o controlo das acções é disputado entre as facções do ex-reitor 

Luís Arouca e do ex-vice-reitor Rui Verde e ainda Lima de Carvalho. E sabe-se 

que essa disputa ainda não foi resolvida judicialmente. Mas percebe-se que a 

facção que está no poder na SIDES (empresa proprietária) e na própria UnI 

(reitoria) parece estar ligada ao ex-reitor Luís Arouca. Aliás, o novo vice-reitor 

Rodrigo Santiago é advogado de Luís Arouca
771

. 

 

Segundo consta, o nome do reitor Jorge Roberto teria sido proposto ao Conselho 

Científico da UnI que se terá pronunciado desfavoravelmente por larga maioria 

(alegadamente um voto a favor, quatro abstenções e mais de uma dezena de 

votos contra). Mas, logo a seguir, em 30-3-2007, apareceu, mesmo assim, uma 

equipa reitoral
772

 (constituída por Jorge Roberto, reitor, Raul Cunha e Rodrigo 

Santiago, vice-reitores, e ainda Carvalho Rodrigues
773

 que não viria a aceitar), 

nomeada por uma nova direcção da própria SIDES, presidida por Lúcio 

Pimentel
774

. Jorge Roberto que se veio a descobrir trabalhava na Caixa Geral de 

Depósitos num departamento tutelado pelo administrador Armando Vara
775

, ele 

próprio licenciado na Independente. O ex-ministro socialista Armando Vara, 

agora administrador da Caixa, veio a público
776

 dizer que não conhecia Jorge 

Roberto. 

 

Não parece ser o alegado património da Universidade Independente - as 

instalações da avenida Marechal Gomes da Costa em Lisboa arrendadas à 

Fundimo do grupo Caixa Geral de Depósitos, além de um alegado valioso 

terreno no concelho da Moita, cujo Plano Director Municipal (PDM) se 

encontrará em reformulação - o motivo da luta pelo controlo da UnI/SIDES. 

 

Onde pode haver maior interesse - além do inegligenciável poder de controlo do 

Dossiê académico do primeiro-ministro Sócrates - é na manutenção dos alvarás 

de ensino superior e na esperança salvífica de redenção através da fusão com 

outra instituição. Nesta emergência da crise, surge para a Universidade 

Independente a esperança de uma fusão com a Universidade Internacional, 

sob o nome de Universidade Pedro Álvares Cabral. 

 

http://dossiers.publico.pt/shownews.asp?id=1290172&idCanal=34
http://dn.sapo.pt/2007/04/03/sociedade/crise_un_i_acentuase_a_dois_dias_dec.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/03/sociedade/crise_un_i_acentuase_a_dois_dias_dec.html
http://dossiers.publico.pt/shownews.asp?id=1290172&idCanal=34
http://dossiers.publico.pt/shownews.asp?id=1290172&idCanal=34
http://jn.sapo.pt/2007/03/27/ultimas/L_cio_Pimentel_detido_pela_PJ.html
http://jn.sapo.pt/2007/03/27/ultimas/L_cio_Pimentel_detido_pela_PJ.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/06/tema/novo_reitor_independente_trabalha_a_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/06/tema/novo_reitor_independente_trabalha_a_.html
http://dn.sapo.pt/2007/04/07/tema/novo_reitor_un_i_ter_se_explicar_a_c.html
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O semanário Expresso de 17-3-2007 (link não disponível gratuitamente) numa 

reportagem assinada por Fernando Diogo e Mónica Contreras, já desvendava 

essa possibilidade: 

 

"a Universidade Independente (UnI) prepara-se para entrar num processo de 

fusão com a Universidade Internacional. Para o efeito, vai ser constituída uma 

nova sociedade, a Unipac (Unidade de Investigação Pedro Álvares Cabral), 

conforme consta do protocolo assinado no dia 1 de Março pelos reitores dos 

dois estabelecimentos de ensino privado, Luís Arouca e Carlos Santos. 

De acordo com uma fonte próxima do reitor da UnI, a fusão começa este ano 

ao nível das pós-graduações (mestrados e doutoramentos) e deverá ficar 

concluída em 2008 com as licenciaturas. Ao Expresso, o espanhol Javier 

Mendez Vigo, accionista maioritário da Internacional declarou que a sua 

universidade vê na unificação o relançamento de um ensino superior privado 

em Portugal que atraia professores de topo. A Internacional tem uma parceria 

com a Universidade de Salamanca na área dos doutoramentos desde que 

Mendez Vigo comprou há três anos a instituição portuguesa, então com um 

passivo de 11 milhões de euros que conseguiu reduzir para seis milhões." 
 

O Expresso, na sua edição de 14-4-2007, voltava ao assunto: 

 

"Sucessão da UnI já está preparada 

A Universidade Pedro Álvares Cabral pode vir a suceder à UnI. Alguns dos 

sócios são os mesmos e vão usar o mesmo edifício 

Alguns dos sócios da Universidade Independente vão entregar na próxima 

semana, ao ministro da tutela, um pedido para a abertura de uma nova 

instituição de ensino superior privado, que pode vir a usar as mesmas 

instalações onde se encontra a moribunda UnI. A Fundimo - proprietária do 

edifício - confirmou ao Expresso ter já recebido ―uma proposta preliminar‖ 

para arrendar o espaço. 

Actuais professores da instituição - que enfrenta um processo de 

encerramento compulsivo (até ao dia 23) - também passarão para a 

Universidade Pedro Álvares Cabral (Unipac), nome já registado na 

conservatória. Manuel Oliveira Marques, professor de Economia da 

Universidade do Porto, entrega na próxima semana no Ministério de Mariano 

Gago o projecto de viabilidade económica e financeira, nomes do corpo 

docente e o pacote de cursos. 

Na Unipac reúnem-se também os accionistas e professores da Universidade 

Internacional, estabelecimento que se vê a braços com um número de 

licenciaturas abaixo do mínimo necessário para poder manter o estatuto de 

universidade. O protocolo que a Internacional tem com a universidade de 

Salamanca na área dos doutoramentos é um elemento de interesse para os 

sócios da Sides (dona da UnI) que pretendem lançar a Unipac. Além de 

Oliveira Marques, a Unipac terá à frente Carlos Silva Rodrigues, licenciado 

pela Universidade Técnica de Lisboa e a terminar o doutoramento no ISCTE. 

A sua carreira profissional passou também pelos gabinetes da administração 

pública. Recentemente, foi subdirector-geral da Direcção-Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular, nomeado pela ministra Lurdes Rodrigues. 

M.C. e R.P.L." 
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Também o jornal Semanário de 19-4-2007 (aqui
777

 e aqui
778

), usualmente bem 

informado sobre os meandros governamentais, abordava essa solução negociada 

com o Governo - bem como a Tribuna de Macau em 1-4-2007
779

. Para além da 

crise estrutural que afecta o ensino superior privado português, havia notícia de 

possível perda do estatuto de universidade pela Internacional, por causa da 

exigência de um número mínimo de cursos (cinco) de licenciatura necessários 

para manter esse estatuto, além dos que alegadamente tem em funcionamento 

(Direito e Gestão) - e ainda, no seu Instituto Superior Politécnico Internacional 

(ISPI) os prestigiados cursos de Hotelaria e Turismo e de Gestão Bancária e 

Seguradora. Nesse quadro, a possibilidade de fusão com a Independente 

permitiria ultrapassar esse problema, ao mesmo tempo que proporcionaria as 

instalações desta, mais centrais - a Universidade Internacional funciona em 

instalações arrendadas da Estrada de Benfica (onde antes existia a Escola Pêro 

de Santarém). 

 

A Universidade Internacional de Lisboa, também com pólo na Figueira da 

Foz (com alegados problemas desmentidos pela sua administração
780

), é detida 

pela Sociedade Internacional de Promoção de Ensino e Cultura (SIPEC), 

controlada por Francisco Javier Mendez de Vigo e em cuja administração está 

também o advogado Américo Batista. O reitor é o Arq.º Carlos Santos, já 

anteriormente director do pólo da Figueira da Foz. 

 

Há tempo surgiu no jornal Campeão das Províncias, referido no blogue Política e 

House em 2/2/2006
781

, a notícia de uma alegada ligação da Escola 

Universitária de Vasco da Gama (EUVG), através da Associação Cognitária 

de São Jorge de Milreu (ACSJM) que detém o alvará desta Escola, à 

Universidade Internacional. Ainda segundo o Combatente das Beiras
782

, os 

dois dirigentes da SIPEC, Javier Mendes de Vigo e Américo Batista, terão 

ascendido em 2006, à Direcção da Escola Universitária Vasco da Gama. Nessa 

instituição que, aí se diz
783

, detém o alvará da Escola Universitária Vasco da 

Gama, pontificam, refere-se
784

, alegadamente alguns políticos socialistas 

conimbricenses, como Victor Baptista
785

 (líder da Federação distrital de 

Coimbra do PS, deputado, vereador após ter sido candidato derrotado à autarquia 

da cidade e ex-governador civil), Luís Vilar (presidente da Comissão Concelhia 

de Coimbra do PS
786

) e Abílio Vassalo Abreu
787

. Afirma ainda o mesmo 

jornal
788

 que a Escola Universitária Vasco da Gama funciona alegadamente em 

terrenos da Sociedade Mosteiro de São Jorge, Construções, Lda. 

 

Estes factos não significam qualquer ilicitude. E não podem ser ignorados e 

discutidos porque interessam o público. A decisão sobre o futuro dos milhares de 

http://www.semanario.pt/noticia.php?ID=3316
http://www.semanario.pt/noticia.php?ID=3320
http://www.jtm.com.mo/news/20070401/04regional_d03.htm
http://amicusficaria.blogspot.com/2006/11/universidade-internacional-acusada-de.html
http://politicaehouse.blogspot.com/2006/02/que-grandes-trapalhadas-para-polticos.html
http://politicaehouse.blogspot.com/2006/02/que-grandes-trapalhadas-para-polticos.html
http://politicaehouse.blogspot.com/2006/02/que-grandes-trapalhadas-para-polticos.html
http://politicaehouse.blogspot.com/2006/02/que-grandes-trapalhadas-para-polticos.html
http://politicaehouse.blogspot.com/2006/02/que-grandes-trapalhadas-para-polticos.html
http://www.parlamento.pt/deputados/Deputado.aspx?ID=1592
http://www.campeaoprovincias.com/jornal/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=1
http://www.campeaoprovincias.com/jornal/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=1
http://www.campeaoprovincias.com/jornal/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=72
http://politicaehouse.blogspot.com/2006/02/que-grandes-trapalhadas-para-polticos.html
http://politicaehouse.blogspot.com/2006/02/que-grandes-trapalhadas-para-polticos.html
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alunos, envolvidos no encerramento, manutenção ou fusão da UnI deverá ser 

feita sob o escrutínio público dos cidadãos, pois a política da negligência e da 

opacidade estatal não deu bom resultado neste assunto. 

 

Não está em causa, nem pode estar, a liberdade de contratação e de iniciativa 

mas, através da lei e da sua aplicação, nas escolas de ensino superior, privadas e 

públicas, é fundamental clarificar a sua propriedade e governo e assegurar a 

transparência do seu funcionamento. 

 
Pós- Texto: Post emendado e actualizado às 10:13 de 2-5-2007. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): Luís Arouca, Rui Verde, Lima de Carvalho, arguidos em processo 

relacionados com a SIDES/UnI têm direito à presunção de inocência até à sentença condenatória transitada em julgado. 

As demais personalidades, instituições e empresas, referidas neste post não são suspeitas ou arguidas de qualquer 

ilegalidade ou irregularidade. 

 

 

 

 

Quinta-feira, 3 de Maio de 2007  

Mas perfeito, perfeito...  
 

 
Fig. 28 – O Independente, 5-5-1995, primeira página (extracto) 

 

O nosso comentador Hugo Donelo lembrou
789

, e o meu amigo José
790

 da Grande 

Loja do Queijo Limiano
791

 comentou, o caso do deputado Adérito Campos, 

um parlamentar do PSD por Aveiro denunciado no Independente de 5 de Maio 

http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117626493497045346/#241687
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/04/complacncia-absoluta.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/04/complacncia-absoluta.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/04/complacncia-absoluta.html
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de 1995 por "falsas declarações", por, alegadamente, se ter apresentado na 

Assembleia da República como advogado e licenciado sem ser. 

 

O deputado reconheceu imediatamente ao jornal que não era advogado e que lhe 

faltavam duas cadeiras para terminar o curso de Direito, que isso devia ter sido 

um erro dos serviços do Parlamento, aliás nem queria exercer a profissão cujo 

curso havia frequentado. 

 

Adérito Campos manteve-se pouco mais de um mês no Parlamento após a 

erupção do escândalo (Maio de 1995) - depois das férias vieram as eleições de 1 

de Outubro de 1995 e nessas já não foi candidato. Apesar de ser deputado desde 

1980
792

, e bastante trabalhador como salienta o nosso comentador Irnério
793

, e 

até ter sido conselheiro nacional do PSD
794

. É hoje chefe de gabinete do 

presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra (no mandato anterior era 

adjunto do Presidente da Câmara
795

). Do Portugal Profundo contactei Adérito 

Campos que me disse que se tinha afastado de lugares de evidência política por 

decisão própria. Informou-me ainda que terminou o curso de Direito na 

Universidade de Coimbra, mas que nunca chegou a inscrever-se na Ordem dos 

Advogados nem a exercer a profissão respectiva. Creio que a sua reacção 

posterior aos factos desvendados merece o destaque da dignidade. [ver nota pós-

texto] 

 

[No Anexo 4 deste livro, transcrevo a notícia do Independente de 5-5-1995, 

página 8 (e chamada na primeira página).] 

 

Esses tempos do final do cavaquismo no poder executivo eram de grande 

confronto. 

 

Fernando Nogueira, já líder do PSD e candidato a primeiro-ministro nas eleições 

de Outubro de 1995, que perdeu para António Guterres, tentava elaborar e 

aprovar o chamado "pacote da transparência": "faço da questão da transparência 

uma questão de honra e de princípio. Irei até ao fim" (reportagem do Público de 

7-5-1995 sobre a festa do 21.º aniversário do PSD). Os opositores internos de 

Nogueira contestavam - "Pacheco empata transparência", encimava a página 9 

do Público de 6-5-1995. 

 

O nome do Presidente da República Mário Soares era referido nas notícias sobre 

o escândalo de corrupção do "fax de Macau"/Emaudio investigado pelo 

semanário Independente em 1991, a propósito da confirmação em 3-5-2005 

(Expresso de 6-5-1995) pelo Supremo Tribunal de Justiça da condenação de Rui 

http://www.parlamento.pt/arsearch/Search.aspx
http://www.parlamento.pt/arsearch/Search.aspx
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/1268190484630234079/#248405
http://www.psd.pt/estaticas.asp?name=partido&file=congresso13
http://www.cm-valedecambra.pt/files/481856/Actas/2006726145948984271_original.pdf
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Mateus, Menano do Amaral e João Tito de Morais. Rui Mateus declara ao 

Expresso de 6-5-1995 (p. 56, contraprimeira página) que vai entregar documento 

ao ministro da Justiça que "fará o caso de Camarate parecer uma história da 

carochinha", numa notícia com a cacha "Rui Mateus ameaça partir a loiça". 

Ainda sobre o mesmo assunto do fax para o governador de Macau, Eng. Carlos 

Melancia, o Expresso de 20-5-1995 (p. 56, última página), titula "Caso fax de 

Macau - Rui Mateus envolve Soares". Rui Mateus avisava ainda na mesma 

notícia de 20-5-1995 ao Expresso (contraprimeira página, p. 56, do caderno 

principal) que estava "a concluir um livro de 600 páginas" que teria "como título 

Democracia com Pés de Barro no qual "se propunha "contar como o sistema 

político foi construído com base no tráfico de influências". O livro de Rui 

Mateus teve menos páginas (só 457) do que as anunciadas e afinal apareceu sob 

o nome de "Contos Proibidos - Memórias de um PS desconhecido", numa edição 

de 1996 da Dom Quixote esgotada e não reimpressa - que eventualmente ainda 

se encontra nalguma página da Net (talvez na caixa de comentários algum 

comentador possa providenciar link para mais informação sobre essa obra). 

 

O Expresso de 6-5-1995 refere ainda que na véspera deste escândalo rebentar, 

em 4 de Maio de 1995, a evidência esteve toda em José Sócrates no "debate 

parlamentar pedido pelo PS sobre as implicações do Plano Hidrológico Nacional 

de Espanha (PHNE) em Portugal", em que considerou "inconcebível" a atitude 

do governo do PSD nesse caso. Na reportagem desse debate, da autoria de Mário 

de Carvalho intitulada "Consenso por água abaixo", página 7 do Expresso de 6-

5-1995, José Sócrates aparece em foto de grande destaque com a legenda "José 

Sócrates (PS) foi o maior crítico de Teresa Gouveia". 

 

Será esta nova revelação do caso do deputado Adérito Campos mais outra 

cabala?... Quiçá... Basta sublinhar que quem assinou esta peça jornalística em 5-

5-1995, sobre o deputado Adérito Campos foi o homem dos títulos do 

Independente, um próximo de Paulo Portas. Lembram-se dele? Pois é, na 

campanha de desinformação lançada contra o processo da Casa Pia foi um dos 

apontados como autor da cabala da pedofilia… Esta peça jornalística do 

Independente é, então, uma notícia inócua sobre um deputado social-democrata 

plantada um jornal em 1995 para desacreditar o primeiro-ministro socialista de 

Portugal em… 2007. Está, mais uma vez, tudo explicado... 

 

Agora, faça o leitor, nesta notícia antiga do Independente de 5-5-1995 sobre o 

caso do deputado, o exercício de trocar nomes, lugares, datas e cores. E conclua, 

se não tinham razão os antigos com o adágio sic transit gloria mundi
796

?... 

http://www.etymonline.com/index.php?term=sic+transit+gloria+mundi
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Pós-Texto: 

Hoje, 3-5-2007 à tarde, recebi uma informação precisa de que, afinal, e apesar 

do que o próprio me afirmou, por telefone, de que concluíu depois o curso de 

Direito em Coimbra, isso não será verdade. Se Adérito Campos apresentar prova 

de que é mesmo licenciado em Direito pela Faculdade de Direito pela 

Universidade de Coimbra corrigirei esta informação. Até lá, não posso sequer 

afirmar que Adérito Campos seja licenciado em Direito. Mediante evidência de 

que concluíu a licenciatura em Direito noutra qualquer universidade, 

apresentarei imediatamente esse facto. Como é evidente, o que escrevi acima de 

apreciação sobre a conduta posterior de Adérito Campos não é conformável no 

que respeita a mais este erro do ex-deputado. Lamento. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico, parlamentar ou governativo, do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade. Mário 

Soares não foi arguido nem referido como suspeito pelas autoridades judiciais no caso do fax de Macau. 

 

 

 

 

Sexta-feira, 4 de Maio de 2007  

A ciência da engenharia  
 

O jornal O Crime de ontem, 3-5-2007, na última página, traz aquilo que 

afirma ser o fac-simile do Boletim de Inscrição n.º 06715 de José Sócrates no 

PPD [que pode ser vista, a seguir] (Partido Popular Democrático, ex-PSD), em 5 

de Novembro de 1974.  
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Fig. 28 - Boletim de Inscrição n.º 06715 de José Sócrates no PPD em 5-11-1974 (face), 

publicado também n‘O Crime, 3-5-2007 
 

Note-se a curiosa e histórica resposta do jovem José Sócrates ao ponto 8, ―tempo disponível para 

trabalhar para o PPD‖: ―sempre que possível‖… 
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Fig. 29 - Boletim de Inscrição n.º 06715 de José Sócrates no PPD em 5-11-1974 (verso), 

publicado também n‘O Crime, 3-5-2007 
 

Registe-se a propensão aristocrática do futuro socialista José Sócrates: assinou como ―José 

Sócrates de Carvalho Pinto de Sousa‖. Sócrates não é ―de Carvalho‖: chama-se José Sócrates 

Carvalho Pinto de Sousa‖. 
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Tinha José Sócrates 17 anos e um mês, pois nasceu em 6 de Setembro de 1957 

(segundo a sua biografia oficial
797

, que continua, mesmo após ter sido apontado 

em Fevereiro de 2005 que essa pós-graduação nunca existiu naquela escola, nem 

o curso tinha sequer esse nome, a manter a informação falsa de que é "Pós-

Graduado em Engenharia Sanitária, na Escola Nacional de Saúde Pública"). A 

autenticidade do documento até não foi posta em causa. 

 

Desconte-se o facto da sua inscrição no PPD e não apenas a nuance da JSD 

(era indissociável) mencionada em perfis: em rigor, José Sócrates terá estado 

inscrito e sido militante do PPD - por isso, conviria actualizar as hagiografias 

protectoras, como a da Wikipédia
798

 que envergonham, não apenas quem as faz, 

mas também a própria organização ou meio onde se publicam. A militância 

política nem sequer é um pecado de juventude; ao contrário o envolvimento na 

coisa pública demonstra um entusiasmo de dedicação - se militou no PPD aos 17 

anos e depois se mudou para o PS isso não é motivo de censura. 

 

A peça jornalística notável d' O Crime, assinada pelo seu director José Leite - 

além do fait-divers da resposta do candidato-militante "sempre que possível" à 

questão do "tempo disponível para trabalhar para o PPD" - coloca uma nova 

questão na resposta à pergunta do alegado Boletim do PPD "entidade onde 

presta serviço profissional: «Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto»". 

 

Escreveu José Leite n' O Crime de 3 de Maio de 2007 (última página): 
 

"Desses tempos da sua iniciação política, restou esta ficha contendo já alguns 

indicadores das contradições sobre o seu percurso académico ue viriam a 

eclodir no futuro: como aquela de mencionar na citada ficha do PPD, no 

espaço reservado à profissão, ser «estudante universitário» na 

«Faculdade de Ciências da Universidade do Porto». Ora, na biografia do 

primeiro-ministro publicada na Tabu [do semanário Sol, página 48 dessa 

revista], em 10 de Março de 2007, - a qual, ao que se sabe, nunca foi 

desmentida - refere-se que o pai «inscrevera-o na Faculdade de 

Engenharia do Porto» ainda em 1975 (a ficha no PPD, datada de 1974, 

escrita pelo próprio Sócrates, indica a frequência na Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto...), «mas à conta do golpe dos capitães o 

estabelecimento cerrara as suas portas», acabando por se matricular no 

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, o ISEC. (...) Esse historial [da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto] revela é o facto de que, 

em 1974, a Faculdade de Engenharia do Porto passou a assegurar a 

leccionação dos 5 anos das suas licenciaturas, deixando de caber à 

Faculdade de Ciências a leccionação dos dois primeiros anos." (Realce 

meu) 
 

http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Biografia/
http://pt.wikipedia.org/wiki/JosÃ©_SÃ³crates
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Realmente, essa referência consta do historial da FEUP
799

: "(E)m 1974, a 

Faculdade de Engenharia passou a assegurar a leccionação dos cinco anos das 

suas licenciaturas, deixando de caber à Faculdade de Ciências a leccionação dos 

dois primeiros anos
800

". 

 

A perplexidade sobre as habilitações de alguém que é primeiro-ministro de 

Portugal só é justificável em face de contradição objectiva. A contradição não é 

crime - nem a respectiva dúvida. Se José Sócrates atestou pelo seu punho no 

alegado Boletim de Inscrição no PPD que, em 5 de Novembro de 1974 que 

frequentava ("Local onde presta serviço profissional" era a pergunta) a 

"Faculdade de Ciências da Universidade do Porto" é porque a frequentava 

mesmo. E, portanto, o historial da FEUP estará errado, o que poderá ser, além 

dos documentos internos, confirmado pelos alunos que frequentaram em 

1974/75 o 1.º ano do curso de Engenharia Civil na Faculdade de Ciências e não 

na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) - ou dos 

documentos e alunos de uma e de outra. De outro modo, terão de ser 

esclarecidas mais estas questões: 
 

1. José Sócrates esteve inscrito e frequentou a Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto? 

2. Se, como alega a notícia d‘ O Crime de 3-5-2007, conforme o que se lê 

no historial
801

 do sítio da FEUP, em 1974 os cursos de Engenharia já 

não decorriam nos dois primeiros anos na Faculdade de Ciências, em 

que curso teria, então, estado inscrito e frequentado José Sócrates na 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto: Matemática, Física, 

Química, outro? Não parece provável que Sócrates se tenha inscrito 

noutro curso que não Engenharia. 

3. Ou José Sócrates esteve inscrito mas na FEUP, estando errado o 

historial
802

 desta prestigiada escola, e em 1974 os dois primeiros anos 

do curso de Engenharia Civil funcionavam ainda efectivamente na 

Faculdade de Ciências, contrariamente ao que aí se diz? Existe a 

possibilidade de pesquisa no sítio da FEUP
803

 (e José Sócrates não 

apareceu no resultado da pesquisa, feita hoje), mas desconheço se 

abrange também os antigos alunos e se chega a 1974. 

4. Ou existirá um lapso no perfil da revista Tabu do semanário Sol de 10-

3-2007 e Sócrates foi inscrito pelo pai na Faculdade de Ciências (ou na 

de Engenharia?) do Porto em 1974 (e não em 1975 como refere a 

revista do Sol), pois o mesmo terá atestado em 5 de Novembro de 1974 

no Boletim de Inscrição no PPD já possuir o 7.º ano do "Curso Geral 

http://www.fe.up.pt/si/web_base.gera_pagina?p_pagina=1183
http://www.fe.up.pt/si/web_base.gera_pagina?p_pagina=1183
http://www.fe.up.pt/si/web_base.gera_pagina?p_pagina=1183
http://www.fe.up.pt/si/web_base.gera_pagina?p_pagina=1183
http://www.fe.up.pt/si/web_base.gera_pagina?p_pagina=1183
http://www.fe.up.pt/si/web_base.gera_pagina?p_pagina=1183
http://www.fe.up.pt/si/web_base.gera_pagina?p_pagina=1183
http://www.fe.up.pt/si/alunos_geral.pesquisa
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dos Liceus" no Liceu Nacional da Covilhã e que estava na Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto?...  

5. No entanto, Sócrates após o liceu teve de fazer o serviço cívico - 

"terminado o liceu, queima uns meses em Belmonte. A tanto obriga o 

«serviço cívico»", refere-se no perfil da revista Tabu do semanário Sol 

de 10-3-2007 (página 48). E no jornal Urbi et Orbi
804

 (edição de 14-8-

2001) já havia dito: "fiz um ano de Serviço Cívico". Informa-nos um 

leitor
805

 que o "Serviço Cívico Estudantil"
806

 foi criado pelo Decreto-

Lei n.º 270/75 de 30 de Maio
807

 e ao abrigo do n.º 1 do seu art.º 5.º só 

deveria durar até 30 de Setembro do ano escolar correspondente; depois 

terá sido regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 363/75 de 11 de Julho
808

, 

mas terá funcionado apenas no Verão de 1975
809

 (uff... está a ser difícil 

acompanhar a vertigem dos comentários sobre a época revolucionária). 

Será que frequentou antes do Serviço Cívico a Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto? Ou foi a Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto? 

 

Esta secção do percurso académico do primeiro-ministro é uma dúvida menor, 

mas tem relevo após várias contradições noutras. Como disse, o esclarecimento 

é fácil. A Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto são mesmo escolas prestigiadas e lá os boletins de 

inscrição e matrícula, os verbetes de cada aluno e os livros de termos, com 

certeza não vão para o maneta. Basta procurar e publicar. Não creio que 

exista qualquer irregularidade. 

 

Já agora, continuamos sem perceber o motivo por que um jovem, hoje primeiro-

ministro, com as qualidades que tem demonstrado, filho de um arquitecto 

conceituado, que conhecia bem a divisão de classe entre engenheiros técnicos e 

engenheiros, preferiu em 1975 o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, o 

ex-Instituto Industrial, que apenas conferia o bacharelato em vez da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Coimbra, que atribuía licenciatura e onde era 

fácil entrar nesses anos revolucionários. 

 

Do Portugal Profundo, pergunto. Exponho dúvidas, quando noto contradições. 

Apresento factos. Quando as dúvidas forem esclarecidas, publicarei, após 

confirmar, as informações que me chegarem e as que descobrir. 

 
Pós-Texto: Este post foi emendado e actualizado várias vezes ao longo de 4-5-2007. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade. 

http://www.urbi.ubi.pt/010814/edicao/80entrev_socrates.html
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/911997796506583016/?dt=1178321716#248831
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/911997796506583016/?dt=1178321716#248831
http://www.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=educacao01
http://www.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=educacao01
http://www.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=educacao01
http://www.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=educacao02
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/911997796506583016/?dt=1178321716#248890
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Sábado, 5 de Maio de 2007  

A certidão de cidadania 
 

 
Fig. 29 - Fac-simile da resposta do MCTES ao pedido de certidão dos Relatórios da UnI, de 3-4-2007 

 

Num segundo estádio de empenhamento, a cidadania activa implica passar da 

indignação das palavras à consequência dos actos legítimos. 
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Um leitor Do Portugal Profundo enviou-me o requerimento de certidão 

solicitada, por autor incógnito, em , ao Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (MCTES) relativamente aos relatórios da Universidade 

Independente (UnI) enviados ao Ministério relativos ao curso de 

Engenharia Civil desde o seu início até 1996 (inclusive) e a primeira 

resposta. Confirmei a autenticidade do requerimento e desta primeira resposta - 

para facilitar o trabalho dos leitores passei os documentos por um programa de 

reconhecimento óptico de caracteres (OCR). O requerimento da certidão ao 

ministro tem o seguinte teor. 

 
"Exmo. Senhor 

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

[Fulano] vem expor a V. Exa. e a final requerer: 

..............................................................1° 

Nos termos das alíneas a) e c) do n° 3 do artigo 37° do Estatuto do Ensino 

Superior Particular e Cooperativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 16/94, de 16 

de Janeiro (alterado pelos Decretos-Leis n° 37/94, de 11 de Novembro, e 

94/99, de 23 de Março), "Os órgãos de direcção dos estabelecimentos de 

ensino enviarão obrigatoriamente ao serviço competente do Ministério da 

Educação os seguintes elementos, nos prazos que se indicam: 

a) Até 31 de Janeiro de cada ano, o número de alunos matriculados e 

inscritos, por cada curso e ano, bem como o horário escolar a vigorar no ano 

lectivo decorrente, em cada curso e ano curricular, e o nome do docente 

responsável por cada aula do respectivo horário; (...) 

b) Até 31 de Dezembro de cada ano, o relatório das actividades escolares do 

ano lectivo anterior, do qual constem, nomeadamente: o número de alunos 

matriculados, por curso e por ano curricular; o valor da matrícula e da 

propina média e de outras taxas cobradas; o número de alunos diplomados e 

graduados, por curso; o mapa de exames realizados, com a indicação do 

número de alunos aprovados, reprovados e desistentes; a lista dos docentes e 

respectivas habilitações, disciplina que leccionaram e carga horária. 

...........................................................2° 

Um dos estabelecimentos de ensino superior privado que funciona no País é a 

Universidade Independente, reconhecida pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior. 

...........................................................3° 

Na referida Universidade funciona, desde o ano lectivo de 1994/95, o curso 

de Licenciatura em Engenharia Civil, aprovado pela Portaria n.° 496/95, de 

24 de Maio (vide o respectivo artigo 5°). 

..........................................................4° 

Deste modo, requere-se, ao abrigo do disposto nos arts. 7°/1 e 12°/1, alínea 

c), da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (Lei n° 65/93, de 26 de 

Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8/95, de 29 de Março, pela 

Lei n° 94/99, de 16 de Julho, e pela Lei n° 19/2006, de 12 de Julho), a 

passagem de certidão dos documentos relativos à Universidade 

Independente que, nos termos legais, contenham as seguintes 

informações: 

- o nome do docente responsável por cada aula do horário das disciplinas 

de Inglês Técnico (1° Ano), Análise de Estruturas (3.° ano), Betão 

Armado e Pré-Esforçado (3.° ano), Estruturas Especiais (5.° ano), e 
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Projecto e Dissertação (5.° ano) do curso de Licenciatura em Engenharia 

Civil, desde o início deste até 14 de Setembro de 1996 (inclusive); 

- o número de alunos matriculados, por ano curricular, no curso de 

Engenharia Civil desde o início deste até 14 de Setembro de 1996 

(inclusive); 

- o mapa de exames realizados no âmbito das já referidas disciplinas 

desde o início do Curso de Licenciatura em Engenharia Civil até 14 de 

Setembro de 1996 (inclusive), com a indicação das respectivas datas, 

número de alunos aprovados, reprovados e desistentes. 

 

Espera Deferimento 

[assinatura]" (Realce meu) 
 

A resposta datada de 3 de Abril de 2007 veio do chefe de gabinete do 

Ministro, sem invocação de delegação de competência, e remete o assunto para a 

Direcção-Geral do Ensino Superior do mesmo Ministério: 

 
"MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 

Gabinete do Ministro 

3-4-2007 

 

Encarrega-me o Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de 

acusar a recepção do requerimento que V. Exa endereçou a este Gabinete e de 

informar que o mesmo foi remetido, nesta data, à Direcção-Geral do Ensino 

Superior, entidade que detém os relatórios referidos. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Chefe do Gabinete 

Armando Trigo de Abreu" 
 

Entretanto, hoje, 4 de Maio de 2007, passou um mês, e o autor do 

requerimento continua sem a certidão dos relatórios que o chefe de gabinete 

do ministro confirmou existirem. Aliás, nem se compreenderia que não 

existissem e que o Governo tivesse consentido que a Universidade Independente 

incumprisse de modo tão flagrante a lei - lembre-se que, no entender do Ministro 

Mariano Gago, a Universidade Independente funcionava muito bem até ao ano 

passado, meses antes de ele próprio ter emitido (em 9-4-2007) o despacho 

provisório para o seu encerramento compulsivo
810

. 

 

O n.º 1 do artigo 15.º da referida Lei do Acesso aos Documentos 

Administrativos (Lei n.º 65/93 de 26 de Agosto, com as alterações 

subsequentes)
811

 vincula a administração ao fornecimento de informações de 

natureza pública aos cidadãos no prazo de dez dias úteis. 

No plano da prática política de abuso de posição dominante, o sistema pode 

sempre dificultar a colaboração no apuramento dos factos. Mas, nós, cidadãos 

activos, não podemos encolher-nos atrás da resignação e do medo. Ao contrário, 

http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=237875&idCanal=21
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=237875&idCanal=21
http://www.cada.pt/modules/news/article.php?storyid=27
http://www.cada.pt/modules/news/article.php?storyid=27
http://www.cada.pt/modules/news/article.php?storyid=27
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sem nos tolhermos no receio da emergência das consequências pessoais 

intoleráveis, temos de reivindicar os direitos sociais de conhecer a verdade e, na 

falta de acção funcional dos órgãos que o povo ergueu para exercer o poder e 

perante a neutralização colaborante dos media, exigir o respeito democrático. 

 

Como se percebe desta acção e doutras já empreendidas e aqui relatadas, a 

probabilidade de varrer o assunto de Estado para o caixote do desprezo era 

reduzida. O poder finalmente compreendeu e vergou-se, mesmo se pretende 

manter o princípio táctico e o fim óbvio, com os meios próprios que detém. Com 

a mesma determinação, enquanto pudermos, continuaremos vigilantes e activos. 

Queremos nada mais e nada menos do que a verdade. Completa. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade; nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, tal como os dirigentes dos ministérios que tutelaram o ensino 

superior. 

 

 
 

Terça-feira, 8 de Maio de 2007  

A inspectora e o aluno n.º 950389  
 

A actual Inspectora-Geral do Ensino Superior, Dra. Helena Dias Ferreira, 

entendeu agora ter a Inspecção-Geral competência para solicitar em 19 de 

Abril de 2007 "os documentos originais do processo do aluno n.º 950389
812

" 

(José Sócrates) na Universidade Independente, conforme se lê no CM de 19-

4-2007
813

?... 

 

Mas será a mesma Dra. (M.) Helena Dias Ferreira, em 7 de Março de 2005, 

na qualidade de Sub-Inspectora Geral do mesmo organismo, quem me 

respondeu
814

 em 7 de Abril de 2005 –  

 

―Relativamente ao seu e-mail de 3 de Março último, venho comunicar que 

foi, na mesma data, exarado o seguinte despacho: «Por não ser assunto da 

nossa competência, tanto mais que não se trata de qualquer queixa, arquive-

se» 

 

- ao meu requerimento de 3 de Março de 2005
815

 em que solicitava que o 

percurso do aluno José Sócrates na UnI fosse investigado para dissipar 

dúvidas públicas, comunicando-me a decisão de arquivamento?... 

http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=239085&idCanal=9
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=239085&idCanal=9
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=239085&idCanal=9
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/02/o-dossier-scrates-da-universidade.html
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Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, Maria Helena Dias Ferreira, e a 

Universidade Independente, os seus dirigentes e docentes, não são suspeitos de ter cometido qualquer ilegalidade ou 

irregularidade neste caso. 

 

 

 
 

Quinta-feira, 10 de Maio de 2007  

"Profissão: Engº Civil"  
 

Notícia hoje, 10-5-2007 o jornal O Crime (primeira página e páginas 4 e 5) 

"Sócrates intitulou-se Eng.º Civil em tribunal - Como testemunha de Edite 

Estrela", num artigo assinado por Emanuel Câmara e ainda "caixa" não assinada 

com testemunhos de juristas sobre o caso. José Sócrates terá prestado 

declarações na 2.ª Vara de Competência Mista de Sintra em 18 de 

Novembro de 2003 no Processo n.º 1093/01.9TASNT em que foi autor o 

Ministério Público contra Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela, onde 

terá indicado como profissão "Engº Civil". 

 

Segundo O Crime de 10-5-2007, o processo do Ministério Público contra Edite 

Estrela foi aberto na sequência de queixa da "Coligação Democrática criada pelo 

PCP de Sintra" e ainda subscrita pelo PSD, PP e Bloco de Esquerda, respeitante 

a "uma carta de propaganda eleitoral enviada aos munícipes e paga com o 

dinheiro público", pelo que acabou condenada por um crime de «abuso de 

poder» e outro de «violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade». 

 

Do Portugal Profundo, publico o fac-simile de extracto da "Acta de Audiência 

de Discussão e Julgamento" desse processo em 18-11-2003, respeitante à 

testemunha José Sócrates: 
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Fig. 31 - Fac-simile de extracto da acta de julgamento do Proc. 1093/01.9TASNT - 18-11-2003 - 

Testemunha José Sócrates Pinto de Sousa 

 

E o detalhe desse extracto acima com a acta desse testemunho: 

 

 
Fig. 32 - Fac-simile de extracto da acta de julgamento do Proc. 1093/01.9TASNT - 18-11-2003 - 

Testemunha José Sócrates Pinto de Sousa - detalhe 

 

Refere O Crime de 10-5-2007 (p. 4) que fonte judicial terá afirmado sobre este 

assunto:  
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"O que consta na acta sobre a profissão, inclusive o estado civil das 

testemunhas ou arguidos, é o que as pessoas dizem ao juiz na barra do 

tribunal e corresponde à reprodução fiel do que declararam. A acta da 

audiência de discussão e julgamento é um documento autêntico, uma 

espécie de certidão narrativa confirmando as declarações prestadas em 

juízo." (Realce meu) 
 

Um jurista contactado por Do Portugal Profundo afirmou-me também que uma 

acta de julgamento é meio de prova. 

 

O Crime de hoje, 10-5-2007, na sua página 5, revela também que a cassete audio 

do testemunho de José Sócrates nesse julgamento "apresenta algumas partes 

inaudíveis", com relevo para a "resposta de José Sócrates sobre a sua profissão", 

embora se perceba a forma como depois dessa resposta o juiz-presidente o 

tratou. Suponho que seja fácil, através de técnico habilitado aclarar o registo 

audio para obter o som que confirme a resposta da testemunha ou precisar se 

houve alguma anormalidade no registo - todavia, como foi dito atrás a acta da 

audiência vale como prova do que foi declarado pela testemunha. 

 

O Crime, nesta edição, p. 4, informa ainda que "o crime de «falsidade de 

testemunho» está previsto no art. 360.º, sendo punido com pena de 6 meses a 3 

anos de prisão ou multa nunca inferior a 60 dias" (veja-se ainda, com relevo 

eventual para o caso, o Código Penal Português
816

 no seu art. 362.º n.º 1 e art.º 

364 alínea a). 

 

"Artigo 360.º 

Falsidade de testemunho, perícia, interpretação ou tradução 

1 - Quem, como testemunha, perito, técnico, tradutor ou intérprete, perante 

tribunal ou funcionário competente para receber como meio de prova, 

depoimento, relatório, informação ou tradução, prestar depoimento, 

apresentar relatório, der informações ou fizer traduções falsos, é punido com 

pena de prisão de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa não inferior a 60 

dias. 

2 - Na mesma pena incorre quem, sem justa causa, se recusar a depor ou a 

apresentar relatório, informação ou tradução. 

3 - Se o facto referido no nº 1 for praticado depois de o agente ter prestado 

juramento e ter sido advertido das consequências penais a que se expõe, a 

pena é de prisão até 5 anos ou de multa até 600 dias." 
 

Será este artigo 360.º n.º 1 do Código Penal a norma jurídica que se aplica a este 

caso? E a eventual falsidade de testemunho será assim criminalizada pelo direito 

português? Na caixa de comentários Do Portugal Profundo há um interessante 

debate jurídico sobre o caso, com opiniões divergentes sobre a criminalização ou 

não da conduta da testemunha. 

 

http://www.unifr.ch/derechopenal/legislacion/pt/CPPortugal.pdf
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Sobre as consequências legais dessas declarações pronunciaram-se n‘ O Crime 

de 10-5-2007 diversos juristas, entre os quais o Dr. José Maria Martins
817

, o Dr. 

João Ferreira, o Dr. Pedro Louro, o Dr. António Marinho e o Dr. Pires de Lima. 

 

O Dr. José Maria Martins
818

 revelou a O Crime de 10-5-2007 que, alegadamente, 

se pode estar perante  

 

"a prática de um crime de falsas declarações, previsto e punido no art.º 360.º 

do Código Penal, onde se refere que a testemunha que prestar falsas 

declarações sobre a sua identidade e profissão incorre em ilícito criminal, 

situação aqui agravada pelo facto da testemunha estar sob juramento. Na 

minha opinião, o Ministério Público, face ao teor da notícia publicada pelo 

jornal O Crime, deverá abrir um processo." 
 

O Dr. João Ferreira vai ainda mais longe na declaração que fez a O Crime de 10-

5-2007, p. 5, apontando que  

 

"(O)s factos podem ser enquadrados na prática de dois crimes: um no de 

falsas declarações porque a testemunha é obrigada a responder com verdade 

nos dados que divulgar sobre a sua identidade e profissão, pois intitulou-se 

engenheiro civil e não o é"; o outro crime, mais específico, de falsa 

qualidade, ou seja, o de se arrogar um título profissional que não dispõe, pois 

não é engenheiro civil. No meu entender, dado que se trata de um crime 

público, o Ministério Público pode abrir um inquérito e concluí-lo antes do 

prazo legal de 5 anos" para que não prescreva." 
 

O Dr. António Pires de Lima, brilhante ex-bastonário da Ordem dos Advogados 

disse a O Crime, ironicamente: "não irá acontecer nada ao Dr. José Sócrates, 

porque a lei penal para ele não é a mesma do que para o comum do cidadão. 

Tudo o que faz está sempre correcto e está sempre isento de qualquer 

responsabilidade". Eu creio que esta atitude é inaceitável. A lei tem de ser igual 

para todos. 

 

Lembro ainda o que aqui, Do Portugal Profundo, publiquei em 20-3-2007:  

 

―Além da biografia do Portal do Governo, onde até sexta-feira (16-3-2007) e no 

Perfil até ontem (19-3-2007), aparecia como "engenheiro", conforme apresentámos 

nos posts anteriores, surgem outras referências de José Sócrates a este título que 

não possuirá. 

O Carlos
819

 da Grande Loja do Queijo Limiano
820

 encontrou duas referências
821

 

nos media em que José Sócrates se terá apresentado ou assumido como 

"engenheiro": 

uma da RTP/Lusa de 3-6-2006
822

: 

 

"Recordando ser também engenheiro civil, José Sócrates contou que, 

enquanto estudante, Edgar Cardoso foi para si e para os colegas "uma 

grande referência
823

"; 

http://josemariamartins.blogspot.com/
http://josemariamartins.blogspot.com/
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/doutores-e-engenheiros-apenas-uma.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/doutores-e-engenheiros-apenas-uma.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/03/doutores-e-engenheiros-apenas-uma.html
http://rtp1.rtp.pt/index.php?article=243045&visual=16
http://rtp1.rtp.pt/index.php?article=243045&visual=16
http://rtp1.rtp.pt/index.php?article=243045&visual=16
http://rtp1.rtp.pt/index.php?article=243045&visual=16


 O Dossiê Sócrates 231 

e outra do jornal Urbi et Orbi (da UBI) de 14-8-2001
824

: 

 

"Depois da experiência universitária em Coimbra regressei à Covilhã como 

engenheiro e trabalhei entre 1982 e 1987 na Câmara Municipal"
825

 

 

Mas a melhor até agora, descoberta por um leitor
826

 deste blogue, parece ser a de 

5-2-2007 no DN
827

, em que Sócrates, num comício da campanha sobre o referendo 

do aborto, terá dito: "Estou aqui só como engenheiro e como político"
828

‖ 

 

Como é evidente, qualquer pessoa tem direito à presunção de inocência até à 

emissão de sentença condenatória e transitada em julgado. Estes factos não 

significam a condenação de ninguém. 

 

A alegada declaração em tribunal é mais grave do que as biografias nos sites de 

campanha e do governo, as entrevistas e os discursos políticos. Entendo que este 

facto hoje relatado n' O Crime, se configurar a infracção de uma norma penal, 

deve ser investigado, mas sinceramente não sei se isso acontecerá. De qualquer 

modo, ficaremos atentos a este novo caso. 

 

 

Pós-Texto: Este post foi actualizado, entre outras vezes para pequenas emendas, às 12:32 de 11-

5-2007. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é, que eu saiba, arguido de 

crime de falsas declarações, usurpação de funções ou abuso de poder. Além disso, mesmo que viesse a ser, qualquer 

pessoa tem direito à presunção de inocência relativamente a qualquer alegado facto até ao trânsito em julgado de 

sentença condenatória. 

  

 

 

 

Sexta-feira, 11 de Maio de 2007  

Sócrates e o ISEL  
 

Outra explicação apresentada em 11-4-2007 na entrevista à RTP-1 pelo 

primeiro-ministro
829

 para a troca do Curso de Estudos Superiores Especializados 

(CESE) do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) pela licenciatura 

da Universidade Independente foi o prestígio desta universidade. A universidade 

só foi reconhecida pelo Estado como de interesse público pelo Decreto-Lei n.º 

310/94 de 21 de Dezembro de 1994, apesar de os seus cursos funcionarem antes 

(1993/94) da Portaria n.º 496/95 de 24 de Maio
830

 que os autorizou. Por outro 

http://www.urbi.ubi.pt/010814/edicao/80entrev_socrates.html
http://www.urbi.ubi.pt/010814/edicao/80entrev_socrates.html
http://www.urbi.ubi.pt/010814/edicao/80entrev_socrates.html
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/117432228195888170/#229843
http://www.dn.sapo.pt/2007/02/05/nacional/socrates_sem_certezas_sobre_vitoria_.html
http://www.dn.sapo.pt/2007/02/05/nacional/socrates_sem_certezas_sobre_vitoria_.html
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1995-05-24&num=120B00
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lado, o ISEL era uma escola prestigiada, com ensino e docentes 

competentes. 

Por exemplo, um dos professores do CESE do ISEL em Engenharia Civil-

perfil de Transportes e Comunicações, em 1994/95, foi Manuel van Hoff 

Ribeiro na cadeira de Organização de Recursos Humanos, uma cadeira em 

que José Sócrates obteve a classificação de 18 valores - veja-se o Certificado do 

CESE em Engenharia Civil do ISEL (face) emitido em 8-7-1996
831

. 

 

Manuel van Hoff Ribeiro foi presidente do Conselho de Administração da 

Brisa
832

, nomeado pelo Estado durante o governo de António Guterres. Van Hoff 

Ribeiro foi também presidente da APG (Associação Portuguesa dos Gestores e 

Técnicos dos Recursos Humanos)
833

 em 1980-1981
834

 e anteriormente também 

tinha sido administrador da EPAL. Note-se que o facto da nomeação para a 

presidência do Conselho de Administração da Brisa durante o governo de 

António Guterres não implica nenhum género de ilegitimidade, ilicitude, 

ilegalidade ou irregularidade e não pode ser estabelecido qualquer nexo com a 

avaliação de José Sócrates. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico, ou no Governo, do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem a Universidade 

Independente, o ISEL, António Guterres, Manuel van Hoff Ribeiro, a Brisa, a APG ou a EPAL.  

  

 

 

 

Segunda-feira, 14 de Maio de 2007  

Profissão: engenheiro, perdão, licenciado...  
 

O Correio da Manhã de hoje, 14-5-2007
835

, revela:  

 

"Declaração no TC refere engenheiro 

As declarações anuais de rendimentos depositadas por José Sócrates no 

Tribunal Constitucional (TC), entre 1995 e 2005, referem como profissão 

“Engenheiro”. Com a polémica surgida nas últimas semanas em torno do 

percurso académico do actual primeiro-ministro, a declaração entregue por 

Sócrates no passado dia 13 de Abril no TC, dois dias após a entrevista do 

chefe do Governo à RTP, passa a referir como profissão ―Licenciatura em 

Engenharia Civil‖. 

A profissão registada nas declarações de rendimentos, ao longo de dez anos, 

coincide com a mesma profissão referida na sua biografia oficial de deputado 

na VI Legislatura, editada pela Assembleia da República em 1993. Na 

entrevista à RTP, onde esclareceu o seu percurso académico, em particular a 

sua Licenciatura em Engenharia Civil na Universidade Independente (UnI), 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates1.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates1.jpg
http://pt.portaldebolsa.com/pt/analysis/analysis.asp?id=168
http://pt.portaldebolsa.com/pt/analysis/analysis.asp?id=168
http://www.apg.pt/
http://www.apg.pt/
http://www.apg.pt/images/NewsLetter/Newsletter69web1.pdf
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=242386&idselect=181&idCanal=181&p=0
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Sócrates explicou que utilizava o título académico ―Engenheiro‖ por uma 

questão de ―tratamento social‖. 

Ao referir na declaração de rendimentos de 2006, depositada em 13 de Abril 

no TC, como profissão ―Engenharia Civil‖ em vez de ―Engenheiro‖, Sócrates 

acaba por fazer uma correcção ―no sentido de precisar as habilitações 

académicas‖, tal como fizera no caso do registo biográfico como deputado." 

(Realce meu) 
 

Corrigir a profissão para "licenciatura em Engenharia Civil" (sic!...) não disfarça 

nada no anterior engrandecimento do seu currículo: nem sequer a licenciatura é 

uma profissão... Quando mais se mexe, mais se acumulam as evidências da 

utilização formal indevida do título de engenheiro por José Sócrates. 

 

 

 

 

Segunda-feira, 14 de Maio de 2007  

O título profissional e o exercício da profissão  
 

José Maria Martins
836

 escreve sobre a ilegalidade da utilização do título de 

engenheiro por quem não o tenha - nem jamais o teve - e não apenas do 

exercício da profissão por quem não o seja. A ilegitimidade é absoluta quando 

quem usa o título - ainda para mais formalmente - nunca o teve e nunca foi 

"engenheiro", segundo a lei portuguesa. 

 

Diz o Dr. José Maria Martins
837

: "Sendo «engenheiro civil» um título 

profissional, não é necessário que se exerça a profissão para ser ilícito e 

punível". O causídico baseia-se no Estatuto da Ordem dos Engenheiros
838

, 

aprovado pelo decreto-lei 119/92 de 30 de Junho, publicado no Diário da 

República n.º 148, I Série A, de 30 de Junho de 1992
839

) e destaca
840

 a alínea g 

do Estatuto
841

 em que o Estado comanda à Ordem dos Engenheiros "(P)roteger o 

título e a profissão de engenheiro, promovendo o procedimento judicial contra 

quem o use ou a exerça ilegalmente". 

 

 

 

Quarta-feira, 16 de Maio de 2007  

Nada a responder...  
 

O Público de hoje, 16-5-2007
842

, noticia o seguinte: 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/sendo
http://josemariamartins.blogspot.com/2007/05/ordem-dos-engenheiros-promoveu.html
http://www.ordemengenheiros.pt/Default.aspx?tabid=670&pid=0
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1992-06-30&num=148A00
http://www.dre.pt/gratis/historico/diario1sa5.asp?data=1992-06-30&num=148A00
http://josemariamartins.blogspot.com/2007/05/ordem-dos-engenheiros-promoveu.html
http://www.ordemengenheiros.pt/Default.aspx?tabid=670&pid=0
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294117&idCanal=10


234 António Balbino Caldeira  

"Informação consta do Diário da República 

José Sócrates foi professor da Universidade Independente, apesar de a lei o 

proibir 
16.05.2007 - 09h11 José António Cerejo, PÚBLICO 
 

O ex-secretário de Estado do Ambiente José Sócrates foi "professor convidado" da 

Universidade Independente em 1996-1997, logo após a conclusão da sua licenciatura 

naquele estabelecimento. 

A lei então em vigor proibia os membros do Governo de exercer quaisquer outras 

"funções profissionais, remuneradas ou não". A contratação de Sócrates, conforme consta 

da lista dos professores da UnI publicada no Diário da República pelo Ministério da 

Educação, foi feita mediante um "acordo de colaboração". 

Na entrevista [entrevista de José Sócrates à RTP-1 de 11-4-2007
843

] em que, no mês 

passado, tentou esclarecer o seu percurso académico, o primeiro-ministro quis antecipar 

novas polémicas, referindo-se, por iniciativa própria, à sua colaboração com a UnI. 

Segundo explicou, o reitor convidou-o "para dar aulas" logo após a sua licenciatura. "E eu 

estava tentado a aceitar. Achava honroso o convite. Depois descobri que não podia dar 

aulas porque estava impedido por lei", contou, adiantando que havia uma "expressa 

incompatibilidade de funções entre membros do Governo e qualquer actividade regular de 

dar aulas". 

Desconsolado com facto de não poder aceitar, o recém-licenciado encontrou a solução 

que revelou na entrevista: "O que acabei por fazer foi dar uma série de seminários a 

alunos da cadeira de Ambiente, alunos [que] salvo erro eram do curso de Engenharia 

Florestal, como forma de ser gentil e atencioso com a UnI." 

A alternativa simpática descoberta por Sócrates pecava, porém, por um problema: era 

igualmente incompatível com as suas funções governamentais. Isto porque a lei não 

permite qualquer distinção entre a "actividade regular de dar aulas" e "dar uma série de 

seminários". 

Expressamente, o que a Lei n.º 64/93
844

, com as alterações de 1994, 1995 e 1996, dizia 

era tão simples quanto isto: "A titularidade dos cargos a que se refere o número anterior 

(incluindo os de membro do Governo) é incompatível com quaisquer outras funções 

profissionais, remuneradas ou não." 

E as excepções abertas pela mesma lei para "as actividades de docência no ensino 

superior" não remuneradas, bem como as que constavam de um outro diploma de 1996 

para a "realização de conferências e palestras" remuneradas, aplicavam-se apenas aos 

"titulares de altos cargos públicos" descritos nessas leis, não se aplicando aos membros do 

Governo. 

A esta questão da violação da lei das incompatibilidades acresce o facto de, a fazer fé no 

Departamento do Ensino Superior do Ministério da Educação, a actividade exercida por 

Sócrates na UnI ter sido mesmo a de "professor convidado". 

Publicada por imperativo legal em 17/10/1997, a "listagem do pessoal docente" daquela 

universidade incluía, em 31/12/1996, o licenciado José Sócrates Sousa, com a categoria 

de "professor convidado" e sujeito ao regime contratual do "acordo de colaboração". 

As restantes colunas do mapa não indicam o número de horas semanais de aulas 

leccionadas e têm em branco o espaço destinado a anotar se o professor tem actividade 

docente. 

O PÚBLICO não conseguiu esclarecer, junto da UnI e do gabinete do primeiro-ministro, 

qual a natureza do "acordo de colaboração" em causa, nem qual a remuneração que lhe 

correspondia. Colocado perante a lei das incompatibilidades e as contradições existentes 

entre o que Sócrates disse o que consta do Diário da República, o gabinete do primeiro-

ministro reagiu assim: "Nada a responder"." (Realce meu) 

 

A transparência do primeiro-ministro português neste ano de 2007: o povo 

não merece qualquer explicação. 

http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/incompatibilidades/Legislacao_64_93.htm
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Talvez o especialista de informações Rui Carlos Pereira
845

, nomeado ministro da 

Administração Interna
846

, com a tutela das polícias e dos serviços de 

intelligence, para substituir António Costa, agora candidato à Câmara de Lisboa, 

agilize as comunicações com os portugueses. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é suspeito ou arguido no seu 

percursos académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente, os seus dirigentes e docentes. 

 

 

 

 

Sexta-feira, 18 de Maio de 2007  

Wolfowitz versus Sócrates  
 

O norte-americano Paul Wolfowitz apresentou a sua demissão da presidência do 

Banco Mundial
847

 na sequência do escândalo do seu envolvimento na promoção 

da namorada Shaha Riza na instituição. 

 

O Banco Mundial deveria aprender com o Estado português. Aliás, o mundo 

deveria aprender com o Portugal de 2007. Bem, não é todo o Portugal: segundo 

sondagem publicada no dependente JN
848

 (realizada entre 12 e 13 de Maio de 

2007 pela Universidade Católica
849

) "quase dois terços dos eleitores" consideram 

que "o esclarecimento prestado pelo chefe do Governo", relativamente ao seu 

percurso académico e utilização do título de engenheiro, "não foi cabal"; e "dois 

em cada dez inquiridos ficou com pior opinião" do primeiro-ministro devido a 

este caso. O que nos vale é que, apesar dos dados, o JN conclui, e titula, que o 

"«Caso Independente» não afectou Sócrates"... 

 

 

Limitação de responsabilidade (disclaimer): Paul Dundes Wolfowitz850 não é suspeito ou arguido do 

cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade durante o seu mandato como presidente do Banco Mundial. 

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é suspeito ou arguido no seu percursos académico do cometimento de 

qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade Independente, os seus dirigentes e docentes. 

 

 

 

 

 

http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/cv/RP_CV_23_CURRICULUM%20RUI%20PEREIRA.pdf
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294052
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294052
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21339650~menuPK:34463~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21339650~menuPK:34463~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://jn.sapo.pt/2007/05/18/primeiro_plano/ps_reforca_lideranca_falta_alternati.html
http://jn.sapo.pt/2007/05/18/primeiro_plano/ps_reforca_lideranca_falta_alternati.html
http://jn.sapo.pt/2007/05/18/primeiro_plano/ps_reforca_lideranca_falta_alternati.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz
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Sábado, 19 de Maio de 2007  

Farinha do mesmo saco  
 

Avisado pelo nosso leitor e comentador José Rita
851

 cheguei à notícia "Professor 

de Inglês suspenso de funções por ter comentado licenciatura de Sócrates" do 

Público, de hoje, 19-5-2007
852

: 

 

"Um professor de Inglês, que trabalhava há quase 20 anos na Direcção 

Regional de Educação do Norte (DREN), foi suspenso de funções por ter 

feito um comentário – que a directora regional, Margarida Moreira, apelida 

de insulto – à licenciatura do primeiro-ministro, José Sócrates." 
 

Segundo o Público
853

, a suspensão preventiva foi depois eliminada, num 

movimento clássico, para evitar ao Ministério da Educação da Dra. Maria de 

Lurdes Rodrigues a vergonha do veredicto judicial previsível face à providência 

cautelar interposta pelo professor pelo facto de lhe ter sido decretada a sanção 

(alegadamente após "delação" de "colega"), através da decisão ministerial da 

cessação da requisição de serviço, tendo o professor sido recambiado para a sua 

escola de origem. 

 

De acordo com o portal Bragança Cidade Digital
854

 (com base na Voz do 

Nordeste de 10-5-2005) a actual Directora Regional de Educação do Norte dra. 

Margarida Elisa Santos Teixeira Moreira "era a responsável pelo departamento 

da formação contínua da DREN, depois de ter trabalhado no gabinete de 

Augusto Santos Silva quando este foi Secretário de Estado, primeiro, e ministro, 

depois, no tempo de António Guterres
855

". 

 

Ainda de acordo com o Público
856

, o professor, Dr. Fernando António Esteves 

Charrua, ex-deputado pelo PSD, na mensagem de despedida aos colegas, terá 

escrito: 

 

"Se a moda pega, instigada que está a delação, poderemos ter, a breve trecho, 

uns milhares de docentes presos políticos e outros tantos de boca calada e de 

consciência aprisionada, a tentar ensinar aos nossos alunos os valores da 

democracia, da tolerância, do pluralismo, dos direitos, liberdade e garantias e 

de outras coisas que, de tão remotas, já nem sabemos o real significado, 

perante a prática que nos rodeia." 
 

Realmente, conforme o JN de 15-10-2006
857

 (via Educação S.A.
858

), usando as 

próprias palavras da senhora directora regional dra. Margarida Moreira 

do governo socialista sobre o estado da educação no nosso país:  

http://largodasalteracoes.blogspot.com/
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294471
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294471
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294471
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294471
http://www.bcd.pt/imprimir.php?id_noticia=2609
http://www.bcd.pt/imprimir.php?id_noticia=2609
http://www.bcd.pt/imprimir.php?id_noticia=2609
http://www.bcd.pt/imprimir.php?id_noticia=2609
http://www.bcd.pt/imprimir.php?id_noticia=2609
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294471
http://jn.sapo.pt/2006/10/15/nacional/insucesso_escolar_deve_combatido_tod.html
http://educacaosa.blogspot.com/2006/10/de-onde-saiu-esta.html
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"Estamos no início do século XXI e ainda temos muita herança do tempo do 

Estado Novo.
859

" (Realce meu) 

 

 Ou ainda, conforme sugestão do nosso comentador Irnério
860

, na comunicação 

"Os grandes vectores das políticas educativas
861

", em evento promovido pela 

Câmara Municipal de Espinho, a confissão da mesma senhora directora regional 

dra. Margarida Moreira do governo socialista e laico:  

 

"Mas, no fundo, mesmo quando dizemos que não, todos temos uma 

mentalidade um bocadinho paroquial
862

." 

 

 

O professor Marcelo Rebelo de Sousa que se ponha a pau com o poder 

socialista. Aqueloutro "insulto" (para usar a terminologia da senhora 

directora
863

) do comentador ao primeiro-ministro no seu programa "As 

escolhas..." na RTP-1 de 22 de Abril de 2007 - "já se percebeu que é uma 

licenciatura tipo Farinha Amparo
864

" (seguindo, aliás, o Luís Carvalho
865

, do 

Instante Fatal, num post de 10-4-2007
866

) - ainda lhe pode custar o lugar de 

professor na Faculdade de Direito de Lisboa... Já o ministro Mário Lino já 

parece ter autorização para brincar com a utilização indevida do título de 

engenheiro pelo primeiro-ministro
867

, não sendo conhecido que, até ao 

momento, lhe tenha sido instaurado qualquer procedimento disciplinar nem pena 

de demissão. 

 

 

Pós-Texto: vai alta a indignação na caixa de comentários Do Portugal Profundo 

sobre este caso, e também pela blogosfera dentro. Destaco o nosso comentador 

Irnério que compara jurisprudência relativa à liberdade de expressão nos EUA e 

a situação do Portugal de 2007
868

 batido pela força da ditadura socialista sobre 

delitos de opinião. 

 

Nota: Do Portugal Profundo, tentei falar com o Dr. Fernando Charrua, mas não consegui o 

contacto. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): Margarida Elisa Santos Teixeira Moreira não é suspeita ou arguida do 

cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade enquanto Directora de Educação do Norte. 

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é suspeito ou arguido no seu percursos académico do cometimento de 

qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade Independente, os seus dirigentes e docentes.  

 

 

 

 

http://jn.sapo.pt/2006/10/15/nacional/insucesso_escolar_deve_combatido_tod.html
http://jn.sapo.pt/2006/10/15/nacional/insucesso_escolar_deve_combatido_tod.html
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/269268570915072344/#252090
http://www.cm-espinho.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=966&Itemid=445
http://www.cm-espinho.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=966&Itemid=445
http://www.cm-espinho.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=966&Itemid=445
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294471
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294471
http://www.rr.pt/PopUpMedia.Aspx?&amp;amp;amp;FileTypeId=1&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;FileId=314055&contentid=204678
http://www.rr.pt/PopUpMedia.Aspx?&amp;amp;amp;FileTypeId=1&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;FileId=314055&contentid=204678
http://instantefatal.blogspot.com/2007/04/scrates-engenheiro-da-farinha-amparo.html
http://instantefatal.blogspot.com/2007/04/scrates-engenheiro-da-farinha-amparo.html
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?div_id=291&id=805023
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?div_id=291&id=805023
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?div_id=291&id=805023
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/1589334752778124997/#252063
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/1589334752778124997/#252063
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/1589334752778124997/#252063
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Quarta-feira, 30 de Maio de 2007  

O Dossiê no DCIAP  
 

Consta que é amanhã, dia 31 de Maio de 2007, que o Dr. José Maria Martins
869

 

vai depor ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) 

em Lisboa sobre o caso da utilização do título de engenheiro e o percurso 

académico de José Sócrates, actual primeiro-ministro. Portanto, a ideia 

sistémica de que o caso está encerrado é apenas uma ilusão óptica para olhos 

desatentos. O caso mal começou. 

 

Do Portugal Profundo, continuo a crer na necessária independência dos tribunais 

portugueses face ao poder político e a desejar que sejam resolvidas quaisquer 

dúvidas sobre o percurso académico do primeiro-ministro, as quais, por mais 

leves que sejam, não é aceitável que subsistam. Penso que contribuí para a 

eliminação dos rumores existentes em 2005 e para o esclarecimento das dúvidas, 

agora tratadas noutro foro. Repito: nada mais nem nada menos do que a verdade. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é suspeito ou arguido no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem, por isso, a Universidade 

Independente, os seus dirigentes e docentes.  

 

 

 

 

Quinta-feira, 31 de Maio de 2007  

O recibo e a factura  
 

O Correio da Manhã (CM) notícia hoje, 31 de Maio de 2007
870

, que:  

 

"A 30 de Abril de 2002, a EIA – Ensino, Investigação e Administração, 

empresa proprietária da Universidade Atlântica, emitiu um recibo de 

vencimento, por senhas de presença, para Luís Marques Mendes, presidente 

da Direcção da EIA desde 15 de Julho de 1999, no valor de 12 469 euros. 

Três semanas antes, a 5 de Abril, tomara posse o Governo de Durão Barroso, 

onde Marques Mendes era ministro dos Assuntos Parlamentares." 

 

O objectivo parece ser suscitar que, neste caso da emissão de recibo, três 

semanas depois de o actual líder do PSD, Dr. Luís Marques Mendes, ter 

tomado posse como ministro, terá havido infracção à lei relativa à 

http://josemariamartins.blogspot.com/
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=244602&idselect=181&idCanal=181&p=0
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exclusividade de desempenho de cargos públicos. Contudo, será útil aguardar 

pelo desenvolvimento próximo do caso para se perceber o alcance do assunto. 

 

Este caso, lançado no CM, do recibo da Universidade Atlântica aparece também 

no dia em que José Sócrates comparece no Parlamento para mais um debate 

mensal
871

; este é ainda o dia em que, consta, o Dr. José Maria Martins 
872

vai 

prestar declarações no DCIAP relativamente à utilização do título de engenheiro 

e percurso académico do primeiro-ministro. Ver a propósito da notícia atempada 

do CM
873

, esta outra revelação do Público em 16-5-2007
874

 - "José Sócrates foi 

professor da Universidade Independente, apesar de a lei o proibir " - e também o 

que foi dito pelo primeiro-ministro sobre esse facto na entrevista à RTP-1 de 11-

4-2007
875

. 

 

A Universidade Atlântica, com sede em Oeiras, foi instituída pela empresa EIA 

- Ensino, Investigação e Administração, S.A. em 1993 por iniciativa do então, e 

actual, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Morais
876

, e tem 

como principais accionistas institucionais
877

: a Câmara Municipal de Oeiras, 

com 41,31%; Fundação Berardo, com 27,88%; Tedal – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A., do Grupo Teixeira Duarte
878

, com 10,94%; Caixa 

Investimentos, do grupo Caixa Geral de Depósitos
879

, com 4,11%; e Montepio 

Geral – Associação Mutualista com 3,84%. 

 

O jornal Correio da Manhã é propriedade do grupo Cofina
880

, que é candidato a 

um canal de televisão
881

 na próxima distribuição governamental de frequências. 

O CM alterou recentemente a sua postura independente para o apoio ostensivo 

do Governo socialista. 

 

Todavia, a eventual motivação e a origem do ataque - Correio da Manhã, José 

Sócrates, Câmara Municipal de Oeiras e Isaltino Morais - não diminui em nada o 

maior ou menor relevo político e jurídico do caso do recibo. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes882 não é suspeito nem arguido 

enquanto dirigente da Universidade Atlântica de qualquer ilegalidade ou irregularidade, nem por isso a Universidade 

Atlântica, a Câmara Municipal de Oeiras ou Isaltino Afonso Morais ou qualquer das entidades assinaladas neste post. 

 

 

 

 

 

http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1295508
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1295508
http://josemariamartins.blogspot.com/
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=244602&idselect=181&idCanal=181&p=0
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=244602&idselect=181&idCanal=181&p=0
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1294117&idCanal=10
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://www.tsf.pt/online/portugal/interior.asp?id_artigo=TSF160882
http://www.uatla.pt/pag_content_t1.asp?pag=25
http://216.239.59.104/search?q=cache:ToJjAvo-6wgJ:www.soaresdacosta.pt/fotos/editor2/comunicacoes_ao_mercado_PDF/Comunicado20041026A.pdf+tedal+sgps+%22Teixeira+duarte&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1
http://216.239.59.104/search?q=cache:ToJjAvo-6wgJ:www.soaresdacosta.pt/fotos/editor2/comunicacoes_ao_mercado_PDF/Comunicado20041026A.pdf+tedal+sgps+%22Teixeira+duarte&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1
http://www.caixabi.pt/banco/historico.asp
http://www.caixabi.pt/banco/historico.asp
http://www.cofina.pt/canal.asp?idselect=0&idCanal=7&idLingua=1&p=1
http://semanal.expresso.clix.pt/2caderno/economia/artigo.asp?edition=1804&articleid=ES256772
http://semanal.expresso.clix.pt/2caderno/economia/artigo.asp?edition=1804&articleid=ES256772
http://www.parlamento.pt/deputados/Deputado.aspx?ID=370
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Junho de 2007 
 

 

Quarta-feira, 6 de Junho de 2007  

O Estado socrático e o comprimento dos prazos  
 

No exercício da cidadania activa, subindo, como esclareci, das palavras aos 

actos, voltamos ao Dossiê Sócrates. 

 

Foi-me enviado, pelo mesmo leitor de Do Portugal Profundo que antes tinha 

fornecido o pedido de informação ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (MCTES)
883

, o requerimento de certidão solicitada, por autor 

incógnito, à Direcção Geral do Ensino Superior (DGES) sobre os relatórios 

da Universidade Independente (UnI) enviados ao Ministério relativos ao 

curso de Engenharia Civil desde o seu início até 1996 (inclusive). Confirmei a 

veracidade do documento que já foi recebido pela DGES. 

 

Recordo que em 5 de Maio de 2007
884

, publiquei neste blogue o requerimento de 

teor semelhante pedido ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(MCTES), bem como a resposta... do chefe de gabinete datada de 3 de Abril de 

2007 de quem desconheço se tem competência legal delegada para o representar. 

Essa resposta, cujo fac-simile aqui publiquei em 5 de Maio
885

, admite a 

existência do relatório da Independente - aliás, outra coisa não seria de esperar, 

já que o ministro Mariano Gago declarou em 9-4-2007 que a UnI funcionava 

muito bem até ao ano passado, meses antes de ele próprio ter emitido (em 9-4-

2007) o despacho provisório para o seu encerramento compulsivo
886

 - e 

informava que o requerimento tinha sido enviado nessa data para a DGES. Neste 

tempo (mais de dois meses desde a resposta do Ministério ao pedido de certidão) 

e apesar dos prazos imprescritíveis da lei, o leitor informa-me que não recebeu 

ainda os ditos documentos. Por isso, efectuou-se um novo requerimento, desta 

vez dirigido à DGES, para a eventualidade de o documento se ter extraviado no 

trânsito do gabinete do Ministro para a Direcção-Geral do mesmo Ministério. 

 

O novo requerimento da certidão ao Director-Geral do Ensino Superior 

sobre o relatório da Universidade Independente tem o seguinte conteúdo.  
 

"Exmo. Senhor 

Director Geral do Ensino Superior 
 

[Fulano] vem expor a V. Exa. e a final requerer: 
 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/05/certido-de-cidadania.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/05/certido-de-cidadania.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/05/certido-de-cidadania.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/05/certido-de-cidadania.html
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=237875&idCanal=21
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=237875&idCanal=21
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1º 

No dia 29 de Março de 2007 [o signatário] remeteu ao Senhor Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior um requerimento cuja cópia se anexa 

(doc. nº 1). 
 

2º 

Na sequência do referido requerimento [o signatário] recebeu um ofício 

datado de 03 de Abril de 2007 e cuja cópia igualmente se junta para melhor 

esclarecimento (doc. nº 2). 
 

3º 

Nesta conformidade, e tendo em conta que naquela resposta [o signatário foi 

informado] de que os documentos pretendidos se encontram na Direcção 

Geral do Ensino Superior, vem assim dirigir a V. Exª o pedido que ora se 

segue: 
 

4º 

Nos termos das alíneas a) e c) do nº 3 do artigo 37º do Estatuto do Ensino 

Superior Particular e Cooperativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 16/94, de 16 

de Janeiro (alterado pelos Decretos-Leis nº 37/94, de 11 de Novembro, e 

94/99, de 23 de Março), «Os órgãos de direcção dos estabelecimentos de 

ensino enviarão obrigatoriamente ao serviço competente do Ministério da 

Educação os seguintes elementos, nos prazos que se indicam: 

a) Até 31 de Janeiro de cada ano, o número de alunos matriculados e 

inscritos, por cada curso e ano, bem como o horário escolar a vigorar no ano 

lectivo decorrente, em cada curso e ano curricular, e o nome do docente 

responsável por cada aula do respectivo horário; (…) 

c) Até 31 de Dezembro de cada ano, o relatório das actividades escolares do 

ano lectivo anterior, do qual constem, nomeadamente: o número de alunos 

matriculados, por curso e por ano curricular; o valor da matrícula e da 

propina média e de outras taxas cobradas; o número de alunos diplomados e 

graduados, por curso; o mapa de exames realizados, com a indicação do 

número de alunos aprovados, reprovados e desistentes; a lista dos docentes e 

respectivas habilitações, disciplina que leccionaram e carga horária.» 
 

5º 

Um dos estabelecimentos de ensino superior privado que funciona no País é a 

Universidade Independente, reconhecida pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior. 
 

6º 

Na referida Universidade funciona, desde o ano lectivo de 1994/95, o curso 

de Licenciatura em Engenharia Civil, aprovado pela Portaria n.º 496/95 de 24 

de Maio (vide o respectivo artigo 5º). 
 

7º 

Deste modo, requere-se, ao abrigo do disposto nos arts. 7º/1 e 12º/1, alínea 

c), da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (Lei nº 65/93, de 26 de 

Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8/95, de 29 de Março, pela 

Lei nº 94/99, de 16 de Julho, e pela Lei nº 19/2006, de 12 de Julho), a 

passagem de certidão dos documentos relativos à Universidade 

Independente que, nos termos legais, contenham as seguintes 

informações: 

- o nome do docente responsável por cada aula do horário das disciplinas 

de Inglês Técnico (1º Ano), Análise de Estruturas (3.º ano), Betão 

Armado e Pré-Esforçado (3.º ano), Estruturas Especiais (5.º ano), e 

Projecto e Dissertação (5.º ano) do curso de Licenciatura em Engenharia 

Civil, desde o início deste até 14 de Setembro de 1996 (inclusive); 
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- o mapa de exames realizados no âmbito das mesmas disciplinas desde o 

início do Curso de Licenciatura em Engenharia Civil até 14 de Setembro 

de 1996 (inclusive), com a indicação das respectivas datas, número de 

alunos aprovados, reprovados e desistentes. 
 

Espera Deferimento 
 

[assinatura] 

[o signatário]" (Realce meu) 
 

 

Relembro que o n.º 1 do artigo 15.º da referida Lei do Acesso aos Documentos 

Administrativos (Lei n.º 65/93 de 26 de Agosto, com as alterações 

subsequentes)
887

 vincula a administração ao fornecimento de informações de 

natureza pública aos cidadãos no prazo de dez dias úteis... 

 

Insistimos e temos direito ao cumprimento da lei pelo próprio Estado e 

respectivos dirigentes que a produzem, nomeadamente do comprimento dos 

prazos para fornecer informação legal aos cidadãos que o ergueram e mantém. 

Como temos dito, sobre o Dossiê Sócrates, queremos nada mais e nada menos 

do que a verdade. Toda. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade; nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos, tal como os dirigentes dos ministérios que tutelaram, ou tutelam, 

o ensino superior.  

 

 

 

 

Sexta-feira, 15 de Junho de 2007  

SMS e bufaria do poder engenheireiral  
 

O despacho de acusação do professor Fernando Charrua
888

 relativo ao alegado 

insulto/piada ao primeiro-ministro José Sócrates pode ser visto neste link
889

, 

providenciado ontem pelo semanário Sol
890

. O despacho
891

 foi elaborado pelo 

Dr. José Paulo Pereira, jurista funcionário do Estado (tutelado pela DREN?), 

datado de 12-6-2007 e ostensivamente tornado público na íntegra, ontem, 14-6-

2007, precisamente no dia em que saíu uma entrevista da directora regional 

Margarida Moreira no Diário de Notícias
892

. 

 

http://www.cada.pt/modules/news/article.php?storyid=27
http://www.cada.pt/modules/news/article.php?storyid=27
http://www.cada.pt/modules/news/article.php?storyid=27
http://sol.sapo.pt/downloads/pdf/charrua.pdf
http://sol.sapo.pt/downloads/pdf/charrua.pdf
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=39713
http://sol.sapo.pt/downloads/pdf/charrua.pdf
http://dn.sapo.pt/2007/06/14/sociedade/entrevista_a_margarida_moreira_direc.html
http://dn.sapo.pt/2007/06/14/sociedade/entrevista_a_margarida_moreira_direc.html


244 António Balbino Caldeira  

Analisemos brevemente o despacho de acusação e a denúncia e, em seguida, a 

entrevista. 

 

O despacho de acusação ao professor Charrua 

 

Deixe-se a comezinha diferença, apontada pela Lusa/Sol, entre aquilo que consta 

do despacho de acusação e a participação, ao que parece em 23 de Abril de 

2007, do alegado denunciante - Dr. António Basílio
893

, director de Recursos 

Humanos da DREN e superior hierárquico de Fernando Charrua
894

 - sobre o 

caso. Tendo em conta o vernáculo portuense que não significa na expressão 

"filho da puta" qualquer insulto para o destinatário ou sua mãe, mas uma força 

de expressão popular de referência vulgar, a ordem da filha-da-putice não parece 

arbitrária: «Estamos num país de bananas, governados por um f. da p. de um 

primeiro-ministro»
895

, na denúncia; e «Somos governados por uma cambada de 

vigaristas e o chefe deles todos é um f. da p.»
896

, no despacho de acusação. Essa 

evidente sugestão de gravidade maior também se percebe do despacho de 

acusação
897

 quando o instrutor escreve que "o arguido apelidou com um sentido 

depreciativo e injurioso, o Primeiro-Ministro, Eng. José Sócrates, de «filho da 

puta»"
898

. 

 

Mais ainda, creio que será ilegal referir-se formalmente o primeiro-ministro, 

como foi feito pelo instrutor do processo disciplinar, o Dr. José Paulo 

Pereira, como "Eng. José Sócrates
899

", quando ele não terá efectivamente tal 

título e a lei proíbe o seu uso para quem não o possua... 

 

E, já agora, no mesmo caminho da justiça, será que o segredo de um processo 

também vale para o próprio Estado ou só tem de ser observado pelos cidadãos? 

E se vale, como é possível que, sem qualquer vergonha, se filtre para os jornais 

uma peça do processo disciplinar do professor Charrua? 

 

 

A entrevista da directora da DREN, dra. Margarida Moreira 

 

A entrevista da dra. Margarida Moreira, da DREN, ao DN de 14-6-2007
900

 é 

uma evidência do desassombro do poder socrático: 

 

"[Margarida Moreira] Nós temos tudo o que tem saído na comunicação social, nos blogues, 

ofícios, em tomadas de posição, em artigos de opinião..." 

[DN/Francisco Mangas] "Como teve conhecimento do "insulto" do professor Charrua a José 

Sócrates? 

http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=39717
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=39717
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=39717
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1295175&idCanal=undefined
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=39717
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=39717
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=39717
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=39717
http://sol.sapo.pt/downloads/pdf/charrua.pdf
http://sol.sapo.pt/downloads/pdf/charrua.pdf
http://sol.sapo.pt/downloads/pdf/charrua.pdf
http://sol.sapo.pt/downloads/pdf/charrua.pdf
http://sol.sapo.pt/downloads/pdf/charrua.pdf
http://sol.sapo.pt/downloads/pdf/charrua.pdf
http://dn.sapo.pt/2007/06/14/sociedade/entrevista_a_margarida_moreira_direc.html
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[Margarida Moreira] Foi por SMS, davam-me conta de que estaria acontecer uma coisa 

grave, 48 horas antes de abrir o inquérito." (Realce meu) 

[DN] "O presidente da Câmara de Vieira do Minho, padre Albino Carneiro, acusa-a de o ter 

humilhado dizendo que o seu lugar era na sacristia....(...) 

Sabia que ele era padre? 

[Margarida Moreira] Sabia. Acho que nessa reunião já sabia." (Realce meu) 

[Margarida Moreira] "E houve uma reunião lá [em Vieira do Minho], com os dois directores 

regionais adjuntos (...) E quando os dois directores regionais adjuntos e o coordenador 

educativo de Braga saíram, os carros eram pontapeados e o senhor presidente da câmara 

dizia: "não batam que o carro não tem culpa". (...) Eu pedi um relatório da polícia, tenho 

imagens e pedi ao Ministério Público (MP), que verificasse. O MP é que deve dizer se a 

matéria de prova que tem chega ou não. "  
 

O sistema de bufaria
901

 está, pois, bem montado: a senhora directora recebe logo 

por SMS a denúncia do que se diz nos corredores da DREN; no fim de contas 

tratava-se, nas suas próprias palavras, de "uma coisa grave
902

" (sic); e além disso 

gaba-se de ter "tudo o que tem saído na comunicação social, nos blogues, 

ofícios, em tomadas de posição, em artigos de opinião...
903

" - será que além do 

professor Charrua e do padre Carneiro, também processa os blogues?... Depois, 

diz que sabia-ou-acha que sabia
904

, que o presidente da Câmara Municipal de 

Vieira do Minho é padre... - se o presidente da Câmara não fosse padre só podia 

ser sacristão, já que o terá mandado para a "sacristia"
905

!... E ainda participou ao 

Ministério Público aparentemente
906

 por o presidente de câmara ter dito aos 

manifestantes para não baterem nos carros dos dirigentes da DREN... Se o seu 

comportamento não fosse grave, seria caricato - uma vergonha... 

 

Os filhos dos professores portugueses têm, portanto, um novo terror que 

impende sobre a sua resistência à ingestão do caldo de hortaliças e legumes. A 

ministra Maria de Lurdes Rodrigues
907

 foi temporariamente substituída nos 

pesadelos infantis. Agora, a recusa persistente da criança à ingestão do caldo 

será facilmente vergada com a ameaça materna, ainda mais terrível, de 

convocação de uma assustadora educadora de infância
908

: "Come a sopa, 

Francisco, senão chamo a Margarida da DREN
909

"!... 

 

 

Nota de pedido de desculpas pela deselegância da referência do alegado "insulto": em 

primeiro lugar para a senhora D. Maria Adelaide de Carvalho Monteiro
910

, mãe do primeiro-

ministro, cuja reputação e compostura não merece a mais pequena mancha e que não deveria 

andar por iniciativa drénica/socialista nas bocas do mundo (creio até que o primeiro-ministro 

deveria ter mandado parar o processo, se por mais não fosse, por delicadeza com a senhora sua 

mãe); e para os leitores pela referência do vernáculo, mas sinceramente não adianta esconder o 

alegado insulto quando todos o lêem nos links providenciados e nos media em geral.  

 

 

http://dn.sapo.pt/2007/06/14/sociedade/entrevista_a_margarida_moreira_direc.html
http://dn.sapo.pt/2007/06/14/sociedade/entrevista_a_margarida_moreira_direc.html
http://dn.sapo.pt/2007/06/14/sociedade/entrevista_a_margarida_moreira_direc.html
http://dn.sapo.pt/2007/06/14/sociedade/entrevista_a_margarida_moreira_direc.html
http://dn.sapo.pt/2007/06/14/sociedade/entrevista_a_margarida_moreira_direc.html
http://dn.sapo.pt/2007/06/15/nacional/alegacoes_finais_albino_carneiro_pre.html
http://dn.sapo.pt/2007/06/14/sociedade/entrevista_a_margarida_moreira_direc.html
http://www.youtube.com/watch?v=W9mU22TOLfs
http://www.spfil.pt/4enpf_ficheiros/image019.jpg
http://dn.sapo.pt/2007/06/14/sociedade/entrevista_a_margarida_moreira_direc.html
http://genealogia.netopia.pt/pessoas/pes_show.php?id=312714


246 António Balbino Caldeira  

Sexta-feira, 15 de Junho de 2007  

Arguido por causa... do Dossiê Sócrates  
 

Já me tinham chegado uns zunzuns sistémicos, mas não quis crer... 

Acabo de ser convocado para prestar declarações como arguido no âmbito 

de inquérito judicial relativo ao assunto do percurso académico (e utilização 

do título de engenheiro) de José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa - além de 

outra convocação para depoimento como testemunha noutro inquérito relativo ao 

mesmo Dossiê Sócrates. Desconheço o(s) crime(s) de que sou arguido - tendo 

sido eu que investiguei e publiquei este Dossiê, depois desenvolvido na 

blogosfera e nos media. 

 

Recebi, há pouco, hoje, dia 15-6-2007, um telefonema (de número não 

identificado no telemóvel) de alguém que se intitulou funcionário judicial do 

DCIAP e me informou da minha convocação para ser ouvido, no mesmo dia, 

em dois inquéritos judiciais - como arguido (num inquérito) e testemunha 

(noutro inquérito) -, ambos relativos ao Dossiê Sócrates. Depois, por fax que 

indiquei, ficaram de remeter a confirmação das notificações. 

 

O disclaimer que apresentei, desde o início da publicação do Dossiê Sócrates, 

continua a valer para o primeiro-ministro. Para mim, que vou ser arguido, não. 

 

 

Pós-Texto 1 (18:11 de 15-6-2007): já tenho em meu poder as confirmações 

autênticas, enviadas do DCIAP/PGR por fax, das duas notificações pessoais 

feitas anteriormente por telefonema. 

 

 

Pós-Texto 2: este post foi actualizado às 18:11 de 15-6-2007; às 18: 45 de 15-6-2007; e às 14:39 

de 16-7-2007. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido ou suspeito no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade; nem, por isso, a Universidade 

Independente ou os seus dirigentes, docentes ou alunos; nem por isso, o ISEC, ISEL, a APESB, os seus dirigentes e 

docentes; e nem por isso os dirigentes dos ministérios que tutelaram, ou tutelam, o ensino superior.  
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Quarta-feira, 20 de Junho de 2007  

Desta vez  
 

Actualização das 22:59 de 20-6-2007: noticiou há pouco a SIC-Notícias que eu fui 

hoje ouvido como arguido sobre o Dossiê Sócrates. Não é verdade que eu já tenha 

sido inquirido. Quanto a pormenores sobre os depoimentos que tenho de prestar em 

breve, os leitores compreendem que não devo dar detalhes. 

 

Actualização das 13:30 de 20-6-2007: Há pouco, num furo de Carlos Rodrigues Lima, 

o Expresso Online
911

 revelou que "José Sócrates apresentou uma queixa-crime contra o 

blogger António Balbino Caldeira devido ao conjunto de textos que este professor de 

Alcobaça escreveu
912

" sobre o Dossiê (utilização do título de engenheiro e percurso 

académico do primeiro-ministro). 

 

 
Fig. 33 – Banner de apoio ao blogue Do Portugal Profundo913 

Criado por gentileza do João Pedro Graça do Apdeites914  

 

Desta vez, tive sorte. Telefonaram apenas (com faxes autênticos depois a 

confirmar). 

 

Desta vez, ao contrário de 24 de Outubro de 2004
915

 (veja-se também este 

link
916

), não bateram à porta da minha velha casa, em Alcobaça, pelas 7:00, 

ainda o sol não tinha nascido, dois inspectores da Polícia Judiciária e um 

procurador-adjunto por causa da suspeita do gravíssimo crime de... 

desobediência simples (do qual fui absolvido depois em tribunal, veredicto 

confirmado pela Relação de Coimbra) - não fui acusado de qualquer violação de 

segredo de justiça. Não pensei que fosse o padeiro - aliás, se à hora do lobo oiço 

vozes no patim e o batente soa, nunca mais penso que seja o padeiro... Eu não 

abri a porta estremunhado, um olho aberto, outro fechado, nem divisei três 

vultos. Não responderam que eram da Polícia Judiciária. Não começaram por 

entrar - e só se percebe, acreditem, o que é alguém entrar em vossa casa sem 

pedir licença a primeira vez que se sofre essa humilhação sem poder reagir - e 

me mostraram o mandado da juíza (que, todavia, não os autorizava a apreender-

me correspondência...). 

http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=400471
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=400471
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=400471
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=400471
http://apdeites2.cedilha.net/
http://apdeites2.cedilha.net/
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2004/10/censura.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2006/01/perseguio-poltica-estado-de-direito-e.html
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Desta vez, não mereci o destaque invulgar de vir um procurador-adjunto a minha 

casa chefiar ele próprio essa busca crítica, por causa da suspeita de uma 

"bagatela penal", como disse um amigo meu - e mesmo dessa fui ilibado. 

Contudo, não era suspeito de violar crianças, de matar alguém, de roubar, de 

traficar droga: era suspeito de ter desobedecido a um despacho judicial de 

proibição de divulgação do processo de pedofilia da Casa Pia (alegadamente por 

causa da protecção das vítimas, cujos nomes aliás sempre omiti), cujo 

julgamento já tinha sido marcado. Um despacho que não me havia sido 

comunicado - mesmo depois do inquérito pedi para ver o tal despacho e foi-me 

negado porque o próprio despacho... estava em segredo de justiça - e só o vi no 

dia da sentença que me absolveu. Todavia, se o propósito da busca era 

determinar que era mesmo eu quem escrevia e editava o blogue, era fácil de 

reparar que sempre assinei, desde o início em Agosto de 2003, todos os posts 

como "António Balbino Caldeira" e publiquei sempre o meu próprio e-mail. 

 

Desta vez, não lhes pedi para vestir umas calças, já que não os queria atender em 

pijama. Não me perguntaram, em tom solene, quantas pessoas estavam em 

minha casa. Não os avisei que minha mulher ainda descansava no quarto, como 

quem lhes fazia notar que tivessem a decência de a respeitar. 

 

Desta vez, não os levei ao escritório exíguo onde escrevo. Não lhes abri o 

computador, com a intenção de lhes mostrar a pasta onde guardo os meus 

escritos, para mo desligaram imediatamente, que "podia ter uma instrução 

automática para formatar o disco..." Não lhes indiquei as pastas de arquivo com 

etiqueta "Política" (de 1 a 7), folhas bem arquivadas, pois era por causa de 

política que vinham buscar a casa onde vivo e que foi de meus avós. Não lhes 

mostrei os papéis, não me questionaram sobre a sua origem, não me confiscaram 

os apontamentos manuscritos que tinham contactos de jornalistas nem ignoraram 

ostensivamente uma folha com o contacto de um assessor de tribunal (a quem 

tinha pedido legitimamente o link de uma página da Internet de um dado acórdão 

já público). 

 

Desta vez, os meus dois filhos não apareceram assustados na sala da minha 

pobre casa, sem que eu lhes pudesse explicar quem eram aquelas pessoas. Só 

consegui fazê-lo passados dois dias - perante o eco duro da pergunta consecutiva 

do mais novo, que repetia a cada explicação minha: "Mas... pai: tu fizeste algum 

crime?..." Não é fácil sossegar os olhos francos de uma criança que vê nos 

polícias - as crianças não sabem o que são procuradores - os homens que 

prendem os "maus", que o pai não fez crime algum e que a família tinha sido 
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atingida devido a motivos justos e ao serviço cívico da comunidade, com a 

preocupação fundamental de defesa das crianças da Casa Pia vítimas 

comprovadas de abusos sexuais. Se a polícia te buscou, algum defeito te achou... 

As crianças não conhecem o que é a violência e a desvergonha do sistema. Não 

obstante, devem ter sentido que sofreram alguma violência na sua intimidade 

porque a minha filha sentiu-se mal na escola no dia seguinte e telefonaram 

imediatamente a minha mulher para a levar para casa. 

 

Desta vez, não lhes pedi para me ir arranjar, que daqui a pouco tinha aulas em 

Santarém, obtendo a resposta, esclarecedora para a desnecessidade de terem 

acordado a minha família pelas 7:00 (quando o alvo, eu, só saía de casa às 9:00): 

"o sôtor entra às 10 horas, não é?..." - entrava... Um polícia não surgiu com o 

meu telemóvel na mão que, depois, não confiscaram - perguntei se era escutado, 

riram-se... 

 

Desta vez, a minha mulher não surgiu na sala, onde, mesmo assim, apresentou 

um "bom dia" seco, enquanto se dirigia às crianças para que se arranjassem para 

a escola. Eu não soube depois que lhe tinham revistado o carro dela sem 

mandado, já com os filhos lá dentro, quando ela se aprestava para seguir para o 

trabalho. 

 

Desta vez, na minha curta sala, onde o retrato sóbrio dos meus avós reclamava 

outro respeito, em vez da boca de um agente para outro - "Em princípio, aqui 

não chove..." - entretanto mais apinhada com mais dois inspectores que se 

tinham reunido aos outros e ao procurador, ninguém me ajudou a redigir o 

requerimento a pedir cópia dos ficheiros académicos que dois dias depois... 

indeferiu - só me entregaram a tese de doutoramento (de que lhes expliquei não 

ter outra cópia) em CD sete meses mais tarde. Não me levaram o computador 

para só mo devolverem largos meses depois - o programa de tradução Babylon é 

que nunca mais funcionou. Eu não fui comprar um computador nesse dia - por 

imprudência, ainda nem sequer encomendei o próximo... Não tive de dar 

entrevistas para tornar mais complicado abaterem-me sem consequência. 

 

Desta vez, não soube que tinham ido outros dois inspectores à mesma hora (7 

horas em ponto, ainda de noite, nesse 27 de Outubro de 2004) a casa de minha 

mãe, a dois quilómetros do sítio onde eu, casado e com dois filhos, vivo - aliás já 

não vivia em casa de minha mãe desde que me casei em 1993. Que tocaram à 

campainha de uma mulher, de 78 anos e paciente cardíaca, mas "recta como o 

sol" - como dela dizia o meu avô Balbino -, e de uma prima ainda mais idosa, 

para lhe buscar a casa, com mandado autorizado por uma juíza de instrução - a 
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quem, além de outro, prometo escrever, se cá estiver, no dia em que minha mãe 

nos deixar - por causa do gravíssimo crime de desobediência simples do filho... 

A minha mãe não perguntou aos agentes o motivo da busca, tendo acrescentado 

que, porém, não deveria ser por causa de corrupção ou droga, tendo os polícias, 

envergonhados, explicado que era "por causa de umas coisas que o seu filho 

escreveu"... Depois de uma busca pela casa, telefonaram para alguém - 

provavelmente o procurador que estava em minha casa e dirigia a busca - e 

levaram um computador velho de 11 anos, um IBM 433 DX, que ela tinha 

comprado para os filhos antes de eu me casar e que mantinha lá com o fito que 

os netos nele se entretivessem, o que faziam muito raramente. A minha mãe que 

no tempo da ditadura teve, porém, gentileza menor: a polícia agora, em 2004, 

tinha ido pessoalmente revistar-lhe a casa "por causa de umas coisas que o seu 

filho escreveu" em vez da maçada da notificação, em 1973, para comparecer na 

GNR junto ao Governo Civil de Leiria devido a ter ousado pôr um ministro em 

tribunal por este ter sancionado um concurso em que havia sido preterida, 

quando se julgava com direito e veio a vencer após recurso. 

 

Desta vez, não me comovi com o texto que minha irmã, melhor do que eu, gritou 

em 16 de Novembro de 2004 sobre a violência que foi provocada à nossa mãe
917

 

"por causa de umas coisas que o seu filho escreveu". Um homem não chora. 

 

Desta vez, não consta que tenha sido instaurado o inquérito para demonstrar 

neutralidade processual e equidistância face ao Horror, para compensar a 

sistémica vozearia queixosa de alegado desfavor. 

 

Desta vez, minha mãe não apareceu em casa a chorar por causa de um 

interrogatório manhoso - já não bastava a busca!! - relacionado com a apreensão 

que lhe fizeram tal computador, por funcionário judicial indigitado para o 

trabalho - "minha-senhora-o-seu-filho-disse-nos-que-o-computador-era-dele..." - 

"se-o-meu-filho-disse..." - "assine-aqui-por-favor..." Pensava eu que ela tinha ido 

ao tribunal por causa de uma tentativa de roubo que lhe foi feita por uma mulher, 

toxicodependente, com uma faca, em que sugeriram que desistisse (minha mãe 

queria até perdoar à mulher...) e, afinal, era para se livrarem da embrulhada da 

apreensão do computador de que é proprietária que lhe devolveram nessa altura. 

O que é, no fim de contas, uma simples tentativa de roubo com faca a uma 

senhora com 78 anos se comparada com a gravidade de uma desobediência 

simples do filho?... 

 

Desta vez, não fui procurar alguém, com um carregador Nokia no bolso, à 

cautela por causa de alguma eventualidade - e só depois me advertiram que aí 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/http:/doportugalprofundo.blogspot.com/2004/11/minha-me-no.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/http:/doportugalprofundo.blogspot.com/2004/11/minha-me-no.html
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não deixam usar telemóvel -, com o propósito de obter uma explicação e a 

esperança de não o encontrar. 

 

Desta vez, não abriram o meu computador sem a minha presença ou do meu 

advogado, aliás nem reparei em qualquer selo quando por lá o encontrei depois. 

Um computador com a minha conta bancária e de minha mulher, cartões de 

crédito, declarações fiscais, passwords, registo de tráfego - além de artigos, 

trabalhos, lições, exames e notas meus, fotografias da família, escritos de minha 

mulher, desenhos e jogos das crianças, etc.. Nem vi escarrapachados nos apensos 

detalhados do processo em cinco volumes grossos, impressos os meus mails, os 

tais que não estavam autorizados a apreender
918

, e os meus recados do Outlook 

do tipo da gravidade de mensagens criptológicas como "comprar pneus para o 

carro". 

 

Desta vez, não fui, ainda, a julgamento - mas irei, que não me perdoam a 

verdade (factos, factos, factos)... - e, portanto, não senti em quem julgava a 

cólera devida ao grande criminoso que eu era, nem me mandaram calar por ter 

arriscado a citação do subversivo Padre António Vieira ("Se servistes a 

Pátria..."), nem impedem o meu combativo advogado, Dr. José Maria Martins
919

, 

de me questionar directamente nem de me fazer certas perguntas inconvenientes, 

embora no interrogatório me possam exigir que descruze as pernas onde tenha 

assente algum bloco para escrever. Respeitinho! 

 

Há outro caso… Porém, só falarei dele mais tarde. 

 

O sistema persegue politicamente os seus opositores por estes pretenderem 

exercer os seus direitos de cidadania. Mas só sobrevive com a complacência dos 

órgãos do Estado formalmente encarregues da vigilância dos abusos e a 

resignação popular. 

 

Quatro anos de blogue, quatro processos - deixo um possível, por enquanto, de 

fora. Tentam tranquilizar-me com o argumento de que o sistema funciona. E eu 

acredito: o sistema funciona. 

 

Garantia dos direitos do cidadão em Portugal? Esta
920

: 

 

"É que, como é bom de ver, o interesse prevalecente da investigação e 

eventual punição, por parte do Estado, é manifestamente superior ao dos 

potenciais ofendidos com a compressão de alguns dos seus direitos, ainda que 

com expressa garantia constitucional, designadamente os atinentes à vida 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2006/01/perseguio-poltica-estado-de-direito-e.html
http://josemariamartins.blogspot.com/
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2006/01/perseguio-poltica-estado-de-direito-e.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2006/01/perseguio-poltica-estado-de-direito-e.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2006/01/perseguio-poltica-estado-de-direito-e.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2006/01/perseguio-poltica-estado-de-direito-e.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2006/01/perseguio-poltica-estado-de-direito-e.html
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privada, como o são seguramente os constantes de documentos seus 

(originariamente pessoais ou não)
921

". (Realce meu) 

Extracto do despacho de arquivamento, datado de 13-6-2005, do 

procurador do Tribunal da Relação de Coimbra do processo de 

abuso de poder que intentei contra o Estado por causa do tratamento 

sofrido
922

 

  

 

 

 

Segunda-feira, 25 de Junho de 2007  

Beira da cova 
 

 
Fig. 34 - Mordaça923 

 

 

Informa hoje, 26-6-2007, o Público
924

 que o Dr. José Maria Martins
925

 já terá 

entregue a petição na Assembleia da República para inquérito parlamentar 

sobre o Inquérito Cova da Beira
926

. 

 

Perante a indignação popular face à desvergonha na administração do Estado, o 

sistema retalia com a perseguição política da liberdade de expressão e a 

convocação do poder judicial, formalmente independente, para essa mordaça. 

 

O Público de hoje, 26-6-2007
927

, refere ainda o caso do anunciado processo 

por difamação (!?...) do primeiro-ministro José Sócrates contra mim. 

Também o PortugalDiário de há pouco (26-6-2007, 10:24)
928

 notícia a resposta 

ao processo intentado pelo primeiro-ministro. 

 

Os cidadãos não têm de aceitar a sujeição ao abuso do Estado. Eu entendo 

que, em democracia, não é correcto o recurso aos tribunais por causa de supostos 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2006/01/perseguio-poltica-estado-de-direito-e.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2006/01/perseguio-poltica-estado-de-direito-e.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2006/01/perseguio-poltica-estado-de-direito-e.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2006/01/perseguio-poltica-estado-de-direito-e.html
http://www.blogs.ya.com/opinion/files/censura.jpg
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070626&page=5&c=A
http://josemariamartins.blogspot.com/
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070623&page=4&c=A
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1297757
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=825470&div_id=291
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delitos de informação ou de opinião - quando não se concorda, contra-

argumenta-se, contestam-se os factos e expõem-se as razões. 

 

Não queria crer, conforme expliquei aos media na sexta-feira passada, dia 22-6-

2007 (oiça-se o original de dois extractos na TSF
929

), porque não acredito na 

vingança, mas parece que é real. Um primeiro-ministro que processa alguém, 

como eu, que, há dois anos e quatro meses! - como salientou, no programa "As 

Escolhas de Marcelo", o professor Marcelo Rebelo de Sousa na RTP-1 no 

domingo, dia 24-6-2007
930

 (aos cerca dos 29 minutos e 12 segundos da 

gravação) - por este ter levantado dúvidas fundamentadas e publicado a verdade 

sobre a utilização indevida do título de engenheiro e o seu percurso académico 

age contra a liberdade de expressão. Aliás, na mesma linha de contestação, 

António Barreto escreveu na sua coluna no Público (com o título de "OPA sobre 

o País", no mesmo dia 22 de Junho
931

, que "o processo que Sócrates intentou 

agora contra um "bloguista" que, há anos, iniciou o episódio dos "diplomas" 

universitários do primeiro-ministro é mais um passo numa construção que ainda 

não tem nome" - Barreto não lhe arrisca o nome, mas o povo, em surdina, já o 

segreda. 

 

Porém. Se forem processados pelos detentores do poder, os cidadãos não devem 

amochar, sendo a partir daí, legítima a resposta no mesmo foro, 

responsabilizando o cumprimento da constitucional independência dos tribunais. 

Os cidadãos não têm de comer um processo e calar a sua voz, com a 

resignação dos súbditos perante o todo-poderoso, sem denunciar o abuso 

sofrido e pedir a sua reparação. De outro modo, deixamos resvalar a liberdade 

para a beira da cova. 

 

 

Pós-Texto: este post foi actualizado às 12:34 de 26-6-2007, além das usuais emendas após 

publicação. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é suspeito ou arguido no seu 

percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade; nem, por isso, a Universidade 

Independente, os seus dirigentes e docentes.  

 

 

 

 

 

http://tsf.sapo.pt/online/portugal/interior.asp?id_artigo=TSF181505
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/marcelo/marcelo_1_24062007.mp3&name=As
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/marcelo/marcelo_1_24062007.mp3&name=As
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2007/06/386640.shtml
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2007/06/386640.shtml
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Quinta-feira, 28 de Junho de 2007  

Portugal 

 
Fig. 35 – Gravata preta 

 

 

Hoje, é dia de gravata preta. Mas Portugal é verde.  

 

 

 

 

Sexta-feira, 29 de Junho de 2007  

Queixa do "primeiro-ministro enquanto tal e cidadão"... 
Aquém do prometido "fair-play

932
" e das prometidas garantias do "direito à 

liberdade de expressão"
933

. 

 

É público, porque os media o têm relatado e até com reportagem à saída do 

Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), que fui ouvido, 

ontem, 28-6-2007, como arguido num inquérito e testemunha noutro 

inquérito, relativos ao que escrevi neste blogue sobre o Dossiê Sócrates. Sei 

que, apesar da natural curiosidade manifestada, os leitores compreenderão o 

motivo da minha reserva. 

 

No processo original relativo ao Dossiê Sócrates, motivado por queixa-crime 

do Dr. José Maria Martins
934

, fui ouvido como testemunha. Como é óbvio, não 

posso revelar, nem revelarei, o que me foi perguntado e eu tenha respondido ou 

entregue. 

 

http://www.tsf.pt/online/vida/interior.asp?id_artigo=TSF181312
http://jn.sapo.pt/2007/05/23/ultimas/S_crates_comenta_suspens_o_de_.html
http://jn.sapo.pt/2007/05/23/ultimas/S_crates_comenta_suspens_o_de_.html
http://josemariamartins.blogspot.com/
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O processo em que, eu próprio, António Balbino Caldeira, sou arguido de 

difamação, foi intentado por queixa-crime do "primeiro-ministro enquanto 

tal e cidadão" José Sócrates. Na sequência do depoimento prestado perante a 

senhora Procuradora-Geral Adjunta, e Coordenadora do DCIAP, Cândida 

Almeida, além da entrega e subscrição usual dos deveres a que, enquanto 

arguido estou obrigado, fui formalmente advertido de que não poderia revelar o 

teor da queixa-crime colocada pelo "primeiro-ministro enquanto tal e cidadão" 

José Sócrates, as perguntas formuladas e o meu próprio depoimento sob pena de 

incorrer num crime de violação do segredo de justiça. Não virá de mim, pois, a 

revelação do conteúdo da queixa-crime apresentada pelo "primeiro-ministro 

enquanto tal e cidadão" José Sócrates ou do meu depoimento. 

 

O conteúdo e formatação dos posts anteriores - de 28-2-2007 até dia 28-6-2007 - 

está fixo desde a madrugada de ontem, previamente ao meu interrogatório no 

DCIAP, para qualquer género de emenda. Escusam, portanto, os controleiros da 

expressão dos cidadãos de se dar à maçada de ler, e mais ainda de imprimir - 

nem há arquivo onde coubesse tanto papel quanto resulta dos posts em constante 

emenda e actualização -, através da subscrição que aliás disponibilizo, as 

sucessivas versões de cada post anterior: ne varietur. 

 

Mesmo não querendo, nem crendo na repetição de tal atitude desta vez, recordo-

me sempre do despacho de arquivamente do procurador do Tribunal da Relação 

de Coimbra em 13-6-2005
935

, relativo à minha queixa sobre o abuso de poder 

que eu e minha família tínhamos sentido: 

 

"É que, como é bom de ver, o interesse prevalecente da investigação e 

eventual punição, por parte do Estado, é manifestamente superior ao dos 

potenciais ofendidos com a compressão de alguns dos seus direitos, ainda 

que com expressa garantia constitucional, designadamente os atinentes à 

vida privada, como o são seguramente os constantes de documentos seus 

(originariamente pessoais ou não)." (Realce meu) 
 

Nesta hora crítica em que uns protestam contra a perseguição política dos delitos 

de opinião face aos teóricos e operacionais do Totalitarismo Em Curso 

(T.E.C.), enquanto outros guardam um ensurdecedor silêncio e outros 

descobrem a protectora nuance, agradeço as manifestações de solidariedade e 

apoio que, por diversos modos, têm sido corajosamente afirmadas nos blogues e 

media (mesmo secretamente...) e pessoalmente comunicadas, identificadas ou 

não (quando o exercício de funções públicas ou actividade privada dependente 

do favor da administração impede a sua assunção). São muitos e não indico 

ninguém para não cometer a injustiça de me esquecer de algum. 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/06/desta-vez.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/06/desta-vez.html
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Em democracia, o tribunal não é o foro primário para dirimir supostos delitos de 

opinião. Quando não se concorda com a opinião de outrém, contesta-se: não se 

processa. O processo só se torna inevitável quando um cidadão é convocado para 

esse foro e não pode deixar de defender-se e evidenciar os seus direitos. 

 

Num Estado de Direito, a vingança não é um valor político, mas um custo 

político. Um custo político pessoal e comunitário. Um custo político pessoal, 

porque a vingança é injusta e volta-se inapelavelmente contra o seu autor, e um 

custo político comunitário porque prejudica os cidadãos julgados sujeitos ao 

exercício arbitrário do autoritarismo anti-democrático. 

 

Do Portugal Profundo não verga e (sobre)vive. Não verga já que se mantém 

inteiro, direito e rijo. E (sobre)vive na medida em que vive para lá deste contexto 

opressivo, porque se situa no território da liberdade. Recuso partir. Aqui vivo, 

vivemos!, e havemos de continuar a viver!, lavrando o chão livre que romperam 

os antigos e pisam os jovens, que são os do espírito activo. Como os leitores 

sabem, e têm connosco criado, Do Portugal Profundo só tem uma forma de ser e 

agir: promovendo a cidadania activa, a dignidade do Estado, a independência do 

poder judicial face ao poder político, o desenvolvimento económico, a 

democracia directa, a liberdade, Portugal. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é, que se saiba, suspeito ou 

arguido no seu percurso académico do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade; nem, por isso, a 

Universidade Independente, os seus dirigentes e docentes; tal como o ISEC, ISEL e APESB, os seus dirigentes e 

docentes. 
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Julho de 2007 
 

Terça-feira, 3 de Julho de 2007  

O sal e a pimenta 
 

Depois de mais uma notícia, do excepcional jornalista português que é José 

António Cerejo, no Público de 1-7-2007
936

, sobre o perigosíssimo Dossiê 

Morais, ficam aqui duas perguntinhas de um cidadão preocupado: 
 

1. O "estatuto de arrependida" é só para conceder a Carolina Salgado
937

 

ou também pode ser concedido à arquitecta Ana Simões, mulher do Prof. 

António José Morais? 

2. E, já agora, a protecção policial é só para conceder a Carolina 

Salgado
938

 ou também pode ser concedida a Ana Simões? 

 

Como se dizia
939

 e cantava
940

 dantes, em tempos que agora revivemos: "vemos, 

ouvimos e lemos... não podemos ignorar... pecado organizado
941

". 

 

Limitação de responsabilidade (disclaimer): António José Morais e Ana Simões
942

 têm direito 

à presunção de inocência até ao trânsito em julgado de sentença condenatória. Carolina 

Salgado
943

 tem direito à presunção de inocência até ao trânsito em julgado de sentença 

condenatória. Eu, autor deste blogue, sou do Sporting e não sirvo os interesses do Futebol Clube 

do Porto ou dos seus dirigentes. 

 

 

 

Quinta-feira, 5 de Julho de 2007  

Não tenhamos vergonha... 
 

Sou arguido de difamação pelo que escrevi neste blogue, por queixa apresentada 

pelo "primeiro-ministro enquanto tal e cidadão" José Sócrates que inclui 

acusações a cujo segredo estou duplamente obrigado - nos meus deveres de 

arguido e ainda na ordem formal que extraordinariamente me foi cometida no 

DCIAP (Departamento Central de Investigação e Acção Penal) da Procuradoria-

Geral da República. 

 

Não devo, nem por isso quero, furar esse segredo de justiça. Mas creio que o 

dito segredo não me corta absolutamento o pio de pássaro ferido nas asas da 

liberdade lusa. 

http://jornal.publico.clix.pt/magoo/noticias.asp?a=2007&m=07&d=01&uid=&id=220599&sid=48563
http://jornal.publico.clix.pt/magoo/noticias.asp?a=2007&m=07&d=01&uid=&id=220599&sid=48563
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=763880
http://jn.sapo.pt/2006/12/21/policia_e_tribunais/pinto_monteiro_ordena_envio_todos_pr.html
http://jn.sapo.pt/2006/12/21/policia_e_tribunais/pinto_monteiro_ordena_envio_todos_pr.html
http://www.lunaeamigos.com.br/fragrancia/sophia.htm
http://tadechuva.weblog.com.pt/arquivo/2005/01/historia_da_can_6.html
http://www.lunaeamigos.com.br/fragrancia/sophia.htm
http://www.lunaeamigos.com.br/fragrancia/sophia.htm
http://www.correiomanha.pt/pda/noticia.aspx?id=247501&idselect=181&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;idCanal=181&p=0
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=763880
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=763880
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Não convoco, assim, publicamente, a seguinte declaração
944

 para o diletante 

exercício da minha defesa. Todavia, talvez fosse de convocar a sua autora
945

 

para, nos órgãos próprios, prestar contas ao povo que elegeu e sustenta o 

Governo de que faz parte... - mas estou do lado dos súbditos, ainda que, como já 

disse, na ala dos que não amocham. Não tenho esse poder, não temos esse poder: 

siga o baile e rodem os pares conforme ordena o mandador. 

 

Sei que formalmente cabe ao Presidente da República a garantia do "regular 

funcionamento das instituições democráticas" (art.º 120.º da Constituição da 

República Portuguesa
946

). Dir-me-ão que se as instituições tiverem perdido essa 

qualidade e passarem a despóticas, essa garantia torna-se inútil. Mas, sob essa 

ameaça, ainda mais se precisa da sua intervenção. Está mesmo em causa o 

"regular funcionamento das instituições democráticas". Não é por um caso, nem 

sequer pela soma deles: é pelo padrão anti-democrático que compõem. 

 

Vejo, oiço e leio: não posso ignorar. Mais além, sinto. Vai daí que aqui vem o 

seguinte vídeo de declaração pública
947

 de hoje, 4-7-2007, da Secretária de 

Estado Adjunta e da Saúde, Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha 

Pignatelli
948

 - que abaixo transcrevo. 

 

 
Fig. 36 - Vídeo de declaração pública de 4-7-2007, da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Carmen 

Pignatelli. 

Cortesia do nosso vizinho Basílio Martins, do Mote para Motim949 

 

"Há pessoas que têm opinião diferente da minha e, felizmente, vivemos em 

democracia e num país onde cada um pode dizer o que quer... Nos locais 

mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/ANTONIO%20MANUEL/Os%20meus%20documentos/António/Arquivos%20Do%20Portugal%20Profundo/2007%20-%20Arquivos%20Do%20Portugal%20Profundo/Julho%20de%202007%20-%20Arquivo%20Do%20Portugal%20Profundo.mht!mms://195.245.176.20/rtpfiles/videos/auto/telejornal/telej_1_04072007.wmv
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/ANTONIO%20MANUEL/Os%20meus%20documentos/António/Arquivos%20Do%20Portugal%20Profundo/2007%20-%20Arquivos%20Do%20Portugal%20Profundo/Julho%20de%202007%20-%20Arquivo%20Do%20Portugal%20Profundo.mht!mms://195.245.176.20/rtpfiles/videos/auto/telejornal/telej_1_04072007.wmv
http://www.parlamento.pt/const_leg/crp_port/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/const_leg/crp_port/constpt2005.pdf
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/ANTONIO%20MANUEL/Os%20meus%20documentos/António/Arquivos%20Do%20Portugal%20Profundo/2007%20-%20Arquivos%20Do%20Portugal%20Profundo/Julho%20de%202007%20-%20Arquivo%20Do%20Portugal%20Profundo.mht!mms://195.245.176.20/rtpfiles/videos/auto/telejornal/telej_1_04072007.wmv
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/CarmenMadalenadaCostaGomeseCunhaPignatelli.htm
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/CarmenMadalenadaCostaGomeseCunhaPignatelli.htm
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/CarmenMadalenadaCostaGomeseCunhaPignatelli.htm
http://moteparamotim.blogspot.com/2007/07/dizer-mal-do-governo-s-em-privado.html
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apropriados, nos locais apropriados - não tenhamos vergonha de dizer isto. 

Eu sou secretária de Estado Adjunta e da Saúde e não posso estar aqui a dizer mal 

do Governo. Aqui! Mas se estiver em minha casa - garanto que não acontece... - se 

estiver na minha casa, na casa... nas nossas casas, na esquina do café e com os 

nossos amigos podemos dizer aquilo que queremos." (Realce meu) 

 

Sou a prova perfeita de que a secretária de Estado tem razão: um blogue não se 

inscreve nos "locais apropriados" para dizer "aquilo que queremos". Contudo, já 

não concordo que as "nossas casas" possam ser consideradas pelas autoridades 

como um "local apropriado" - a minha casa, pelo menos, não é, nem a de minha 

mãe
950

. O professor Charrua também parece ser a prova de que "com os nossos 

amigos" também não é "apropriado". Talvez reste, então, a esquina do café. 

Ainda não para mim, que estou proibido de falar sobre o Dossiê, mas talvez 

alguém possa, desde que não abuse e se ponha a dizer mal do Governo... Porque 

se disser, mesmo que seja verdade, pode ser acusado de difamação.  

 

 

 

Segunda-feira, 9 de Julho de 2007  

Negro antes de verde 
 

 
 

 

Dia de gravata preta. Outro ainda. Passar pelo negro no trânsito para o verde.  

 

 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/06/desta-vez.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/06/desta-vez.html
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Quinta-feira, 12 de Julho de 2007  

Cuidadinho 
 

 
 

 

Dia de gravata preta. Além da nossa casa, da esquina e dos amigos
951

: o mocho.  

 

 

 

Quarta-feira, 18 de Julho de 2007  

"Apresentou"  
 

A extraordinária entrevista da Visão (Sónia Sapage) de quinta-feira, 12-7-2007 

ao presidente da Câmara Municipal da Covilhã
952

 - um notável serviço público - 

parece ser assunto tabu nos media e, até, blogues. Destaque-se a coragem firme 

do José
953

 na Grande Loja do Queijo Limiano
954

. 

 

Da entrevista, já disponível em linha
955

, saliento as seguintes afirmações:  

 
"Recentemente relacionou a publicitação de partes do relatório da Inspecção-

Geral da Administração do Território (IGAT) sobre a Câmara da Covilhã 

com o facto de existir, na autarquia, documentação «preocupante» sobre José 

Sócrates. A que é que se estava a referir concretamente? 

Isso veio a propósito de uma discussão na Assembleia Municipal sobre o relatório 

do IGAT. Deputados socialistas extrapolaram circunstâncias desse relatório, o que 

me levou a dizer que me preocupava a existência de documentos já publicitados, 

não comprovados, que de certa maneira têm a ver com pessoas altamente 

colocadas, como é o caso do senhor primeiro-ministro. Gostaria muito que não se 

desse relevo à Câmara da Covilhã por essa via, porque quando se fala desta 

mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/ANTONIO%20MANUEL/Os%20meus%20documentos/António/Arquivos%20Do%20Portugal%20Profundo/2007%20-%20Arquivos%20Do%20Portugal%20Profundo/Julho%20de%202007%20-%20Arquivo%20Do%20Portugal%20Profundo.mht!mms://195.245.176.20/rtpfiles/videos/auto/telejornal/telej_1_04072007.wmv
http://visao.clix.pt/default.asp?CpContentId=333943
http://visao.clix.pt/default.asp?CpContentId=333943
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/07/esta-entrevista-da-viso-de-hoje-de.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/07/esta-entrevista-da-viso-de-hoje-de.html
http://visao.clix.pt/default.asp?CpContentId=333943
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autarquia, sobre relatórios da IGAT, isso faz lembrar às pessoas circunstâncias 

que estão a decorrer, como os documentos que têm a ver com pessoas altamente 

colocadas. O mínimo de senso dos socialistas em relação a esta matéria seria 

terem alguma discrição. 

Quando fala de documentos, refere-se ao currículo que foi depositado aqui, 

na autarquia? 

Falo de documentos que – é público – foram solicitados à Câmara no pedido que 

foi feito pela Procuradora Adjunta. Não é segredo. Não revelei nada que não 

estivesse na decorrência de outros processos que esprimeira páginam ao 

município. O sentido foi esse: Não chamem a atenção porque estão a avivar coisas 

que nesta altura não devem ser empoladas. 

Foi um aviso aos socialistas? Um conselho de amigo? 

Foi exactamente isso: um conselho de amigo. Não mexam no assunto porque a 

Câmara, do ponto de vista deste relatório do IGAT, não tem preocupações. Agora, 

não me façam estar preocupado com outras coisas que devem ser geridas com 

grande parcimónia... (...) 

Para si, não ficou nada por explicar no episódio Sócrates/Independente? Não 

ficou com dúvidas? 

Entendi e entendo. Naquilo que diz respeito ao meu contacto com o problema, 

tomei conhecimento de que existia aqui um certificado que não era coincidente 

com um outro que também existia. Verifiquei essa situação como cidadão e nada 

mais. Como sabe, a entrada de documentos num dossiê pessoal depende do 

próprio. Eu limitei-me a dar ordens para quem esse dossiê tivesse um cuidado 

especial e que fosse documentação reservada. Dei ordens expressas para que só o 

vereador responsável tivesse acesso a essa documentação. 

Para se proteger? 

Absolutamente. 

Como é que o documento chegou à Câmara da Covilhã? Entregue por quem? 

O senhor engenheiro José Sócrates é engenheiro do quadro. Foi aqui que ele 

entrou na AP, tanto quanto sei. Depois, quando era ministro, teve a promoção que 

lhe competia e apresentou os documentos necessários, onde depois aparece essa 

situação de discrepância que parece existir. 

Que outros documentos foram requeridos pela Direcção Central de 

Investigação e Acção Penal no âmbito da investigação à licenciatura de 

Sócrates? 

Não lhe posso dizer porque é matéria que está em segredo de justiça. Está a haver 

um inquérito. Como é óbvio, e natural, foram-me solicitados elementos, mas não 

posso divulgar quais." 
 

À parte os conselhos. Nesta entrevista de 12-7-2007, à Visão, o presidente da 

Câmara Municipal da Covilhã, Carlos Pinto, aponta publicamente vários 

factos preocupantes: 

 

1. Diz: "Existia aqui [na Câmara da Covilhã] um certificado que não era 

coincidente com um outro que também existia". Ou seja, Carlos Pinto 

afirma que os certificados de habilitações, da licenciatura em 

Engenharia Civil na Universidade Independente (UnI), de José 

Sócrates na Câmara Municipal da Covilhã não coincidiam. 

2. Explica: "O senhor engenheiro José Sócrates é engenheiro do quadro. 

(...) Depois, quando era ministro, teve a promoção que lhe competia e 
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apresentou os documentos necessários, onde depois aparece essa 

situação de discrepância que parece existir." Isto é, o Presidente da 

Câmara da Covilhã afirma que os certificados não coincidentes ou 

aparentemente discrepantes (da licenciatura em Engenharia Civil na 

UnI) terão sido apresentados para promoção na carreira. 

3. Conclui: "Como sabe, a entrada de documentos num dossiê pessoal 

depende do próprio" e Sócrates "quando era ministro... apresentou os 

documentos necessários" à promoção, "onde depois aparece essa 

situação de discrepância que parece existir". Carlos Pinto indica 

claramente que foi o próprio Sócrates a apresentar os documentos 

(certificados de licenciatura na UnI) não coincidentes ou 

discrepantes. Parece cair assim, a tese disparatada do envio dos 

certificados de habilitações para a promoção de José Sócrates... pela 

Universidade Independente. 

 

Portanto, o problema é ainda mais grave do que se supunha: existe, foi 

confirmado e não pode ser varrido disfarçadamente para debaixo do tapete. Do 

Portugal Profundo, situamo-nos no terreno político: não fazemos a qualificação 

jurídica de factos, nem procedemos à sua interpretação segundo a lei em vigor. 

Mas temos a obrigação de cidadania de dar a devida importância política aos 

factos conhecidos - que não parecem pode ser eliminados pelo duplo argumento 

simultâneo, numa nova formulação do dilema de Omar
956

, de que ou são falsos 

ou não têm relevo. Nem mais, nem menos. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): O presente post trata de factos novos (e públicos) do Dossiê Sócrates e, 

portanto, o seu conteúdo não se encontra abrangido pelo segredo de justiça a que eu esteja sujeito no âmbito de inquéritos 

judiciais onde tenha participado como testemunha ou arguido, relativamente a matérias específicas sobre as quais tenha 

deposto. 

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é, que se saiba, suspeito ou arguido no seu percurso académico ou 

profissional do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade; nem, por isso, a Universidade Independente, os 

seus dirigentes e docentes; tal como o ISEC, ISEL e APESB, os seus dirigentes e docentes; ou ainda, a Câmara 

Municipal da Covilhã, os seus dirigentes e funcionários. 

 

 

Quarta-feira, 25 de Julho de 2007  

Airborne  
 

O Expresso Online notícia hoje
957

 que o jornal britânico The Independent 

abordou, em 23-7-2007, o Dossiê Sócrates
958

 (o interesse é aumentado por José 

Sócrates ser, neste segundo semestre do ano, o Presidente em exercício do 

Conselho Europeu). 

http://www.bede.org.uk/library.htm#omar
http://expresso.clix.pt/Actualidade/Interior.aspx?content_id=408133
http://news.independent.co.uk/europe/article2793068.ece
http://news.independent.co.uk/europe/article2793068.ece
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À parte uma ou outra hipérbole no que a mim se refere - "rival" e "activist" (eu 

que nunca tive qualquer cargo político, nem a eles concorri, e estou há vários 

anos fora de qualquer evento partidário, ainda assusto os candidatos a líder do 

PSD...) - o artigo do Independent
959

 está factual e preciso, ainda que económico 

no que respeita às incorrecções do currículo do primeiro-ministro Sócrates. A 

partir de agora será impossível tratar o Dossiê como um assunto doméstico. O 

sistema ficou debaixo dos olhos do mundo. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): O presente post trata de factos novos (e públicos) do Dossiê Sócrates e, 

portanto, o seu conteúdo não se encontra abrangido pelo segredo de justiça a que eu esteja sujeito no âmbito de inquéritos 

judiciais onde tenha participado como testemunha ou arguido, relativamente a matérias específicas sobre as quais tenha 

deposto. 

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é, que se saiba, suspeito ou arguido no seu percurso académico ou 

profissional do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade; nem, por isso, a Universidade Independente, os 

seus dirigentes e docentes; tal como o ISEC, ISEL e APESB, os seus dirigentes e docentes; ou ainda, a Câmara 

Municipal da Covilhã, os seus dirigentes e funcionários.  

 

 

 

 

Quarta-feira, 25 de Julho de 2007  

Manera 
 

"A gente manera: solta uns, prende outros..." 
 

..........Coronel brasileiro dos anos da ditadura, 

..........citado (de memória) da coluna de Duda Guennes 

..........na antiga "A Bola" de Vítor Santos, Farinha, Pinhão e companhia. 

 

Foi arquivado o processo disciplinar ao Prof. Fernando Charrua
960

 (ver despacho 

da ministra Maria de Lurdes Rodrigues de 23-7-2007
961

) - ainda que sem a 

reintegração na Direcção Regional de Educação do Norte, de onde foi expulso 

para regresso compulsivo à escola de origem...
962

 - ontem anunciado, nas 

vésperas do previsível envio pelo Presidente da República para o Tribunal 

Constitucional do Estatuto do Jornalista
963

 (aprovado só pelo PS e contra a 

generalidade da opinião pública)... 

 

 

Pós-Texto: Este post foi completado às 8:45 de 25-7-2007.  

 

 

 
 

http://news.independent.co.uk/europe/article2793068.ece
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1300346
http://www.min-edu.pt/np3content/?newsId=936&fileName=despacho_me.pdf
http://www.min-edu.pt/np3content/?newsId=936&fileName=despacho_me.pdf
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=836212&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=836212&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=836212&div_id=291
http://dn.sapo.pt/2007/07/24/media/jornalistas_concentramse_belem_contr.html
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Sábado, 28 de Julho de 2007  

Os outros  
 

A entrevista de António Arnault à Visão de 25-7-2007
964

 ficará para a história 

recente como a mais dura contestação ético-moral e política do governo de José 

Sócrates e do Partido Socialista de José Sócrates. A entrevista prestigia António 

Arnault, como alguém que tem a lucidez e a coragem de falar a tempo sobre o 

perigo da deriva anti-democrática que o País atravessa dorido - além de salvar o 

velho Partido Socialista e, valha a verdade, sublinhar os valores de carácter ético 

da Maçonaria que representou. 

 

As instituições são os homens que as criam e que as degeneram. Mas também as 

podem curar. 

 

Pós-Texto: 

Ver a este propósito a análise de José Maria Martins
965

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visao.clix.pt/default.asp?CpContentId=334030
http://josemariamartins.blogspot.com/2007/07/o-partido-socialista-de-direita.html
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Agosto de 2007 
 

 

Quarta-feira, 1 de Agosto de 2007  

Arquive-se!  
 

Por ser do interesse dos leitores transcreve-se o seguinte comunicado da 

Procuradoria-Geral da República
966

, de há pouco, 1/8/2007, relativamente ao 

inquérito subsequente à queixa sobre o percurso académico do primeiro-ministro 

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa apresentada pelo advogado Dr. José 

Maria Martins
967

. 

 

"COMUNICADO 
 

1. Em 13 de Março de 2007, um ilustre Advogado denunciou ao Senhor 

Procurador-Geral da República um crime de falsificação de documento 

autêntico, envolvendo a licenciatura em engenharia civil na UNI – 

Universidade Independente de José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 

2. O Senhor Procurador-Geral da República nomeou, por despacho de 30 de 

Abril de 2007, a Procuradora-Geral Adjunta Maria Cândida Almeida para 

dirigir o respectivo inquérito e a Procuradora-Adjunta Carla Dias para a 

coadjuvar. 

3. No decurso do inquérito foram determinadas e realizadas vinte e nove 

diligências, das quais vinte e sete inquirições, duas buscas e recolha de 

variada documentação proveniente da Câmara Municipal da Covilhã, 

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Instituto Superior de 

Engenharia de Lisboa, Direcção-Geral do Ensino Superior, Inspecção-Geral 

do Ensino Superior e Ordem dos Engenheiros. 

4. Da análise conjugada de todos os elementos de prova carreados para os 

autos resultou não se ter verificado a prática de crime de falsificação de 

documento autêntico, p. e p. pelo art.º 256º, n.º 1 e n.º 3, do Código Penal, na 

modalidade de falsidade em documento, ou de crime de uso de documento 

autêntico falso, p. e p. pelo citado preceito, n.sº 1, al. c) e 3, envolvendo a 

licenciatura em engenharia civil de José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 

5. Em consequência, determinou-se o arquivamento dos autos nos termos do 

art.º 277º, n.º 1, do Código de Processo Penal, por despacho exarado em 31 

de Julho de 2007. 
 

A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA 

__________________ 

(Maria Cândida Almeida) 

 

A PROCURADORA-ADJUNTA 

___________________ 

(Carla Dias)" 

http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/noticias/COMUNICADO.pdf
http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/noticias/COMUNICADO.pdf
http://josemariamartins.blogspot.com/
http://josemariamartins.blogspot.com/
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Pós-Texto: 

Este comunicado
968

 lacónico da Procuradoria sobre o arquivamento do inquérito 

- aberto pela Procuradoria relativo a alegada falsificação de documento e 

utilização de documento falso - é omisso sobre a utilização do título de 

engenheiro pelo primeiro-ministro e as dúvidas levantadas sobre a sua 

licenciatura em Engenharia Civil na Universidade Independente, além da 

indicação curricular da "Pós-Graduação em Engenharia Sanitária" (sic). 

 

Entretanto, facilitam-se as manchetes falaciosas nos media de que "Procuradoria 

arquiva caso da licenciatura de Sócrates"... Confirma-se: há pouco, no jornal 

das 20 horas de 1-8-2007, a TVI, e os demais media devem quase todos, 

orquestrados, ir pelo mesmo caminho, noticiou que foi arquivado o caso da 

"falsificação de licenciatura de Sócrates" quando aquilo que foi dito no 

comunicado é que foi arquivado o inquérito sobre falsificação de 

documento/uso de documento falso (o famoso 
969

certificado, entregue na 

C.M.Covilhã
970

 para a sua "requalificação profissional"
971

, datado de 26-8-

1996 com timbre com indicativo "21" que só foi criado em Outubro de 

1999)... Como é evidente, o comunicado (que o despacho ainda não foi tornado 

público) vai servir para a desinformação orquestrada do costume.  

 

http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/noticias/COMUNICADO.pdf
http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/o-verdadeiro-reitor.html
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Fig. 37 - Certificado de licenciatura de José Sócrates entregue na CMCovilhã, datado de 26-8-1996972 

(já publicado na imprensa) 

[ver ainda as folhas seguintes desse certificado] 

 

 

 

http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
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Fig. 38 - Certificado de licenciatura de José Sócrates entregue na CMCovilhã, datado de 26-8-1996 – folha 

2 

 

 



 O Dossiê Sócrates 269 

 
Fig. 39 - Certificado de licenciatura de José Sócrates entregue na CMCovilhã, datado de 26-8-1996 – folha 

3 
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Fig. 40 - Certificado de licenciatura de José Sócrates entregue na CMCovilhã, datado de 26-8-1996 – folha 

4 

 

 

Pode, portanto, nessa linha desinformativa, passar a dizer-se que é, e foi sempre, 

absolutamente legal a utilização do título de engenheiro por José Sócrates, que 
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foram eliminadas todas as dúvidas sobre a inscrição, as equivalências, a 

frequência, as provas e os vários certificados de licenciatura e, até, voltar a 

inscrever-se no seu curriculum oficial que é detentor de "pós-graduação em 

Engenharia Sanitária"... 

 

O DN de hoje 2-8-2007
973

, um jornal com a tradição que tem, é o máximo 

exemplo de desinformação quando titula na primeira página, após o comunicado 

da Procuradoria sobre a alegada falsificação/uso de documento falso (o 

certificado da CMCovilhã): "Curso de Sócrates livre de ilegalidades" (link da 

notícia não está disponível)... Poderíamos apresentar ainda outros exemplos da 

campanha de desinformação clássica, a falácia do "grão de verdade". Melhor é 

visitar a incontornável Grande Loja do Queijo Limiano
974

. 

 

 

Pós-Texto 2: Este post foi actualizado às 18:09, às 18:43 e 20:18 de 1-8-2007 e 

às 12:13 de 2-8-2007. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é, que se saiba, suspeito ou 

arguido no seu percurso académico ou profissional do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade; nem, por 

isso, a Universidade Independente, os seus dirigentes e docentes; tal como o ISEC, ISEL e APESB, os seus dirigentes e 

docentes; ou ainda, a Câmara Municipal da Covilhã, os seus dirigentes e funcionários.  

 

 

 

 

Quinta-feira, 2 de Agosto de 2007  

Os bochechos do segredo  
 

No DN de hoje, 2-8-2007
975

, numa notícia assinada por A.S.L.
976

 (que presumo 

ser Ana Sá Lopes), escreve-se o seguinte relativamente ao arquivamento do 

inquérito do Ministério Público para apurar alegada falsificação de 

documento/uso de documento falso - alegadamente, conforme foi publicado na 

imprensa, o certificado, entregue para "efeitos de requalificação profissional
977

" 

na Câmara Municipal da Covilhã
978

, e que foi divulgado pela TVI em 13-4-

2007
979

, de licenciatura em Engenharia Civil na Universidade Independente de 

José Sócrates, que atesta que Sócrates concluíu o curso em 8-8-1996, um 

certificado com timbre com código postal de sete dígitos, criados em 1998, e 

indicativo "21", numeração que só foi criada em 31 de Outubro de 1999
980

):  

 

http://dn.sapo.pt/2007/08/02/capa.gif
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?idCanal=0&id=238337
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797154
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797154
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797154
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/o-verdadeiro-reitor.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/o-verdadeiro-reitor.html
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"A Procuradoria-Geral da República arquivou ontem o inquérito à 

licenciatura do primeiro-ministro, considerando que não se verificou a prática 

de crime de falsificação de documento. Ao que o DN apurou, no despacho de 

arquivamento consta, expressamente, que Sócrates não foi objecto de nenhum 

tratamento de favor relativamente à sua licenciatura.
981

" 

 

Segundo o Público de hoje, 2-8-2007
982

, o Dr. José Maria Martins - a quem 

Portugal jamais pagará o favor de ter conseguido que Carlos Silvino (Bibi) 

falasse sobre a pedofilia na Casa Pia, nem tão pouco lhe agradecerá a coragem 

de ter participado o assunto do percurso académico do primeiro-ministro à 

Procuradoria-Geral da República
983

 quando o assunto era público e notório - 

"escusou-se ontem a prestar quaisquer comentários sobre o arquivamento do 

inquérito, dizendo que ainda não foi notificado do mesmo e que só se 

pronunciará depois de analisar o processo
984

". O autor da queixa ainda não o 

conhece, mas o DN, segundo afirma, já: "no despacho de arquivamento consta, 

expressamente..."
985

. O despacho de arquivamento do Ministério Público estará 

em segredo de justiça, não podendo ser divulgado, mesmo na conveniência dos 

bochechos das partes mais favoráveis. Parece que o segredo de justiça não 

vincula todos... 

 

 

Pós-texto: 

Este post foi corrigido e actualizado às 6:01 de 3-8-2007, além de pequenas 

emendas de redacção, na parte relativa ao certificado da CMCovilhã
986

. 

 

Esse certificado
987

 terá sido entregue para "efeitos de requalificação 

profissional
988

" (ver CM de 13-4-2007
989

) e foi divulgado pela TVI em 13-4-

2007
990

 - conforme comentei nesse mesmo dia
991

 -, dois dias depois da entrevista 

do primeiro-ministro à RTP-1
992

, onde José Sócrates terá exibido o certificado 

da conclusão da sua licenciatura em 8-9-1996, um domingo (facto inédito 

publicado Do Portugal Profundo em 30-3-2007
993

). 

 

O Gabinete do Primeiro-Ministro
994

 após a divulgação da notícia da TVI
995

, veio 

declarar ainda em 13-4-2007
996

, segundo essa estação, que "José Sócrates só 

pode ter-se licenciado em Agosto de 96 e não em Setembro, pelo que prestou 

informações erradas na RTP com base num certificado passado pela 

Independente com a data errada
997

". 

 

Em 15-4-2007, a TVI
998

 refere que "o gabinete de José Sócrates confirma a 

veracidade do documento
999

" (do certificado com data de emissão de 26-8-

1996
1000

)", alegadamente "emitido e enviado em 2000 para a Covilhã
1001

", e 

http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070802&page=5&c=A
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-na-procuradoria.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/dossier-scrates-na-procuradoria.html
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070802&page=5&c=A
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070802&page=5&c=A
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070802&page=5&c=A
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?idCanal=0&id=238337
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?idCanal=0&id=238337
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?idCanal=0&id=238337
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797154
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797154
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/nessa-altura.html
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://multimedia.rtp.pt/videobeta/envia_file_video.php?file=http://tv.rtp.pt/mp3/auto/especiais/2anosgov_11042007.mp3&name=Entrevista
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/03/frmula-1.html
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797395
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797154
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797395
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797395
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797395
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797395
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797395
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797761
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797761
http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797761
http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
http://jn.sapo.pt/2007/04/15/nacional/covilha_recebeu_dois_certificados.html
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"explica que existem duas vias do mesmo documento
1002

", um argumento que foi 

confirmado
1003

 pelo presidente da CMCovilhã, Carlos Pinto (que menciona, ao 

JN
1004

, ainda um outro certificado, que nunca foi tornado público, ao qual 

"faltava um algarismo no ano (constando a inscrição 08/08/9)
1005

", substituído 

por aquele publicado, cujo fac-simile se pode ver aqui
1006

, o qual não menciona 

que se trata de uma 2.ª via, nem sequer aí aparece a data de 2000 em que 

alegadamente terá sido emitido. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): O presente post trata de factos já publicados do Dossiê Sócrates e o seu 

conteúdo não se encontra abrangido pelo segredo de justiça a que eu esteja sujeito no âmbito de inquéritos judiciais onde 

tenha participado como testemunha ou arguido, relativamente a matérias específicas sobre as quais tenha deposto. 

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é, que se saiba, suspeito ou arguido no seu percurso académico ou 

profissional do cometimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade; nem, por isso, a Universidade Independente, os 

seus dirigentes e docentes; tal como o ISEC, ISEL e APESB, os seus dirigentes e docentes; ou ainda, a Câmara 

Municipal da Covilhã, os seus dirigentes e funcionários.  

 

 

 

 

 

Domingo, 12 de Agosto de 2007  

Único - Maio de 1996  

http://www.tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=797761
http://jn.sapo.pt/2007/04/15/nacional/covilha_recebeu_dois_certificados.html
http://jn.sapo.pt/2007/04/15/nacional/covilha_recebeu_dois_certificados.html
http://jn.sapo.pt/2007/04/15/nacional/covilha_recebeu_dois_certificados.html
http://bp2.blogger.com/_T5jwad74enc/RiBejiPSEqI/AAAAAAAAAKU/8jwNvKA9LXw/s1600-h/certificado+CovilhÃ£.jpg
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Fig. 40- Único - Jornal da Universidade Independente, n.º 11 - Maio de 1996, primeira página 

Director: Daniel Pessoa e Costa; Dir. Adjunto: Mariana Roxo1007 

 

Para desenjoar da solenidade da política, a primeira página do jornal Único, n.º 

11, de Maio de 1996, da Universidade Independente (UnI)
1008

, desencantado, no 

sótão da UnI, pelo nosso meticuloso comentador Citizen
1009

. 

 

 

 

http://web.archive.org/web/20070812085815/http:/www.uni.pt/actividades/noticias/Unico_cp.jpg
http://web.archive.org/web/20070812085815/http:/www.uni.pt/actividades/noticias/Unico_cp.jpg
http://web.archive.org/web/20070812085815/http:/www.uni.pt/actividades/noticias/Unico_cp.jpg
http://web.archive.org/web/20070812085815/http:/www.uni.pt/actividades/noticias/Unico_cp.jpg
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/7981511539632880708/#285844
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Quinta-feira, 16 de Agosto de 2007 

Longa manu  
 

Como classificar o que se alega no extraordinário post "Os longos braços da 

censura socrática
1010

" de 15 de Agosto de 2007 de Vasco Carvalho no Zero de 

Conduta
1011

, indicado pelo nosso comentador Citizen, sobre o alegado 

apagamento
1012

, pela "máquina de contra-informação
1013

", de trechos e 

expressões desagradáveis para o poder em entradas na Wikipédia? 

 

Do Portugal Profundo, não tenho os conhecimentos de informática suficientes 

para avaliar o alegado "vandalismo"
1014

 de que a Wikipedia, em Abril de 2007, 

terá acusado o IP 193.47.185
1015

 (alegadamente do CEGER
1016

) - "Please do not 

delete content from articles on Wikipedia, as you did to José Sócrates
1017

. Your 

edits appear to be vandalism
1018

" -, por isso apenas pergunto. 

 

As severas Vicentinas de Braganza
1019

, ex-Braganza Mothers, já tinham 

denunciado o problema da edição da Wikipedia, conforme se pode ler neste 

post
1020

. Agora, com o post do Zero de Conduta
1021

, percebe-se melhor o 

contexto. 

 

Já agora, o que é o CEGER (Centro de Gestão da Rede Informática do 

Governo)
1022

? De quem depende
1023

?... Será mesmo verdade que "Por delegação 

do Primeiro-Ministro, o Ceger funciona na directa dependência do Secretário de 

Estado da Presidência do Conselho de Ministros (Decreto-Lei nº184/98, de 6 de 

Julho)
1024

"?... E cabe nas suas competências legais
1025

? E, se verídico, será 

legítimo o alegado "vandalismo"
1026

? 

Pós-Texto (às 11:21 de 17-8-2007): "David Damião, assessor de imprensa do 

primeiro-ministro
1027

", refere hoje, dia 17-8-2007, o DN
1028

 que "negou ao DN 

que as mudanças tenham sido feitas a partir do Centro de Gestão da Rede 

Informática do Governo, alegando que este «não opera com conteúdos». (...) 

Sobre o facto de algumas dessas mudanças surgirem associadas ao IP do Centro 

de Gestão da Rede Informática do Governo é «normal» porque os computadores 

governamentais estão ligados a esse servidor
1029

". 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): Os funcionários do CEGER1030 não são suspeitos do comentimento de 

qualquer crime. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:193.47.185.124
http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:193.47.185.124
http://zerodeconduta.blogspot.com/2007/08/os-longos-braos-da-censura-socrtica.html
http://en.wikipedia.org/wiki/JosÃƒÂ©_SÃƒÂ³crates
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalism
http://asvicentinasdebraganza.blogspot.com/2007/08/j-se-sabia-que-havia-quem-mandasse-na.html
http://asvicentinasdebraganza.blogspot.com/2007/08/j-se-sabia-que-havia-quem-mandasse-na.html
http://asvicentinasdebraganza.blogspot.com/2007/08/j-se-sabia-que-havia-quem-mandasse-na.html
http://zerodeconduta.blogspot.com/2007/08/os-longos-braos-da-censura-socrtica.html
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Sexta-feira, 17 de Agosto de 2007  

A culpa é da secretária... 
 

 
Fig. 42 - Steven Shainberg, Secretary, 20021031 

 

Ainda sobre o excelente trabalho de investigação do Vasco Carvalho
1032

 do Zero 

de Conduta
1033

 no post "Os longos braços da censura socrática
1034

" de 15-8-2007 

leia-se esta notícia do atento João Pedro Henriques no DN
1035

 de hoje, 17-8-

2007:  

"David Damião, assessor de imprensa do primeiro-ministro, negou ao DN 

que as mudanças tenham sido feitas a partir do Centro de Gestão da Rede 

Informática do Governo, alegando que este "não opera com conteúdos". (...) 

David Damião admitiu que, de facto, as mudanças possam ter sido 

introduzidas por pessoal do gabinete do primeiro-ministro, do seu 

secretariado ou até do Governo em geral.
1036

" (Realce meu) 

 

Mas terá mesmo sido a secretária?... Ou o "Governo em geral"? Não quero 

acreditar que o gabinete do Primeiro-Ministro de Portugal José Sócrates tenha 

praticado o "vandalismo
1037

" na Wikipédia. E todavia: não convém o 

esclarecimento do caso?... O Governo não deve uma explicação pública e cabal 

sobre o caso do "vandalismo
1038

", alegadamente
1039

 com origem no servidor 

governamental, na biografia do primeiro-ministro na Wikipédia?!... 

 

http://www.imdb.com/title/tt0274812/
http://zerodeconduta.blogspot.com/2007/08/os-longos-braos-da-censura-socrtica.html
http://zerodeconduta.blogspot.com/2007/08/os-longos-braos-da-censura-socrtica.html
http://zerodeconduta.blogspot.com/2007/08/os-longos-braos-da-censura-socrtica.html
http://zerodeconduta.blogspot.com/2007/08/os-longos-braos-da-censura-socrtica.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/17/media/governo_mudou_perfil_online_socrates.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/17/media/governo_mudou_perfil_online_socrates.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/17/media/governo_mudou_perfil_online_socrates.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/17/media/governo_mudou_perfil_online_socrates.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/17/media/governo_mudou_perfil_online_socrates.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/17/media/governo_mudou_perfil_online_socrates.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/17/media/governo_mudou_perfil_online_socrates.html
http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:193.47.185.124
http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:193.47.185.124
http://zerodeconduta.blogspot.com/2007/08/os-longos-braos-da-censura-socrtica.html
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No Público de hoje, 17-8-2007, o jornalista João Pedro Pereira
1040

 desenvolve o 

caso do "vandalismo
1041

" na Wikipédia. 

 

Ainda por cima, a biografia de José Sócrates na Wikipédia
1042

 (consultada em 

17-8-2007) está numa versão muito favorecida. Veja-se que mantém, apesar de 

já não como pós-graduação
1043

, a informação errada (que já tinha identificado, 

Do Portugal Profundo, em 22-2-2007) de que o primeiro-ministro possui "o 

curso de Engenharia Sanitária para engenheiros municipais na Escola Nacional 

de Saúde Pública
1044

" - em vez do verdadeiro "Curso de Saúde Pública para 

Engenharia Municipal
1045

", como expliquei neste blogue em 11-4-2007
1046

. 

 

E, já agora, veja-se o comentário do Filipe Calvão
1047

 do Zero de Conduta
1048

, 

hoje, 17-8-2007, sobre o assunto:  

 

"um governo informa e torna a informação que lhe diga respeito disponível 

ao público, mas não edita conteúdos que não os da sua responsabilidade
1049

" 

 

Mas isso é a doutrina democrática. A prática da informação, desinformação e 

contra-informação, do governo socrático é outra e tem sido amplamente 

denunciada. Porém, pelo menos, conviria manter uma aparência de decoro. 

 

 

Pós-Texto (19-8-2007): 

Ainda sobre este matéria, leia-se o post de Pedro Sales "A verdade da 

mentira
1050

" de 18-8-2007 no Zero de Conduta
1051

 relativo ao tratamento do 

caso nos media tradicionais - com o destaque do lamentável artigo spínico, não 

assinado, do JN de 18-8-2007
1052

 que acusa que a biografia de Sócrates teria sido 

"pirateada" na Wikipedia (a referência ao escândalo da Universidade 

Independente) e da reincidente SIC - e também (via o mesmo Zero de 

Conduta
1053

) o trabalhoso levantamento da publicação do caso nos media pelo 

Marketing de Busca
1054

, um sítio de serviço público sobre motores de busca, 

blogues e tecnologias relacionadas
1055

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1302443
http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:193.47.185.124
http://pt.wikipedia.org/wiki/JosÃ©_sÃ³crates
http://pt.wikipedia.org/wiki/JosÃ©_sÃ³crates#_note-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/JosÃ©_sÃ³crates
http://pt.wikipedia.org/wiki/JosÃ©_sÃ³crates
http://pt.wikipedia.org/wiki/JosÃ©_sÃ³crates
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http://jn.sapo.pt/2007/08/18/nacional/perfil_socrates_wikipedia_pirateado.html
http://zerodeconduta.blogspot.com/2007/08/verdade-da-mentira.html
http://zerodeconduta.blogspot.com/2007/08/verdade-da-mentira.html
http://www.marketingdebusca.com/artigo/socrates-wikipedia-blog-jornais/
http://www.marketingdebusca.com/
http://www.marketingdebusca.com/
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Terça-feira, 21 de Agosto de 2007  

Deliberação da ERC sobre o "Impulso irresistível de 

controlar"  
 

Acaba de ser publicada a Deliberação 1/IND/2007 do Conselho Regulador da 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), datada de 14-8-2007, 

sobre "A independência dos órgãos de comunicação social à luz do artigo 

«Impulso irresistível de controlar», da autoria de Nuno Saraiva, publicado no 

jornal Expresso, de 31 de Março de 2007"
1056

 (a propósito do Dossiê Sócrates), 

aprovada com os votos favoráveis de José Alberto de Azeredo Lopes, Elísio 

Cabral de Oliveira e Rui Assis Ferreira e o voto contra, com declaração de voto, 

de Luís Gonçalves da Silva. 

 

Por motivo do Processo 28/07.0.TE.LSB do Departamento Central de 

Investigação e Acção Penal (DCIAP) da Procuradoria-Geral da República por 

queixa do primeiro-ministro enquanto tal e cidadão José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa contra mim próprio, não posso comentar esta deliberação da ERC
1057

, 

publicada hoje, dia 21-8-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erc.pt/index.php?op=downloads&enviar=enviar&lang=pt&id=303
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Setembro de 2007 
 

 

Terça-feira, 25 de Setembro de 2007  

Dossiê Sócrates - rigor e deferência  
 

O Público de hoje, 25-9-2007, traz informações de relevo sobre o inquérito da 

Procuradoria-Geral da República(PGR)/Dra. Cândida Almeida ao diploma 

de licenciatura de José Sócrates: 
 

 Juíza mandou destruir escutas entre Arouca, Sócrates e Morais
1058

 

 Certificado do ISEL entregue em três dias1059
  

 PJ legendou teor dos telefonemas nos autos1060
  

 Rui Verde detido com Dossiê de Vara1061
  

 Colegas ouvidos
1062

 

 

A senhora procuradora-geral adjunta Dra. Cândida Almeida já havia feito 

revelações, específicas e concretas, sobre este inquérito, não contidas no 

comunicado da PGR de 1-9-2007
1063

, no domingo, 23-9-2007, em entrevista na 

Rádio Renascença/Público
1064

. Essa entrevista pública foi comentada pelo 

José
1065

 da Loja
1066

 nesse mesmo dia. 

 

A liberdade efectiva das televisões portuguesas, e a sua autonomia face ao 

Governo, pode ser aferida pelo facto de nos telejornais da RTP-1, SIC e TVI, das 

13 horas de hoje, 25-9-2007, as extraordinárias revelações do Público 

merecerem... zero referência!... 

 

Mais tarde, aqui, Do Portugal Profundo, no respeito da lei, comentarei o assunto 

e trarei novas informações sobre o Dossiê Sócrates. 

 

 

Terça-feira, 25 de Setembro de 2007  

Requerida a instrução no processo crime contra José 

Sócrates  
 

O advogado Dr. José Maria Martins
1067

 entregou hoje, 25-9-2007, no 

DCIAP/PGR a contestação ao despacho de arquivamento do inquérito à 

licenciatura na UnI de José Sócrates. Dessa forma, o processo continua aberto. 

http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1305694
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070925&page=5&c=A
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070925&page=4&c=A
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070925&page=5&c=A
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070925&page=5&c=A
http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/noticias/COMUNICADO.pdf
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?id=11986205
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?id=11986205
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/09/as-deferncias-no-so-crime.html
http://grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com/2007/09/as-deferncias-no-so-crime.html
http://josemariamartins.blogspot.com/
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José Maria Martins entregou um requerimento, arguindo nulidades e solicitando 

que o despacho da Procuradora-Geral Adjunta Dra. Maria Cândida Almeida - a 

mandar arquivar o processo - seja julgado nulo e que continue a investigação por 

crimes de falsificação de documentos, favorecimento pessoal e tráfico de 

influências, contra José Sócrates, o ex-reitor da UnI, Prof. Luís Arouca, e o Prof. 

António José Morais. 

 

O requerimento foi dirigido ao Supremo Tribunal de Justiça, competente para 

julgar o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o 

Primeiro-ministro, tribunal que vai funcionar, neste caso, como de instrução 

criminal. 

 

 

 

Quinta-feira, 27 de Setembro de 2007  

Escalada de razões  
 

O Dr. José Maria Martins
1068

 explica no seu blogue
1069

 as razões por que 

entregou anteontem, 25-9-2007, no DCIAP/PGR, um requerimento a arguir 

nulidades sobre o despacho de arquivamento do inquérito à licenciatura em 

Engenharia Civil de José Sócrates na UnI e a suscitar junto do Supremo 

Tribunal de Justiça a continuação da investigação relativa ao Dossiê Sócrates. 

 

 

 

 

Sexta-feira, 28 de Setembro de 2007  

Alibi  
 

Carlos Fernão Gomes Pereira e Maria Cármen Antunes, indicados pela 

Procuradoria-Geral da República (Expresso de 4-8-2007
1070

) como a prova 

(testemunhal) do alegado não favorecimento do aluno José Sócrates na 

licenciatura em Engenharia Civil na Universidade Independente (UnI), são 

respectivamente, Director do Departamento de Segurança Rodoviária e 

Tráfego
1071

 e Chefe de Divisão de Formação e Segurança Rodoviária da Câmara 

Municipal de Lisboa
1072

 (CML). A Eng. Maria Cármen Antunes é 

subordinada directa do Eng. Carlos Fernão Gomes Pereira na CML
1073

 (consulta 

http://josemariamartins.blogspot.com/2007/09/licenciatura-de-jos-scrates.html
http://josemariamartins.blogspot.com/2007/09/licenciatura-de-jos-scrates.html
http://educar.wordpress.com/2007/08/04/mas-o-ministro-gago-nao-disse-que-as-inspeccoes-nao-detectaram-nada-de-irregular/
http://www.cm-lisboa.pt/?id_categoria=101&id_item=9790
http://www.cm-lisboa.pt/?id_categoria=101&id_item=9790
http://www.cm-lisboa.pt/?id_categoria=101&id_item=10153
http://www.cm-lisboa.pt/?id_categoria=101&id_item=10153
http://www.cm-lisboa.pt/docs/imagens/DSRT_Organigrama.png
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hoje, 28-9-2007). Alegadamente, Carlos Fernão Gomes Pereira é socialista - e 

esta informação não é nova e não podia deixar de ser conhecida. 

 

Carlos Fernão Gomes Pereira e Maria Cármen Antunes terão dito
1074

 no 

inquérito sobre a licenciatura de Sócrates, numa assunção de responsabilidade 

própria que lhes poderia trazer gravíssimas consequências profissionais e 

sociais, que a cadeira de Inglês Técnico lhe foi oferecida na UnI sem a 

necessidade de fazerem qualquer prova
1075

. Apesar disso, garantiram-no. E 

também terão afirmado que fizeram a cadeira final de Projecto num trabalho de 

grupo (!!) com José Sócrates?... 

 

Carlos Fernão Gomes Pereira apareceu imediatamente a dar uma entrevista ao 

CM em 24-3-2007
1076

, realizada no dia seguinte (e publicada um dia depois) à 

difusão das notícias do Público de 22-3-2007 sobre a licenciatura José 

Sócrates
1077

 - na sequência da investigação deste blogue Do Portugal Profundo 

de Fevereiro de 2005 e novamente a partir de Fevereiro de 2007 -, afirmando 

que o curso do actual primeiro-ministro foi "obtido por mérito próprio"
1078

. Ora, 

Carlos Fernão Gomes Pereira não consta da listagem de alunos da "turma 

especial" (além das turmas normais do 1.º e 2.º ano do curso, o curso começara 

na UnI no ano anterior) da licenciatura em Engenharia Civil alegadamente 

fornecida ao jornal Expresso pela UnI e publicada por esse jornal (p. 12) em 11-

4-2007 - nem Maria Cármen Antunes. 

 

Carlos Fernão Gomes Pereira
1079

 e Maria Cármen Antunes terão sido dois dos 

alunos que atestaram ter concluído a licenciatura em Engenharia Civil da UnI 

em 1995/1996, o mesmo ano em que José Sócrates conseguiu o diploma - uma 

revelação que, segundo o Público de 25-9-2007
1080

, terá surpreendido colegas 

que supunham ter sido eles os primeiros a terminar o curso de licenciatura da 

UnI em 1996/97. 

 

Pós-Texto: Este post foi emendado às 18:06 de 28-9-2007 devido a gralha no nome do 

Eng.º Carlos Fernão Gomes Pereira. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, Carlos Fernão Gomes Pereira, 

Maria Cármen Antunes, e funcionários e alunos da UnI, não são, que se saiba, arguidos de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade sobre os factos acima referidos. De qualquer modo, os sujeitos processuais gozam do direito legal de 

presunção de inocência até à emissão de sentença condenatória transitada em julgado. 

 

 

 

http://educar.wordpress.com/2007/08/04/mas-o-ministro-gago-nao-disse-que-as-inspeccoes-nao-detectaram-nada-de-irregular/
http://educar.wordpress.com/2007/08/04/mas-o-ministro-gago-nao-disse-que-as-inspeccoes-nao-detectaram-nada-de-irregular/
http://educar.wordpress.com/2007/08/04/mas-o-ministro-gago-nao-disse-que-as-inspeccoes-nao-detectaram-nada-de-irregular/
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?idCanal=0&id=235797
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http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1289019&idCanal=34
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?idCanal=0&id=235797
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=237783&idCanal=90
http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070925&page=5&c=A
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Outubro de 2007 
 

 

Sábado, 6 de Outubro de 2007  

Processo Sócrates livre do segredo de justiça  
 

O JN de hoje (6-10-2007)
1081

 refere o requerimento do Dr. José Maria 

Martins
1082

 ao Supremo Tribunal de Justiça a arguir nulidades sobre o 

despacho de arquivamento do inquérito sobre a eventual falsificação do 

certificado de licenciatura em Engenharia Civil de José Sócrates na 

Universidade Independente (UnI) elaborado pela procuradora-geral adjunta 

dra. Maria Cândida Almeida. O texto é sóbrio, sumário e justifica leitura. A 

edição impressa tem uma outra peça - "Pormenores" - que não está na edição 

digital. 

 

O jornalista Nuno Miguel Maia nesta peça do JN
1083

 diz que "Para José Maria 

Martins (...) além de suspeitas de falsificação de documentos, sob a forma 

intelectual, haverá ainda indícios de tráfico de influências
1084

". O Público de 27-

9-2007
1085

 indica que além destes, o Dr. José Maria Martins requereu também a 

investigação do crime de "favorecimento pessoal
1086

". 

 

O processo Sócrates (Processo n.º 25/07.5.TE.LSB do DCIAP) já não está 

sujeito ao segredo de justiça. O processo pode ser consultado no Departamento 

Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP)
1087

 na rua Alexandre Herculano, 

n.º 60, junto ao largo do Rato, em Lisboa. 

 

Seria muito útil os media procederem a uma análise mais extensa do processo. 

Tendo em conta a gravidade do assunto - relativo ao primeiro-ministro e pelos 

graves motivos apontados -, seria útil que o processo fosse todo tornado público, 

a exemplo dos processos de impugnação (impeachment) de Nixon, Collor de 

Mello, etc. Concordo com a sugestão do Dr. Martins de que deveria ser feita (ou 

autorizada) a publicação integral do processo na Internet
1088

, por forma a que o 

povo pudesse concluir da absoluta legalidade e regularidade da obtenção 

por José Sócrates da licenciatura em Engenharia Civil na UnI e, assim, da 

justeza do despacho de arquivamento e também das suas conclusões extra-

objecto do inquérito. 

 

http://jn.sapo.pt/2007/10/06/primeiro_plano/denunciante_quer_socrates_arguido.html
http://josemariamartins.blogspot.com/
http://josemariamartins.blogspot.com/
http://jn.sapo.pt/2007/10/06/primeiro_plano/denunciante_quer_socrates_arguido.html
http://jn.sapo.pt/2007/10/06/primeiro_plano/denunciante_quer_socrates_arguido.html
http://jn.sapo.pt/2007/10/06/primeiro_plano/denunciante_quer_socrates_arguido.html
http://jn.sapo.pt/2007/10/06/primeiro_plano/denunciante_quer_socrates_arguido.html
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1305899&idCanal=undefined
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1305899&idCanal=undefined
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1305899&idCanal=undefined
http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/tribunais/indice.htm
http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/tribunais/indice.htm
http://josemariamartins.blogspot.com/2007/09/licenciatura-de-jos-scrates.html
http://josemariamartins.blogspot.com/2007/09/licenciatura-de-jos-scrates.html


284 António Balbino Caldeira  

A propósito dessas conclusões extra-objecto de inquérito no despacho de 

arquivamento, veja-se este artigo do DN de 2-8-2007
1089

 - "Ao que o DN 

apurou, no despacho de arquivamento consta
1090

"!... - com informações do 

despacho não incluídas no comunicado da Procuradoria-Geral da República de 

1-8-2007
1091

, publicadas quando o denunciante Dr. José Maria Martins (segundo 

o Público de 2-8-2007
1092

) ainda não tinha sido sequer notificado do despacho e 

numa altura em que o processo se encontrava ainda em segredo de justiça!!... 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é arguido do cometimento de 

qualquer crime relacionado com o seu diploma em Engenharia Civil na Universidade Independente, bem como, por estes 

factos, os funcionários e docentes da UnI.  

 

 

 

Sábado, 13 de Outubro de 2007  

Afinal...  
 

O Expresso Online, publicou na quarta-feira, dia 10-10-2007, da autoria de 

Carlos Rodrigues Lima, uma notícia sobre a queixa efectuada pelo primeiro-

ministro contra mim em Abril denominada "Blogger diz que José Sócrates 

revelou «falta de coragem»
1093

" e outra notícia de complemento, ontem, 12-10-

2007, intitulada "Alusões ao centro de controlo dos media é que incomodaram 

Sócrates
1094

". 

 

Na última notícia, o jornalista escreve que "Na queixa contra o bloguer António 

Balbino Caldeira, o primeiro-ministro não questionou a investigação sobre a 

licenciatura na Universidade Independente
1095

". E adianta que 

 

"Afinal, José Sócrates não processou o bloguer António Balbino 

Caldeira por este ter escrito vários artigos sobre a licenciatura do 

primeiro-ministro na Universidade Independente. O que 

incomodou Sócrates foram as referências, no blogue 

doportugalprofundo.blogspot.com, a um "centro de comando e 

controle dos media" e ao MBA no ISCTE.1096
" 

 

Do Portugal Profundo estou duplamente sujeito neste processo ao segredo de justiça, 

não podendo, portanto, sequer confirmar ou desmentir os motivos da queixa do 

"primeiro-ministro enquanto tal e cidadão" José Sócrates contra mim. 

 

http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/noticias/COMUNICADO.pdf
http://www.pgr.pt/portugues/grupo_soltas/noticias/COMUNICADO.pdf
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/08/os-bochechos-do-segredo.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/08/os-bochechos-do-segredo.html
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/138214
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/138214
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/139843
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/139843
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/139843
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/139843
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/139843
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/139843
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/139843
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/139843
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/139843
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/139843
http://expresso.clix.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/139843
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Terça-feira, 16 de Outubro de 2007  

O Regulamento da Discipilina de Inglês Técnico  
 

Abaixo reproduzo e transcrevo o documento recebido intitulado "Regulamento 

Específico da Discipilina de Inglês Técnico" (sic) que estaria em vigor no 

ano lectivo de 1995/96 na licenciatura em Engenharia Civil da Faculdade de 

Tecnologia da Universidade Independente (UnI), que seria parte integrante 

das "Normas Sugeridas pela Reitoria para o Funcionamento e Prestação de 

Provas na Faculdade de Tecnologia" da UnI em 1995-96. 

 

 
Fig. 43 - Fac-simile do documento "Regulamento Específico da Discipilina de Inglês Técnico" (1.ª página) 

- em vigor na licenciatura em Engenharia Civil da Universidade Independente em 1995-96 
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Fig. 44 - Fac-simile do documento "Regulamento Específico da Discipilina de Inglês Técnico" (página 2) - 

em vigor na licenciatura em Engenharia Civil da Universidade Independente em 1995-96 

 

 

O conteúdo do documento (transcrição minha) é o seguinte: 
 

 

"ARTIGO 1° 

NA DISCIPLINA DE INGLÊS TÉCNICO A AVALIAÇÃO SERÁ 

CONTÍNUA. 
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ARTIGO 2° 

SERÃO ELABORADOS, PELO MENOS, DOIS TRABALHOS ESCRITOS 

EM INGLÊS (UM EM CADA SEMESTRE) SOBRE TEMAS 

PROPOSTOS. OS TRABALHOS SERÃO APRESENTADOS PERANTE 

UMA AUDIÊNCIA. NO FIM DE CADA APRESENTAÇÃO EXISTIRÁ 

UMA SESSÃO DE PERGUNTAS PELA AUDIÊNCIA E PELO 

PROFESSOR. 

 

ARTIGO 3° 

CADA TRABALHO SERÁ CLASSIFICADO E CADA ALUNO TERÁ 

UMA CLASSIFICAÇÃO CORRESPONDENTE À MÉDIA DOS 

TRABALHOS APRESENTADOS. DESSA MÉDIA SERÁ EXTRAIDA 

UMA PERCENTAGEM DE 85%. 

 

ARTIGO 4° 

CADA ALUNO TERÁ AINDA UMA CLASSIFICAÇÃO PELA SUA 

PRESENÇA, PARTICIPAÇÃO E ASSIDUIDADE ÀS AULAS. DESTA 

CLASSIFICAÇÃO SERÁ EXTRAÍDA UMA PERCENTAGEM DE 15%. 

 

ARTIGO 5° 

A CLASSIFICAÇÃO FINAL SERÁ ATRIBUIDA PELA SOMA DAS 

PERCENTAGENS ANTERIORES. 

 

ARTIGO 6° 

A APROVAÇÃO NA CADEIRA SERÁ OBTIDA COM CLASSIFICAÇÃO 

IGUAL OU SUPERIOR A 10 VALORES." 

 

Este documento seria parte integrante das "Normas Sugeridas pela Reitoria para 

o Funcionamento e Prestação de Provas na Faculdade de Tecnologia" da UnI no 

ano de 1995/96, que abaixo reproduzo. 
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Fig. 45 - Fac-simile do documento "Normas Sugeridas pela Reitoria para o Funcionamento e Prestação de 

Provas na Faculdade de Tecnologia" da UnI em 1995/96 

 

Para aplicação em 1996-1997, é emitido o documento intitulado "Despacho 

Reitoral n.º 9/96 de 19 de Agosto de 1996" assinado pelo reitor "Prof. Doutor 

Luís Arouca". A partir desse ano lectivo, em que começa a ser regularizada a 

organização da universidade, deixa de ser necessário anexar as normas de 

avaliação das disciplinas ao regulamento geral (ou específico, como era o caso 

da Faculdade de Tecnologia) de avaliação de conhecimentos, constando essas 

regras de cada disciplina dos próprios programas das cadeiras. 
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Fig. 46 - Fac-simile do documento "Despacho Reitoral n° 9/96 de 19 de Agosto de 1996" da UnI sobre 

avaliação para 1996/97 

 

 

 

 

Esse "Despacho Reitoral", que acima reproduzi, tem o seguinte conteúdo 

(transcrição minha): 
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"DESPACHO REITORAL N° 9/96 DE 19 DE AGOSTO DE 1996 

(Regime de Avaliação Cursos de Engenharia Civil, Engenharia 

Electrotécnica, Engenharia Industrial, Engenharia Informática, Engenharia 

dos Recursos Naturais) 

 

Considerando o Regulamento Geral de Avaliação da Uni - Universidade 

Independente, as recentes deliberações do Conselho Científico da 

Universidade, bem como do Conselho da Faculdade de Tecnologia, 

homologa-se o Regulamento de Avaliação de Conhecimento para a 

Faculdade de Tecnologias, Ano Lectivo de 1996/97, que se anexa a este 

Despacho." 

 

 

Portanto, de acordo com o art.º 2 deste "Regulamento Específico sobre a 

Discipilina de Inglês Técnico", na cadeira de Inglês Técnico teriam de ser 

elaborados pelo menos dois trabalhos (e não apenas um como José Sócrates 

terá feito
1097

); os trabalhos teriam de ser apresentados perante uma 

audiência, com perguntas e respostas (e não enviado por fax como José 

Sócrates terá feito em 22-8-96
1098

, e pelo qual terá recebido, em 26-8-96, a nota 

de 15 valores
1099

 - pauta com timbre da rua Fernando Palha de onde a UnI terá 

saído em Dezembro de 1995). Uma disciplina realizada deste modo, face às 

normas que estipulam o seu funcionamento, não parece ter sido cumprida 

regularmente, comprometendo assim eventualmente a própria licenciatura. 

 

 
Pós-Texto: Este post foi actualizado às 19:50 de 16-10-2007 e 20:44 de 16-10-2007. 

 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não foi constituído arguido do 

cometimento de qualquer crime relacionado com o seu diploma em Engenharia Civil na Universidade Independente, bem 

como, por estes factos, os funcionários e docentes da UnI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=29897
http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=29897
http://static.publico.clix.pt/docs/politica/InglesTecnico.pdf
http://static.publico.clix.pt/docs/politica/InglesTecnico.pdf
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Quinta-feira, 18 de Outubro de 2007  

A foto de José Sócrates e Luís Arouca  
 

 

 
Fig. 47 – Foto de José Sócrates e Luís Arouca (na altura, reitor da Universidade Independente - UnI) - na 

cerimónia de entrega de diplomas da UnI em Janeiro de 2002 

(foto publicada no sítio da Internet da Universidade Independente – http://www.uni.pt1100) 

 

 

 

 

Terça-feira, 23 de Outubro de 2007  

Sócrates:"eu sou um democrata" 
 

José Sócrates hoje, 23-10-2007, em discurso no Parlamento Europeu
1101

: 

 

"Mas o que eu não posso aceitar como democrata..." 

"Eu sou um democrata..."
1102

 

 

Mais tarde, tentarei colocar aqui o video dessa intervenção imperdível para os 

cidadãos portugueses. 

 

http://www.uni.pt/
http://sic.sapo.pt/online/scripts/2007/videopopup.aspx?videoId=%7b019D9A82-B4EB-40CD-A325-
http://sic.sapo.pt/online/scripts/2007/videopopup.aspx?videoId=%7b019D9A82-B4EB-40CD-A325-
http://sic.sapo.pt/online/scripts/2007/videopopup.aspx?videoId=%7b019D9A82-B4EB-40CD-A325-
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Pós-Texto (10:57 de 27-10-2007): 

O João Pedro Graça do Apdeites
1103

 colocou o video da profissão de fé de José 

Sócrates na democracia, aqui
1104

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apdeites2/cedilha.net/
http://videos.sapo.pt/u4cCpmYo9sGjf2OfTFzk
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Janeiro de 2008 
 

 

Terça-feira, 22 de Janeiro de 2008  

Arquivado o inquérito da queixa de José Sócrates contra 

mim  
 

Foi arquivado o Inquérito n.º 28/07.0TELSB relativo à queixa intentada pelo 

cidadão José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa e primeiro-ministro 

enquanto tal contra mim, António Balbino Caldeira, conforme despacho da 

senhora procuradora-geral adjunta dra. Maria Cândida Almeida (coordenadora 

da DCIAP) e da senhora procuradora-adjunta dra. Carla Dias, datado de 18-1-

2008 e que há pouco recebi. 

 

O motivo da "queixa do cidadão José Sócrates e primeiro-ministro enquanto tal", 

que finalmente posso revelar, foi a minha referência ao "centro governamental 

de comando e controlo dos media" no post "Rasganço domingueiro" em 7-4-

2007 (e à "força de encobrimento e contra-informação do centro de comando e 

controlo do Gabinete do Primeiro-Ministro" no post "Páscoa da Cidadania", 

ainda de 7-4-2007) e a questão do MBA curso/grau. 

 

O Ministério Público arquivou e mandou notificar o cidadão José Sócrates e 

primeiro-ministro para deduzir, se o entendesse, no prazo indicado, acusação 

particular. José Sócrates não deduziu acusação particular contra mim e o 

Ministério Público determinou o arquivamento dos autos. 

 

Agradeço, neste momento, ao meu excelentíssimo advogado, Dr. José Maria 

Martins
1105

, a sua defesa intransigente, fruto da sua competência, desassombro e 

tenacidade, que resultou em mais este veredicto, a solidariedade da comunidade 

íntima dos comentadores e leitores deste blogue, dos irmãos blogueiros que 

conquistam, pelo risco da palavra, em cada hora, a democracia e a liberdade de 

expressão colectiva e individual - em especial aqueles que sofreram acusações e 

perseguições pelo que escrevem -, bem como à minha família, alunos, colegas, 

conterrâneos e tantos portugueses, e estrangeiros, que se solidarizaram comigo 

nestes dias críticos para a cidadania lusitana. Deus os abençoe! 

 

 

 

http://josemariamartins.blogspot.com/
http://josemariamartins.blogspot.com/
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Quinta-feira, 31 de Janeiro de 2008  

O projectista José Sócrates  
 

Demorou, mas aí está: a investigação sobre o projectista José Sócrates, nos 

tempos idos da Cova da Beira, no Público de amanhã, 1-2-2008
1106

, num 

notabilíssimo trabalho do grande jornalista português que é José António 

Cerejo
1107

. 

 

Alguns dos projectos assinados por José Sócrates na década de 80 podem ser 

vistos neste link do Público
1108

. Tendo em conta o nível arquitectónico dos 

edifícios das fotografias e as legendas dos mesmos, creio até que era menos 

doloroso para o primeiro-ministro assumir a "assinatura de favor" do que a 

autoria dos mesmos... 

 

Também referido na notícia do Público, Joaquim Valente, colega de bacharelato 

e amigo do primeiro-ministro, actual presidente da Câmara Municipal da 

Guarda, contradiz o seu antecessor e correlegionário Abílio Curto
1109

, e defende 

José Sócrates, os técnicos referidos na notícia e ainda a conduta da autarquia 

nesses projectos
1110

. 

 

José Sócrates justificou-se em carta ao Público
1111

 e ainda em declaração ao 

Rádio Clube
1112

. Tendo em conta o padrão de conduta socratino, não sei se não 

sairá daqui uma nova queixa-crime e novo encargo para a procuradora-geral 

adjunta dra. Maria Cândida Almeida. 

 

 
Actualizações: Este post foi emendado às 18:42 de 1-2-2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318310&idCanal=34
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318310&idCanal=34
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318310&idCanal=34
http://static.publico.clix.pt/docs/politica/projectossocrates/index.html
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318310&idCanal=12
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318386
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318386
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318386
http://static.publico.clix.pt/docs/politica/cartaPM_publico.pdf
http://static.publico.clix.pt/docs/politica/reaccoesSocrates_01.02.08.mp3
http://static.publico.clix.pt/docs/politica/reaccoesSocrates_01.02.08.mp3
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Fevereiro de 2008 
 

 

Domingo, 3 de Fevereiro de 2008  

É Carnaval: nada parece mal!...  
 

O caso das alegadas assinaturas de favor
1113

, que suprem a impossibilidade de 

quem vai fiscalizar assinar o próprio projecto, evoluíu para a questão do 

subsídio de exclusividade e desempenho de funções de deputado acumulados 

com a actividade profissional
1114

, alegadamente, diz o primeiro-ministro, de 

borla (por motivo de "voluntariado social
1115

"?...) e também remunerada. Na 

verdade, como sabe quem já precisou de licenças, há um problema de 

promiscuidade na administração pública e autárquica portuguesa que continua 

sem ser debelado, muito por culpa da suavidade da lei e negligência da sua 

vigilância: o facto devia ser punido com a demissão compulsiva do funcionário 

ou agente administrativo. Como disse o nosso comentador GPS
1116

: "uma mão 

lava a outra e … as duas lavam a cara!
1117

" - ou emporcalham-na, digo eu, mas 

isso só afecta quem não é dono do mundo... 

 

Pelo meio, aparece a cobertura dos defensores socratinos que procuram abafar 

rapidamente nos media tradicionais o efeito de mais um rombo pessoal. O 

pressuroso marido da secretária de Estado da Modernização Administrativa
1118

 e 

verdadeiro mentor ideológico do primeiro-ministro, o constitucionalista Prof. 

Doutor Vital Moreira, no Causa Nossa
1119

, com quatro posts-pareceres (!) 

falaciosos (1
1120

, 2
1121

, 3
1122

 e 4
1123

), comenta em abstracto a conduta específica 

referida a José Sócrates - isentando a acumulação de funções privadas e públicas 

que a lei pretende proibir, mais o subsídio de exclusividade e, até, com jeito, a 

própria actividade remunerada
1124

 (!), falando na manifesta desproporção
1125

 da 

lei, o carácter "ocasional
1126

" (alegadamente, 12 anos
1127

?!...) ou "marginal
1128

" 

(sic) dos trabalhos e misturando direito e ética
1129

 para neutralizar a questão da 

última... E, já hoje (3-2-2008), a notícia no Portugal Diário de um parecer do 

Prof. Doutor Paulo Otero
1130

, adequada ao Domingo Gordo que hoje corsamos, 

que elabora sobre exclusividades, legalidades e... "padrões éticos então 

vigentes
1131

" (sic). Não era necessário ser tão rebuscado, pois bastaria uma 

conclusão mais simples: qualquer lei que manche a conduta de um primeiro-

ministro é um "conceito «vazio de operatividade jurídica»
1132

"... Enfim, textos 

auto-satíricos próprios da catarse íntima da quadra carnavalesca. É Carnaval: 

nada parece mal... 

http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318310&idCanal=34
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318441&idCanal=12
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318441&idCanal=12
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318441&idCanal=12
http://causa-nossa.blogspot.com/2008/02/sem-fundamento-3.html
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/3706991392859035370/#306372
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/3706991392859035370/#306372
http://www.haloscan.com/comments/capuchos/3706991392859035370/#306372
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Composicao/Perfil/MariaManuelLeitaoMarques.htm
http://causa-nossa.blogspot.com/
http://causa-nossa.blogspot.com/2008/02/sem-fundamento.html
http://causa-nossa.blogspot.com/2008/02/sem-fundamento-2.html
http://causa-nossa.blogspot.com/2008/02/sem-fundamento-3.html
http://causa-nossa.blogspot.com/2008/02/sem-fundamento-4.html
http://causa-nossa.blogspot.com/2008/02/sem-fundamento.html
http://causa-nossa.blogspot.com/2008/02/sem-fundamento-3.html
http://causa-nossa.blogspot.com/2008/02/sem-fundamento-3.html
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318441&idCanal=12
http://causa-nossa.blogspot.com/2008/02/sem-fundamento-3.html
http://causa-nossa.blogspot.com/2008/02/sem-fundamento-3.html
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=911223&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=911223&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=911223&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=911223&div_id=291
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=911223&div_id=291
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Não queremos atrapalhar o calendário político do Presidente da República
1133

, 

que não deseja eleições antecipadas por demissão do primeiro-ministro, o qual 

pode cometer a audácia de as provocar agora, em vez de as aguentar em plena 

recessão económica grave, daqui por ano e meio quando terminar o mandato. 

Temos, contudo, o vício do País e colocamos o seu serviço à frente de qualquer 

estratégia de apodrecimento regressivo do húmus pátrio para melhor contrastar 

com o viço imaculado da flor de laranjeira. 

 

Prescritos os factos referentes às questões das assinaturas, exclusividades e 

subsídios, de José Sócrates, não sobraria qualquer pena. Isto além da divergência 

sobre a qualificação jurídica dos mesmos entre os pareceres acima e a opinião 

abstracta sobre as assinaturas de favor do Prof. Doutor Manuel da Costa 

Andrade ("fraude à lei") no Público de 31-1-2008
1134

. 

 

Porém, não se pode aceitar o totalitarismo da jurisdicialização da moral e a 

ética, atestando, aliás, da perspectiva jurídica, que tudo o que a lei e a sua 

aplicação não proíbem e punem é moral e ético. Não é. O propósito evidente 

dessa linha de raciocínio de raiz anti-democrática é, com o apoio da perseguição 

judicial dos autores da informação e opinião, que tenho sofrido, mais outros, nos 

ossos, eliminar, além da sua difusão, os próprios factos, evitando, assim, 

qualquer possibilidade de juízo político e, até, de escrutínio público dos 

cidadãos, como bem assinala o editorial de José Manuel Fernandes no Público 

de ontem (2-2-2008)
1135

. 

 

Perene, contudo, num contraste com a melancolia do despojamento estético da 

Escola do Porto
1136

, fica esse notável e galhardamente assumido
1137

 exercício (de 

traço e cálculo) de preferência pelo kitsch estético, que tem de merecer o 

interesse das faculdades de arquitectura - quiçá até a distinção do Pritzker 

Prize
1138

 -, num estilo artístico muito próprio, de matriz françuguesa, tardo-

barroca e neo-ecológica
1139

. 

 

Actualizações: este post foi emendado às 13:39, 14:20, 22:34 e 23:54 de 3-2-2008. 

 
Limitação de responsabilidade (disclaimer): José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não é, que se saiba, arguido ou 

suspeito de qualquer ilegalidade ou irregularidade relacionadas com estes dois casos. 

 

 

 

 

http://jn.sapo.pt/2008/02/03/nacional/cavaquistas_apontam_tendencia_descre.html
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318310&idCanal=34
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318310&idCanal=34
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318310&idCanal=34
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318468&idCanal=61
http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318468&idCanal=61
http://www.hannover2000.mct.pt/pt/pavilhao/arquitectos.php3
http://static.publico.clix.pt/docs/politica/cartaPM_publico.pdf
http://www.pritzkerprize.com/
http://www.pritzkerprize.com/
http://www.portugaldiario.iol.pt/noticia.php?id=910903
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Quinta-feira, 7 de Fevereiro de 2008  

Não! Quer dizer, talvez...  
 

 

 
 

Fig. 48 - Jornal O Crime, 7-2-2008, primeira página1140 (realce meu) 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://noticias.sapo.pt/banca2/jornal/?jornal=O+Crime
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Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2008 

Despacho de arquivamento do inquérito por queixa de 

José Sócrates contra mim  
 

Passado o período de nojo, que a lei obriga, publico, no respeito pela lei, pelo 

interesse que tem para a democracia e a liberdade de expressão em Portugal, o 

teor integral do despacho de arquivamento do Inquérito n.º 28/07.0TELSB 

relativo à queixa intentada pelo "cidadão José Sócrates Carvalho Pinto de 

Sousa e primeiro-ministro enquanto tal" contra mim, António Balbino 

Caldeira, da autoria da senhora procuradora-geral adjunta dra. Maria Cândida 

Almeida (coordenadora da DCIAP) e da senhora procuradora-adjunta dra. Carla 

Dias, datado de 18-1-2008. Notificado pelo Ministério Público para, se o 

quisesse fazer, deduzir acusação particular, o cidadão José Sócrates e primeiro-

ministro enquanto tal, numa mudança de opinião face à queixa que intentou 

contra mim, preferiu não o fazer, por motivo que só ele saberá. Também não 

recorreu do despacho de arquivamento do Ministério Público. 

 

Parece encerrado mais um processo judicial do sistema contra mim: o terceiro. 

Desta vez
1141

 (link do Vale a Pena Lutar!
1142

, que Do Portugal Profundo não 

posso conservar arquivos), escapei. Mas não tenho ilusão: o sistema não perdoa. 

 

Agradeço, uma vez mais penhorado pela sua competência e argúcia, 

desassombro e bravura, ao meu advogado Dr. José Maria Martins por esta 

vitória da liberdade. 

 

Nesta hora, relembro especialmente todos os autores de blogues vítimas da 

arrogância de um sistema que lhes procura cercear a liberdade de 

expressão, calando-os e perseguindo-os no plano judicial e no plano 

profissional. 

 

Reafirmo o meu agradecimento pela solidariedade e apoio à minha família e 

amigos, aos comentadores e leitores Do Portugal Profundo, blogues nacionais e 

estrangeiros, fóruns, jornalistas de meios de comunicação social que, nos seus 

media ou em privado, me manifestaram apoio, media estrangeiros, aos meus 

conterrâneos e ao povo, durante esta perseguição da liberdade e silêncio 

imposto. Reforço que continuo a luta pela protecção das crianças face aos abusos 

pedófilos, dignidade do Estado, separação dos poderes, liberdade e democracia 

directa. 

 

http://combate.blogspot.com/2007/06/solidariedade-com-o-prof-antnio-balbino.html
http://combate.blogspot.com/2007/06/solidariedade-com-o-prof-antnio-balbino.html
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Actualizações: Este post foi actualizado às 18:29 de 28-2-2008.  

 

 

(No Anexo 1, publico o despacho de arquivamento da queixa-crime do 

―primeiro-ministro enquanto tal e cidadão‖ José Sócrates contra mim). 

 

 

 

 

Sexta-feira, 29 de Fevereiro de 2008  

Declarações da minha defesa no inquérito por queixa do 

"primeiro-ministro enquanto tal e cidadão” José 

Sócrates "  
 

Pelo interesse para a defesa da liberdade de informação e opinião em Portugal, e 

para melhor juízo dos leitores sobre o mérito e justeza da decisão tomada pelo 

Ministério Público, no respeito da lei, concluído o período legal determinado 

para recurso e para acusação particular, e, portanto, encerrado definitivamente o 

inquérito judicial por queixa do "primeiro-ministro enquanto tal e cidadão” 

José Sócrates, após despacho de arquivamento (que publiquei anteriormente), 

transcrevo (com correcção de pequenas gralhas) e torno públicas as Declarações 

apresentadas para minha defesa (a cargo do Dr. José Maria Martins) nesse 

inquérito em 9-7-2008. 

Agradeço, uma vez mais, ao meu advogado, Dr. José Maria Martins, o esforço e 

brilho que colocou na minha defesa, na qual senti, naquilo que disse e escreveu, 

que assumia não apenas a defesa de um cliente amigo, mas a representação de 

uma classe face à perseguição da liberdade da expressão, máximo valor da 

democracia e condição inalienável do povo português.  

 

[Estas declarações são publicadas no Anexo 2 deste livro.] 
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Março de 2008 
 

 

Segunda-feira, 17 de Março de 2008  

A crueldade mal usada por José Sócrates  
 

―crueldades (…) mal ou bem usadas. Bem usadas pode dizer-se serem aquelas (se 

do mal for lícito falar bem) que se fazem instantaneamente pela necessidade do 

firmar-se e, depois, nelas não se insiste mas sim se as transforma no máximo 

possível de utilidade para os súbditos; mal usadas são aquelas que, mesmo poucas 

a princípio, com o decorrer do tempo aumentam ao invés de se extinguirem. 

Aqueles que observam o primeiro modo de agir, podem remediar a sua situação 

com apoio de Deus e dos homens, como ocorreu com Agátocles; aos outros torna-

se impossível a continuidade no poder. Por isso, é de notar-se que, ao ocupar um 

Estado, deve o conquistador exercer todas aquelas ofensas que se lhe tornem 

necessárias, fazendo-as todas a um tempo só para não precisar renová-las a cada 

dia e poder, assim, dar segurança aos homens e conquistá-los com benefícios. 

Quem age diversamente, ou por timidez ou por mau conselho, tem sempre 

necessidade de conservar a faca na mão, não podendo nunca confiar em seus 

súbditos, pois que estes nele também não podem ter confiança diante das novas e 

contínuas injúrias. Portanto, as ofensas devem ser feitas todas de uma só vez, a fim 

de que, pouco degustadas, ofendam menos, ao passo que os benefícios devem ser 

feitos aos poucos, para que sejam melhor apreciados. Acima de tudo, um príncipe 

deve viver com os seus súbditos de modo que nenhum acidente, bom ou mau, o 

faça variar: porque, surgindo pelos tempos adversos a necessidade, não estarás em 

tempo de fazer o mal, e o bem que tu fizeres não te será útil eis que, julgado 

forçado, não trará gratidão.‖ 

 

Maquiavel, O Príncipe
1143

 - tradução brasileira (editada por mim 

para correcção gráfica) – do original italiano - MACHIAVELLI, 

Niccolò, Il Principe, Firenzi, Antonio Blado d'Asola, 1532 (escrito 

em 1513), cap. VIII (Dos que chegaram ao principado por meio de 

crimes)
1144

 

 

O maior problema do governo de José Sócrates é a crueldade mal usada. Na 

análise de Maquiavel, isso é um erro gravíssimo de governo que leva 

inevitavelmente o príncipe a sua ruína. A crueldade, se for caso disso, deve 

acontecer no início do principado; pode até ser muito grande para que os 

súbditos não deixem doravante de temer o príncipe, mas tem de ser limitada a 

esse período inicial e substituída depois pela magnanimidade e liberalidade, a 

imagem desejada do líder. De outro modo, se persistir, a crueldade será a marca 

permanente do príncipe. 

 

Sócrates tomou conta do Estado em Março de 2005. Pôs em marcha aquilo a que 

chamou "reformas" em diversos sectores do Estado - nomeadamente na 

http://www.culturabrasil.org/oprincipe.htm#prc08
http://www.liberliber.it/biblioteca/m/machiavelli/il_principe/html/princi_b.htm#capitolo8
http://www.liberliber.it/biblioteca/m/machiavelli/il_principe/html/princi_b.htm#capitolo8
http://www.liberliber.it/biblioteca/m/machiavelli/il_principe/html/princi_b.htm#capitolo8
http://www.liberliber.it/biblioteca/m/machiavelli/il_principe/html/princi_b.htm#capitolo8
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segurança social, saúde, educação, além da continuação da reforma financeira e 

fiscal do Estado e da segurança social que vinham dos consulados anteriores. E 

ainda não conseguiu fazer a prometida reforma da administração pública que se 

ficou por tímidos diplomas (honni soit que mal y pense!
1145

...) avulsos. Contudo, 

estas "reformas" socratinas podem ser melhor resumidas numa política de 

fecho e abandono do interior e de concentração do desenvolvimento na faixa 

litoral de Viana a Setúbal e nas grandes cidades: fecho de escolas, fecho de 

hospitais e centros de saúde, fecho de repartições no interior e no mundo rural. 

 

Essas "reformas" acarretaram crueldade sobre funcionários públicos, médicos, 

enfermeiros e doentes, militares, professores e outras classes, cortando 

benefícios e direitos. Porém, à medida que o tempo foi passando, Sócrates não 

abrandou esse ímpeto de crueldade, pelo contrário, intensificou-o, de modo que 

o povo se habituou a esse estilo. 

 

No Marketing, o reposicionamento de um produto é uma tarefa muito difícil, 

pois os clientes têm de limpar da sua mente a memória da imagem anterior e 

substituí-la por uma nova. É muito mais fácil, por isso, a uma empresa lançar um 

novo produto do que dar uma nova imagem a um que já exista. Sócrates não 

conseguirá em tão pouco tempo despegar-se da imagem cruel que promoveu. 

 

Quando faltam apenas dezoito meses [em Março de 2008] para as eleições 

legislativas de 2009, é infrutífera a tentativa
1146

 de mudança da imagem do 

ditador cruel para o governante de jugo suave. A iminência de uma nova 

crise económica gravíssima (uma crise de onde nem sequer saímos desde há sete 

anos), os cofres vazios e a supervisão da União Europeia nas despesas, não 

consentem ao primeiro-ministro a magnanimidade na distribuição de dinheiro e 

de bem-estar pelas famílias. A imagem que tem não muda, por mais que procure 

compor o estilo com falsa humildade e ajuda dos media de confiança. Para o 

povo, Sócrates é e será: o ditador, o vingativo, o cruel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Honni_soit_qui_mal_y_pense
http://www.correiomanha.pt/noticia.asp?id=281644&idCanal=90
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III - Epílogo 
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No epílogo deste Dossiê Sócrates – uma obra, contudo, inacabada, como são as 

obras dos homens -, apresento factos novos relativos ao percurso académico e 

profissional do primeiro-ministro e ao contexto da minha investigação: os 

processos (processo da queixa sobre o Dossiê – arquivado; o pedido ao PGR de 

avocação do inquérito sobre uso de documento falso - arquivado; e queixa-crime 

de José Sócrates); novos dados sobre a pressão do primeiro-ministro e do seu 

gabinete sobre os media; a passagem de Sócrates pelo ISEL e a aprovação na 

cadeira do Prof. António José Morais; o diploma; o certificado do bacharelato do 

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC); a reclassificação 

profissional como engenheiro na Câmara Municipal da Covilhã, enquanto 

desempenhava a função de deputado; o Menino de Ouro e os projectos 

arquitectónicos do engenheiro técnico Sócrates; o megaprocesso da 

Universidade Independente; acção de nulidade da licenciatura em Engenharia 

Civil de José Sócrates; e consequências do Dossiê. 

 

 

1. Os processos 
 

Neste capítulo são analisados: o processo da queixa sobre o Dossiê (que foi 

arquivado), o pedido ao PGR de avocação do inquérito sobre uso de documento 

falso (arquivado) e a queixa-crime de José Sócrates (também arquivada). 

 

 

1.1. Processo da queixa sobre o Dossiê - arquivado 
 

Em 31 de Julho de 2007, o inquérito relativo à queixa-crime por alegada 

falsificação de documento e utilização de documento falso relativo à licenciatura 

em Engenharia Civil na Universidade Independente (UnI) do primeiro-ministro 

José Sócrates, foi arquivado, conforme comunicado da Procuradoria-Geral da 

República (PGR) de 1-8-2007 (ver a propósito os meus posts de 1 e 2 de Agosto 

de 2007). O comunicado da PGR referia que  

 

―Da análise conjugada de todos os elementos de prova carreados para os autos 

resultou não se ter verificado a prática de crime de falsificação de documento 

autêntico, p. e p. pelo art.º 256º, n.º 1 e n.º 3, do Código Penal, na modalidade de 

falsidade em documento, ou de crime de uso de documento autêntico falso, p. e p. 

pelo citado preceito, n.sº 1, al. c) e 3, envolvendo a licenciatura em engenharia 

civil de José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.‖ 
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O comunicado, e crê-se que o inquérito, era omisso sobre a utilização pelo 

primeiro-ministro do título de Engenheiro e a indicação curricular da "Pós-

Graduação em Engenharia Sanitária‖. 

 

No dia 2-8-2009, no Diário de Notícias
1147

, a jornalista Ana Sá Lopes refere que 

no despacho de arquivamento consta que Sócrates ―não foi objecto de nenhum 

tratamento de favor relativamente à sua licenciatura‖: 

 

"A Procuradoria-Geral da República arquivou ontem o inquérito à 

licenciatura do primeiro-ministro, considerando que não se verificou a prática 

de crime de falsificação de documento. Ao que o DN apurou, no despacho de 

arquivamento consta, expressamente, que Sócrates não foi objecto de nenhum 

tratamento de favor relativamente à sua licenciatura."
1148

 

 

Isto é, a confiar nessa análise do despacho de arquivamento, o despacho não se 

limitava a dizer que não se verifica a falsificação de documento e utilização de 

documento falso, mas também que não teve tratamento de favor na licenciatura. 

 

Nos media e fontes abertas, a informação sobre o despacho de arquivamento foi 

vasta e diversa. Enquanto uns destacaram a tese de que não houve tratamento de 

favor ao, na altura, deputado José Sócrates, outros apontaram contradições e 

factos irregulares do funcionamento da Universidade nessa altura. A diferença 

de perspectivas sobre o despacho e os próprios factos eram marcados pela 

posição de cada um. 

 

Salientava-se a criação tortuosa e expedita da Universidade Independente. Como 

exemplo, o Prof. Luís Arouca nem sequer era formalmente o reitor, cargo que 

foi ocupado pelo Prof. Doutor Pamplona Corte-Real e depois pelo Prof. Doutor 

Ernesto Costa, antes de Luís Arouca, nomeado ―chanceler‖ da Universidade, 

poder ocupar o lugar em Junho de 1996, sem conflito com o Ministério da 

Educação. E os cursos começaram efectivamente a ser ministrados em Outubro 

de 1993, sem autorização legal para tanto, o que seria do conhecimento do 

Ministério… 

 

Apresentava-se o seu funcionamento administrativo deficiente – sem livro de 

termos e com pautas em folhas soltas, não tendo sido encontrados os testes e 

exames realizados ou sequer os livros de sumários dessa altura!... - e a desculpa 

de um fraco sistema informático para justificar a anormalidade. É que no 

programa informático da Universidade - ao que parece contrariando o novo 

programa informático - só constavam dois licenciados em Engenharia Civil em 

1995/1996: os colegas Maria Cármen Antunes e Carlos Fernão Gomes Pereira… 

http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
http://dn.sapo.pt/2007/08/02/nacional/pgr_que_socrates_teve_tratamento_fav.html
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Referia-se a troca de disciplinas sem autorização ministerial. Enquanto o 

Ministério e Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES) se desculpavam com o 

facto de que a Portaria n.º 496/95 não impedia que, para a licenciatura em 

Engenharia Civil, se começasse imediatamente a ministrar o segundo, terceiro, 

quarto e quinto anos!... Sobre o facto de o requerido relatório de actividades 

anual circunstanciado da UnI de 1995/96, enviado para o Ministério, não referir 

o funcionamento desses anos – os alunos que tinham entrado quando a 

Universidade abriu, e não tivessem reprovado, estavam apenas no 2.º ano… -, a 

DGES não sabia… Formalmente, a UnI teria informado o Ministério que os 

primeiros alunos a concluir o curso o fizeram apenas em 1997/98 – porém, 

atesta-se que em 1995/1996 e 1997/1998 a UnI teria concedido o grau de 

licenciado a oito alunos… 

 

Parece valer a máxima de que tudo é consentido, se não for expressamente 

proibido: o início dos cursos é autorizado desde 1994/1995, mas, em 1995/1996, 

já há licenciados e entende-se que esses graus, que nem sequer foram 

declarados, são válidos... Impõe-se a pergunta: se eram legais, por que não 

teriam sido declarados ao Ministério logo em 1995/1996 e, ao contrário, só o 

foram dois anos depois, em 1997/1998?!... Por que se valida essa interpretação 

presumida da omissão da proibição? 

 

Todavia, apesar da solicitação, num plano profissional de outro rigor e 

exigência, a licenciatura em Engenharia Civil da Universidade Independente não 

foi acreditada pela Ordem dos Engenheiros, após avaliação negativa por uma 

comissão do seu Conselho de Admissão e Qualificação. 

 

Ainda segundo as notícias do despacho, aliás, o requerimento à Universidade 

Independente para atribuição de equivalências das disciplinas já realizadas no 

ISEC e no ISEL, formulado por José Sócrates, para aí frequentar e concluir o seu 

curso de Engenharia Civil não é datado. Refere que, em anexo, é entregue um 

certificado das cadeiras feitas no ISEL – que jamais terá sido encontrado.  

 

José Sócrates tinha dito na entrevista à RTP-1 de 11-4-2007
1149

:  

 

―O ISEL só me deu o meu certificado de habilitações em Julho do ano seguinte, 

em 1996, porque não conseguiu obter as notas dos professores antes.‖ 

 

Na verdade, o requerimento de certificado de habilitações ao ISEL, que se 

descobriu, data de 5 de Julho de 1996 e, três dias depois, em 8 de Julho, o ISEL 

emitiu o certificado requerido… 
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Foi dado como bom um ofício de 12-9-1995, atrás referido, do Prof. Luís 

Arouca, que, como se revelou atrás, nem sequer era o Reitor (tinha o cargo 

honorífico de Chanceler), onde o candidato a aluno Sócrates é informado que, de 

acordo com uma alegada Comissão Científica (que não constava dos Estatutos e 

de que apenas o Prof. António José Morais reconheceu fazer parte) da Faculdade 

de Ciências e Tecnologias da Universidade Independente, tem de realizar quatro 

cadeiras para concluir a licenciatura: Análise de Estruturas, Estruturas Especiais, 

Betão Armado e Pré-Esforçado, e Projecto e Dissertação. Mais tarde, foi 

acrescentado o famoso Inglês Técnico, por instância, segundo se alega, da 

funcionária Filipa Machado, contrariando a vontade do Prof. Luís Arouca, que 

lhe queria dar a disciplina. Mais consta que o mapa de equivalências de José 

Sócrates, entre as disciplinas dos cursos anteriores e as do novo curso, foi feito 

pela funcionária da UnI Filipa Machado, ainda que o Prof. António José Morais 

reconheça que apreciou essas equivalências!... Como também supra se disse, a 

primeira reunião do Conselho Científico, órgão com competência legal para a 

atribuição de equivalências, só ter acontecido dois anos depois, mais 

concretamente em 24-7-1997… Mesmo assim, ter-se-á dado como juridicamente 

irrelevante esse facto. 

 

Confiando nos documentos e testemunhos da UnI, entendeu-se que o mapa de 

equivalências e a admissão na Universidade não foram produzidos após o pedido 

de certificado de habilitações ao ISEL em 5-7-1996, que foi fornecido três dias 

depois, mas ―provavelmente, nos primeiros dias de Novembro de 1995‖… 

 

Aliás, como justificação da regular frequência do curso, também se destaca o 

pagamento das propinas por José Sócrates, conforme evidência dos respectivos 

recibos, descobertos na busca feita ao arquivo morto da UnI nas instalações da 

antiga fábrica de trefilaria, situada em valiosos terrenos (cerca de seis hectares) 

na Moita que Luís Arouca trouxe para a propriedade da universidade de modo a 

manter a sua quota no capital social da SIDES, aquando de um aumento de 

capital – e onde, mais tarde, terá feito a expensas da UnI uma piscina para os 

seus netos. Presume-se que sejam duplicados dos mesmos recibos que o 

primeiro-ministro tinha mostrado na entrevista à RTP-1 de 11-4-2007, cuja 

guarda, por José Sócrates, onze anos depois, foi amplamente glosada na 

blogosfera. 

 

A conformidade das equivalências não é abordada. Supõe-se que, além da 

formalidade incumprida, também se confia na discricionariedade do Prof. 

António José Morais - ou ―comissão científica‖… - nessa concessão que, como 

atrás demonstrei, foi incorrecta. 
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O despacho de arquivamento ter-se-á apoiado bastante nos testemunhos de 

Carlos Fernão Gomes Pereira e Maria Cármen Antunes. Como revelei em post 

de 28-9-2007, Carlos Fernão Gomes Pereira, que se apresentou imediatamente 

(no dia seguinte ao estouro mediático do caso no Público de 22-3-2007) como 

colega de José Sócrates, com entrevista publicada no Correio da Manhã de 24-

3-2007, onde caucionou a versão do primeiro-ministro, era em 2007 Director do 

Departamento de Segurança Rodoviária e Tráfego e Chefe de Divisão de 

Formação e Segurança Rodoviária da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a 

Eng. Maria Cármen Antunes sua subordinada directa na CML. Quando fui 

ouvido, como testemunha do inquérito à eventual falsificação de documento ou 

uso de documento falso na licenciatura de José Sócrates pela senhora 

procuradora-geral adjunta Dra. Maria Cândida Almeida e pela procuradora-

adjunta Dra. Carla Dias no 6.º andar do DCIAP na tarde de 28-6-2007 - após 

nessa manhã ter comparecido como arguido no inquérito conexo!... - , informei, 

para prevenir, que, alegadamente, Carlos Fernão Gomes Pereira era socialista - 

embora isso não ficasse a constar da acta de inquirição - e que nem sequer 

constava da lista de alunos da tal famigerada turma de Engenharia Civil da UnI 

que o Expresso de 6-4-2007, página 11, publicara. Relembrando essa notícia do 

Expresso: 

 

―O Expresso obteve uma lista de nove alunos que compunham a turma frequentada 

pelo primeiro-ministro (Alberto dos Santos, António Campelo Jorge Marques, José 

Veiga, Luís Lopez, Nuno Quelhas, Paulo Matias, Vítor Santos e Vítor Roque). 

Contactámos cinco deles, curiosamente nenhum deles se recorda de Carlos Gomes 

Pereira." 
 

Segundo relatos, o despacho afirma que, de acordo com testemunhos, José 

Sócrates frequentou ―algumas aulas‖, mas absolve a falta de assiduidade do 

actual primeiro-ministro dizendo que essa presença não era obrigatória. Outros, 

ou os mesmos colegas, tê-lo-ão visto em frequências ou exames. O Expresso de 

6-4-2007, página 11, revela que colegas dizem que, nos testes, ―chegava dez 

minutos depois da hora, sentava-se no fundo da sala, isolado pelo professor‖ 

(Morais, que ali não teve outro, senão as conversas de Inglês Técnico com o 

reitor Arouca). 

 

Sobre o Inglês Técnico, as referências da imprensa ao despacho de 

arquivamento, que terá caído imediatamente no domínio público, bem antes de 

ter chegado ao denunciante, eram mais picantes: ―a frequência [da cadeira] 

limitou-se a algumas conversas em inglês técnico na reitoria e o exame final à 

apresentação de um texto‖, que o Prof. Arouca define ―tipo-tese‖. Texto que, 

como foi noticiado na altura, terá sido enviado por fax!...  As conversas eram de 
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―15 minutos‖ e decorriam ―no espaço reitoral‖… Defendendo-se o reitor que 

este seria o método usado na Sorbonne e Cambridge, ―para além de corresponder 

ao espírito do Processo de Bolonha‖ - um processo que teria origem em 1999 e 

que se executou no ensino superior português em 2006-2007… 

 

Aliás, existem relatos de que, quando o escândalo foi espoletado no blogue Do 

Portugal Profundo e depois no Público, o reitor Luís Arouca teria exigido a uma 

funcionária da secretaria da UnI, a partir de um rascunho que trazia, a produção 

da pauta de Inglês Técnico, cuja realização nos moldes que são conhecidos 

dataria de 1996 -– mas não se pode confirmar essa informação. A cadeira de 

Inglês Técnico tinha um docente responsável: o Prof. Eurico Calado. Portanto, o 

reitor Arouca não podia ter ministrado a disciplina a José Sócrates, muito menos 

nos moldes em que o fez. A justificação de que era superior hierárquico do Prof. 

Calado, e que nessa qualidade lhe lançou a nota, não pode ser aceite por ser 

irregular. Não foi apresentada qualquer pauta ou folha de livro de termos com a 

nota de José Sócrates assinada pelo docente responsável pela cadeira o Prof. 

Eurico Calado porque ele não fez essa cadeira com ele. O Prof. Arouca 

justificou, como se sabe, que foi com ele que Sócrates realizou a cadeira. 

 

Contudo, o despacho estabelece que não houve tratamento de favor a José 

Sócrates face aos colegas. Para realçar essa interpretação, até se indica que os 

referidos Carlos Fernão Gomes Pereira e Maria Cármen Antunes obtiveram 

equivalência a Inglês Técnico sem a terem feito anteriormente, o que colocaria 

José Sócrates em ―situação desfavorável‖ face a eles!... 

 

O mesmo trio – José Sócrates, Carlos Pereira e Maria Cármen Antunes – terá 

realizado em grupo o Projecto e Dissertação de licenciatura, disciplina dirigida 

pelo Prof. António José Morais, circunstância que não era comum nas 

faculdades e institutos de engenharia civil para um trabalho final. O trabalho 

incidiria sobre um ―edifício anti-sísmico‖ – mas dele não se encontrou registo 

nem cópia, o que continua a ser invulgar, pois os trabalhos de fim de curso 

costumam ficar arquivados nas bibliotecas das faculdades de engenharias e o 

mesmo se passaria, segundo apurei, na UnI. 

 

Nas pautas dos exames das quatro disciplinas (além de Inglês Técnico), que 

terão sido encontradas, constariam de três a dez alunos, com a aprovação do 

aluno José Sócrates. 

 

Relativamente às pautas publicadas na imprensa, sobraram dúvidas da sua 

autenticidade em quem conheceria o seu timbre. Mas foi algo que não consegui 
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apurar e, portanto, não pode ser contestado sem prova, valendo o que se 

produziu. 

 

O Prof. António José Morais, professor de José Sócrates no ISEL, no ano 

anterior, foi também o docente de quatro das cinco cadeiras que este terá 

realizado na Universidade Independente. O despacho, diz-se, conta a história de 

um exame, que não chegou a acontecer por recusa do aluno, de uma cadeira do 

Prof. António José Morais que este pretendia que fosse realizado no Ministério 

da Administração Interna – local onde este trabalhava como assessor do 

secretário de Estado da Administração Interna Armando Vara e, depois de 

Março de 1996, director do Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações 

do Ministério da Administração Interna (GEPI). Em 2005, o primeiro-ministro 

José Sócrates e o ministro da Justiça Alberto Costa nomearam o Prof. António 

José Morais presidente do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça 

(IGFPJ). Porém, foi demitido do cargo no início de Janeiro de 2006, logo depois 

do seu subordinado Dr. Ernesto Moreira (director do seu departamento de 

Administração Geral), na sequência imediata do escândalo, divulgado no jornal 

Independente, relacionado com a nomeação, sem concurso público, da cidadã 

brasileira Neide, ―uma mulher‖ que o Público de 14-3-2009 (p. 9)
1150

 diz ser 

―das suas [de António José Morais] relações‖ e que trabalhava no restaurante Sr. 

Bacalhau, para Coordenadora do Departamento de Logística do Depósito 

Público de Vila Franca de Xira do IGFPJ, a vencer 1700 euros por mês… 

 

Sobre o caso principal da autenticidade do certificado de habilitações enviado 

para Câmara Municipal da Covilhã, o despacho isenta José Sócrates de 

responsabilidade. O despacho refere, diz-se, que José Sócrates requereu em 26-

10-2000, a ―sua reclassificação profissional para a carreira de Engenheiro do 

Grupo de Pessoal Técnico Superior, do Quadro de Pessoal‖ daquela Câmara. 

Nesse pedido, José Sócrates anexou o certificado de licenciatura em Engenharia 

Civil da UnI. Justifica-se que a Câmara Municipal da Covilhã teria detectado - 

em data não indicada – que, ao primeiro certificado, faltava um algarismo 

(―08/08/9‖) e que teriam pedido a Sócrates outro certificado, o que este terá 

obtido junto da UnI. Este segundo certificado, em vez de ser um novo, seria - 

diz-se que atesta o despacho -, uma ―segunda via‖ – mesmo se o fac-simile, que 

foi publicado na imprensa, não o mencione. E existindo, como em qualquer 

certificado ou diploma a menção da data de conclusão da licenciatura e a data de 

emissão do documento, podendo assim, passar-se um novo certificado, emitiu-se 

na interpretação do despacho de arquivamento, uma ―segunda via‖, com data de 

―96/08/26‖ sobre papel recente. Essa ―segunda via‖ continha no timbre números 



312 António Balbino Caldeira  

de telefone ―21‖ impossíveis de existir em 1996 - a não ser que se utilizasse a 

máquina do tempo do Dr. Emmett Brown de ―Back to the Future‖… 

 

Apesar destas anomalias todas, foi referido que o despacho de arquivamento, 

estatuíu: 

 

―Certo é que dos documentos apresentados aos autos, certificado de habilitações e 

notas finais obtidas nas disciplinas que teve de frequentar e em que obteve 

aproveitamento, resulta que José Sócrates se licenciou no ano lectivo de 

1995/1996.‖ 

 

A justificação desse atestado parece ser o facto de a universidade o dizer e, no 

certificado de habilitações e notas de José Sócrates, isso constar. Isto é, a 

validade acaba por ser aferida pela própria universidade, apesar do processo 

rocambolesco de admissão, das equivalências incompletas, da leccionação, dos 

docentes, do modo dos trabalhos e exames e do contraste indisfarçável com as 

disposições legais e regulamentares. Apesar de tudo isto: segundo as senhoras 

procuradoras do Ministério Público, a licenciatura de José Sócrates é válida. 

 

Por fim, a procuradora-geral adjunta Dra. Maria Cândida Almeida e a 

procuradora adjunta Dra. Carla Dias terão concluído:  

 

―não ter havido qualquer tratamento de favor do aluno José Sócrates, em 

detrimento dos restantes candidatos à licenciatura, em igualdade de circunstâncias 

académicas, que tivesse determinado a prática de um crime de falsificação de 

documento autêntico, na modalidade de falsificação de documento, e, muito 

menos, que José Sócrates tivesse cometido o crime de uso de documento autêntico 

falso‖. 

 

A conclusão do Ministério Público de que não houve ―qualquer tratamento de 

favor‖ toma-se não porque não tenha sido beneficiado face à lei e aos 

regulamentos, não porque não tenha sido beneficiado face aos demais alunos 

doutras instituições do ensino superior português público e privado, mas porque, 

no entendimento das senhoras procuradoras, baseado na sua interpretação de 

documentos e testemunhos, não foi beneficiado face aos demais alunos da turma 

especial da UnI.  

 

Ao contrário, disse-se, o despacho de arquivamento atesta que José Sócrates e os 

colegas foram ―vítimas de uma publicidade agressiva e bem programada, por 

parte da UnI – Universidade Independente‖. Portanto, Sócrates não foi 

favorecido: Sócrates foi vítima… 
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1.2. Pedido ao PGR de avocação do inquérito sobre uso 

de documento falso - arquivado 
 

Em 15-10-2007 o Procurador-Geral da República (PGR) recebeu um pedido de 

avocação do inquérito (Proc. 28.07.0.TE.LSB), formulado, em meu nome, pelo 

meu advogado Dr. José Maria Martins, com o fundamento de que, no currículo 

que José Sócrates que apresentou no ISCTE (Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa) para candidatura ao ―Curso de Pós-Graduação em 

Gestão de Empresas intitulado MBA‖ (sic), ele declarar que teve a actividade 

profissional de ―engenheiro civil‖ na Câmara Municipal da Covilhã entre 1981 a 

1987. O Expresso de 3-11-2007, através de Carlos Rodrigues Lima, noticiou o 

assunto. 

 

Na verdade, tal declaração era falsa: José Sócrates não teve durante esse período 

a categoria profissional de ―Engenheiro Civil‖, mas de ―Engenheiro Técnico 

Especialista‖ civil. E apresentou no seu currículo esse título profissional e 

categoria que não tinha, e sabia que não tinha, na candidatura a um curso de pós-

graduação que tinha como critério de selecção (alínea c), o curriculum vitae do 

candidato (art. 8.º do Despacho n. 8415/2003, II série, publicado no Diário da 

República de 30-4-2003) - além da nota de licenciatura, a classificação do teste 

do GMAT (Graduate Management Admission Test), que era facultativo e não se 

sabe se José Sócrates o realizou, e ainda, complementarmente, ―entrevista, se 

considerada necessária‖. O documento era, em nossa opinião, falso, por conter 

informação falsa: Sócrates não tinha sido, nem era, ―engenheiro civil‖. 

 

Dissemos no requerimento a propósito desta afirmação do currículo de 

candidatura de José Sócrates à pós-graduação do ISCTE: 

 

―José Sócrates ao mentir, conscientemente, informando uma universidade pública, 

através de um dos seus institutos, que exercera as funções de engenheiro civil, fê-

lo para ter um benefício – assente na mentira – que condicionou, ou é susceptível 

em abstracto de condicionar, as escolhas.‖ 

 

E continuávamos, indicando que: 

 

―Não parece haver qualquer dúvida que estamos perante um documento falso, 

devendo a falsidade ser punida nos termos do art. 256.º n.º 1 als. d) e e) do Código 

Penal.‖ 

 

Concluía o requerimento que os factos objecto da informação ao PGR cabiam no 

âmbito de um crime público e, nessa altura, ainda não prescrito. 
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A coordenadora do DCIAP, a procuradora-geral adjunta Dra. Cândida Almeida, 

deferiu, conforme solicitado, a extracção de certidão para investigação do 

eventual crime de falsificação de documentos, que enviou em 16-10-2007, para 

o Procurador-Geral da República ―para os fins tidos por convenientes‖. 

 

A resposta do Procurador-Geral da República foi dada em 6-12-2007, através da 

sua chefe de gabinete Dra. Amélia Cordeiro (!): 

 

―Tenho a honra de informar V. Ex.ª, na qualidade de ilustre mandatário de António 

Manuel Balbino Caldeira no âmbito do NUIPC 28/07.0TELSB, a correr termos no 

Departamento Central de Investigação e Acção Penal de Lisboa, que face à 

flagrante falta de indícios não existe qualquer fundamento para a instauração de 

inquérito pelos factos constantes na certidão extraída a requerimento do arguido 

indicado em epígrafe [António Manuel Balbino Caldeira], pelo que vai a mesma 

ser, de imediato, arquivada.‖ 

 

A resposta da chefe de gabinete (!) do Procurador-Geral da República não 

continha qualquer justificação, ou detalhe, da ―flagrante falta de indícios‖. 

 

 

1.3. Queixa-crime de José Sócrates 
 

O Processo n.º 28/07.0TELSB de inquérito por queixa-crime do ―primeiro-

ministro enquanto tal e cidadão José Sócrates‖ contra mim foi, como disse atrás, 

arquivado em 18-1-2008, por despacho da senhora procuradora-geral adjunta 

Dra. Maria Cândida Almeida e da senhora procuradora-adjunta Dra. Carla Dias. 

Notificado pelo Ministério Público para, se quisesse, deduzir acusação particular 

contra mim, o ―primeiro-ministro enquanto tal e cidadão José Sócrates‖ mudou 

de opinião e preferiu não o fazer. José Sócrates também não recorreu deste 

despacho de arquivamento do Ministério Público. Ele lá saberá porquê. 

 

A Dra. Maria Cândida Almeida formulou este despacho de arquivamento, 

juntamente com a Dra. Carla Dias, nos termos que atrás publiquei, mesmo após 

ter sido, ela própria, objecto, no inquérito aberto por ―queixa do primeiro-

ministro enquanto tal e cidadão José Sócrates‖, secretário-geral do Partido 

Socialista, de um incidente de recusa apresentado pelo meu advogado, Dr. José 

Maria Martins, por causa de ter integrado a Comissão de Honra do candidato do 

Partido Socialista Dr. Mário Soares às eleições presidenciais de 2006. Esse 

incidente não teve provimento e o inquérito continuou, dirigido pela Dra. 

Cândida Almeida até ao seu despacho de arquivamento. 
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A procuradora-geral adjunta Dra. Cândida Almeida volta a estar sob os holofotes 

dos media quando avoca em Novembro de 2008 para o seu Departamento 

Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) o inquérito sobre a viabilização 

e licenciamento do projecto do centro comercial Freeport em Alcochete e produz 

declarações que afastam qualquer suspeita sobre o primeiro-ministro, apesar de 

este, segundo os media, constar expressamente da lista de suspeitos das 

autoridades britânicas nesse escândalo, mencionada na carta rogatória para as 

autoridades nacionais. José Sócrates foi o ministro do Ambiente co-autor do 

polémico Decreto-Lei n.º 140/2002 de 20 de Maio
1151

 (aprovado em Conselho de 

Ministros de 14 de Março de 2002, três dias antes das eleições legislativas que 

retiraram o PS do poder, e mais tarde revogado pelo governo de Durão Barroso 

por pressão da União Europeia e dos protestos dos ambientalistas), decreto esse 

que reduziu a Zona de Protecção Especial (ZPE) do Estuário do Tejo
1152

 e, 

assim, terá viabilizado a construção do centro comercial. O licenciamento 

propriamente dito estava delegado no seu secretário de Estado Rui Nobre Mário 

Gonçalves que o aprovou. O escândalo Freeport, que conheceu uma primeira 

erupção em 2005, esteve no limbo durante quatro anos, até que a Serious 

Organized Crime Agency (SOCA) britânica enviou uma carta rogatória para as 

autoridades portuguesas, que o Correio da Manhã publicou na íntegra em 30-1-

2009
1153

, e o caso ganhou expressão pública. No meio de imputações públicas, 

no semanário Sol, na TVI, no Correio da Manhã e outros, de corrupção, tráfico 

de influências e fraude fiscal e de justificações dos alegados envolvidos, destaca-

se: um DVD com a alegada corrupção assumida pelo consultor Eng. Charles 

Smith em gravação video (que a Dra. Cândida Almeida justificou não ser válido 

em Portugal); a referência aos consultores Eng. Charles Smith e Dr. Manuel 

Pedro; as buscas ao escritório de advogados Vasco Vieira de Almeida e 

Associados; as buscas, justificações e contradições dos alegados envolvidos, de 

Júlio Carvalho Monteiro, tio de José Sócrates, dos seus primos Hugo e Nuno, do 

primeiro-ministro; e a referência a um personagem-chave alegadamente 

envolvido em e-mails apreendidos, segundo o Sol de 7-2-2009 que dele fez capa: 

―Pinocchio procura-se‖. 

 

Todavia, este não é o livro sobre o Freeport, como não também não é sobre o 

SIRESP, os apartamentos do edifício Heron Castilho, o projecto do Vale da 

Rosa/Nova Setúbal, Portucale ou os aterros sanitários da Cova da Beira, 

Bigorne, Esposende, Portalegre, Quinta de São Francisco e Ferro de Engomar. 

Muito menos trata dos casos dos primos, da prima, do tio, do pai, da mãe ou do 

irmão. Este Dossiê trata apenas do percurso académico de José Sócrates. 

 

http://www.povt.qren.pt/tempfiles/20080129091730moptc.pdf
http://umjardimnodeserto.nireblog.com/post/2009/01/21/o-escandalo-freeport
http://www.correiodamanha.pt/noticia.aspx?contentID=2F96CA08-9655-42C8-A451-98FECC903343&channelID=00000021-0000-0000-0000-000000000021
http://www.correiodamanha.pt/noticia.aspx?contentID=2F96CA08-9655-42C8-A451-98FECC903343&channelID=00000021-0000-0000-0000-000000000021
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No que ao sistema judicial diz respeito, os cidadãos podem estar sujeitos às 

queixas sobre eventuais delitos de opinião, mas cabe ao Estado averiguar 

também se ocorreram os crimes e irregularidades denunciados, além da alegada 

difamação e calúnia da sua denúncia. Importa que cada um dos factos 

publicamente denunciados seja objecto de escrupulosa investigação do próprio 

Ministério Público e das demais entidades do sector da justiça. 

 

Num plano mais lato e global, a impressão da cidadania portuguesa activa e 

preocupada com a liberdade de informação e de opinião, que é parte inalienável 

dos Direitos Humanos, é de que se promove com inaudita aspereza e inexcedível 

diligência a perseguição dos supostos delitos de opinião - aos quais se atribuem 

temerários juízos de perversidade de conduta! -, em contraste com a comum 

complacência e demora relativa aos crimes comuns. O motivo é a máxima 

sistémica, integrada sem crítica pela opinião pública, de que importa proteger o 

direito dos indivíduos ao mandato que jamais lhes pertence, ocupantes 

transitórios de um cargo representativo, mas ao povo. Trata-se de uma deriva 

oligárquica da democracia representativa que a democracia directa tem de 

corrigir. 

 

Ora, a perseguição dos delitos de opinião sociais (que são distintos da vulgar 

difamação particular), aos quais se arriscam os cidadãos preocupados com a 

correcção dos defeitos da política e da comunidade, não justifica prioridade 

absoluta nem dureza extraordinária. Atravessamos uma época da civilização, a 

que o nosso País não pode ser alheio, que valoriza, por imperativo social, a 

liberdade de expressão como valor muito mais alto do que o absolutizado bom 

nome dos ofendidos. Muito menos justifica que o arguido destes delitos de 

opinião seja tratado com mais aspereza e má vontade que o arguido de delito 

comum. 

 

Eu mantenho o meu critério de que a informação e opinião publicada é no 

mesmo meio que se contesta - não é no tribunal, coagindo o indivíduo ao 

silêncio em vez de poder protestar as suas razões. O recurso ao tribunal só é 

entendido por mim, nestes casos, como legítimo na defesa face a uma acção 

intentada contra o indivíduo nesse mesmo forum. 

 

Uma tendência que se deve contrariar é a jurisdicionalização imunitária da 

política. Debaixo da justificação de que não devem fazer julgamentos na praça 

pública está o axioma de que é proibida a avaliação política das 

responsabilidades dos políticos. O povo não manda para a prisão, mas tem o 

direito de apreciar a conduta dos políticos. A jurisdicionalização dos factos 
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políticos e sociais consiste na ideia de que a única avaliação legítima da conduta 

dos políticos seria a avaliação judicial. Nessa interpretação protectora, se a 

avaliação de certo facto não for punida pelo judiciário, então, o cidadão não tem 

o direito de fazer qualquer apreciação negativa dessa conduta e terá de lhe dar 

obrigatoriamente o seu voto ou preferência porque seria inadmissível o outro 

juízo. Por exemplo, a maioria das mentiras não são juridicamente punidas, 

portanto, o cidadão não poderia apreciar negativamente o político que mentisse, 

pois o judiciário também não o fez. Debaixo do critério largo da lei feita em 

causa, e casa, própria, e da tecnicalidade das provas e das garantias na sua 

aplicação, conseguir-se-ia uma imunidade pessoal permanente dos políticos, a 

sua manutenção nos cargos, a sua eleição. 

 

Mas esta interpretação oficial não passa de uma tentativa tosca da política 

sistémica de escapar à avaliação dos media, do público e do povo. Porém, o 

povo tem ainda o direito de avaliar e de escolher. 

 

 

2. Novos dados sobre a pressão do primeiro-

ministro e do seu gabinete sobre os media  
 

Como atrás, no corpo principal do Dossiê, se analisou, o Expresso de 31-3-

2007
1154

 publicou uma reportagem intitulada ―Impulso irresistível de controlar‖, 

da autoria de Nuno Saraiva, a propósito do caso do Dossiê, na passagem de José 

Sócrates pela Universidade Independente, onde eram documentadas as pressões 

do Governo sobre os jornalistas e jornais na publicação de notícias sobre o caso.  

 

O caso acabou na Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), cujo 

Conselho Regulador publicou em 21-8-2007, após quatro meses de inquirições 

ao primeiro-ministro, aos dois assessores-seniores de imprensa do seu Gabinete 

e a oito jornalistas, a Deliberação 1/IND/2007 do Conselho Regulador da 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social, datada de 14-8-2007, sobre "A 

independência dos órgãos de comunicação social à luz do artigo «Impulso 

irresistível de controlar», da autoria de Nuno Saraiva, publicado no jornal 

Expresso, de 31 de Março de 2007"
11551156

. A deliberação foi aprovada com os 

votos favoráveis de José Alberto de Azeredo Lopes, Elísio Cabral de Oliveira e 

Rui Assis Ferreira e o voto contra, com declaração de voto, de Luís Gonçalves 

da Silva. 

 

http://www.erc.pt/index.php?op=downloads&enviar=enviar&lang=pt&id=303
http://www.erc.pt/index.php?op=downloads&enviar=enviar&lang=pt&id=303
http://www.erc.pt/index.php?op=downloads&enviar=enviar&lang=pt&id=303
http://www.erc.pt/index.php?op=downloads&enviar=enviar&lang=pt&id=303
http://www.erc.pt/index.php?op=downloads&enviar=enviar&lang=pt&id=303
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O professor Gonçalves da Silva, segundo o Expresso de 20-9-2008
1157

, queixou-

se que durante os trabalhos deste inquérito houve ―insultos, ameaças e 

intimidações‖ e disse na declaração de voto
1158

: 

 

―Considero que existem elementos probatórios no processo que revelam a prática 

por parte do Primeiro-Ministro (tanto através da sua própria intervenção, como do 

seu Gabinete) de actos condicionadores do exercício da actividade jornalística, 

relativamente ao jornal Público e Rádio Renascença‖
1159

  

 

Por motivo do processo que me foi instaurado por queixa-crime do ―primeiro-

ministro enquanto tal e cidadão José Sócrates‖ não pude na altura comentar a 

deliberação. Recordo que um dos motivos da queixa (além da questão do MBA) 

era o facto de ter escrito que existia um ―centro governamental de comando e 

controlo dos media‖ … Eu estive durante o semestre inteiro da presidência do 

Conselho da União Europeia por José Sócrates, mais precisamente desde a data 

da constituição como arguido, 28-6-2007, até ter transcorrido o prazo de 

despacho de arquivamento, em 27-2-2008, duplamente sujeito ao segredo de 

justiça que me impedia de pronunciar sobre o processo ou o Dossiê. Duplamente 

sujeito porque, além do documento da constituição como arguido que subscrevi, 

onde consta a obrigação de respeitar o segredo de justiça, fui ainda advertido 

expressamente pela senhora procuradora Dra. Cândida Almeida que o deveria 

observar. E cumpri.  

 

Na blogosfera e nos media, pelos comentadores políticos, a deliberação da ERC, 

mais do que glosada, foi gozada, na torção que fazia dos factos e da semântica, 

tudo para sustentar a legitimidade da pressão política do Governo sobre os media 

para que não publicassem notícias desagradáveis para o primeiro-ministro José 

Sócrates no âmbito do Dossiê. Na torção semântica mereceu realce a recusa da 

palavra ―pressão e a sua substituição pela designação ―intervenção – menos 

marcada do ponto de vista valorativo‖
1160

 (sic!) ou o uso alternativo da palavra 

―tensão‖
1161

. 

 

Os artigos de crítica da deliberação da ERC foram vastos e duros. Destaque-se o 

José na Grande Loja do Queijo Limiano em 7-9-2007, ―A Vogal da ERC‖
1162

. E 

ainda o especialista de comunicação Eduardo Cintra Torres que escreveu no 

Público de 1-9-2007: 

 

―Esta, como outras deliberações da ERC, cria um grande incómodo aos amantes da 

liberdade: por que raio um organismo do Estado, enfeudado ao Governo, faz 

relatórios sobre o trabalho dos jornalistas? Note-se que ninguém pediu à ERC este 

relatório.‖ 
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A esta crónica respondeu de forma violenta, que repetiu em segundo artigo da 

polémica, a vogal da ERC Estrela Serrano, num tom colérico que se diria 

inspirado pelo próprio José Sócrates, ou mais remotamente inspirado no famoso  

―quem-se-mete-com-o-PS-leva― de Jorge Coelho, talvez precursor do ―eu-cá-

gosto-de-malhar-na-direita― do ministro Augusto Santos Silva
1163

. A Dra. 

Estrela Serrano é autora da tese de doutoramento no ISCTE "Para um estudo do 

jornalismo em Portugal, 1976-2001 - Padrões jornalísticos na cobertura de 

eleições presidenciais"
1164

, onde, segundo Joaquim Vieira  em ―O polvo – parte 

5‖, na Grande Reportagem de 1-10-2005, refere as ―estratégias de sedução do 

Presidente [Mário Soares, de quem era assessora de imprensa] sobre uma 

comunicação social que sempre o tratou com indulgência‖1165. 

 

Entretanto, o Expresso pediu o acesso a todo o processo instaurado pela ERC 

para conhecer os testemunhos e analisar a justiça da deliberação absolutória da 

conduta do primeiro-ministro e do seu gabinete nas pressões sobre os jornalistas 

e media no caso do Dossiê. Mas esse acesso não lhe foi consentido. 

Descontentes com a atitude de impedimento da informação realizada pela 

própria ERC, entidade que deveria ter a obrigação de a promover, o jornal 

recorreu à Comissão de Acesso aos Dados Administrativos (CADA) que deferiu 

o acesso dos jornalistas ao processo. Mas a ERC demorou nove meses a permitir 

o acesso a que a CADA, entidade competente, a instou e obrigou o jornal a pagar 

169 euros pelas quase 300 páginas do processo
1166

… 

 

De acordo com o Expresso
1167

, no inquérito destacam-se: as queixas da pressão 

que o jornalista Ricardo Dias Felner e José Manuel Fernandes do Público 

referiram em ―vários telefonemas do Gabinete e do próprio José Sócrates‖ (―sete 

ou oito telefonemas‖ diz Felner); e também as críticas de Francisco Sarsfield 

Cabral, director, e da jornalista Raquel Abecassis da Rádio Renascença (o 

assessor de imprensa David Damião ―falou na possibilidade de instaurar um 

processo‖)… 

 

Segundo o mesmo jornal
1168

, Estrela Serrano até teria comentado em resposta 

aos lamentos dos jornalistas Francisco Sarsfield Cabral e Raquel Abecassis 

sobre as pressões dos assessores do primeiro-ministro para ―travar a emissão de 

uma notícia sobre a licenciatura‖: ―com o Tony Blair é pior‖.  

 

Versões de citações das inquirições foram objecto de polémica sobre a versão 

correcta:  
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José Manuel Fernandes contou que Sócrates lhe terá lembrado a ―boa relação‖ 

que criou com Paulo de Azevedo, dirigente e filho do presidente da SONAE, o 

que o primeiro-ministro desmentiu. A versão de ―reconstituição provisória‖ 

sobre o testemunho do director do Público, divulgado no Expresso de 20-9-2007 

referia: ―Fiquei com uma boa relação com o seu accionista (Paulo Azevedo) e 

vamos ver se isso não se altera‖
1169

. 

 

Até se ter apurado que a versão final do testemunho de José Manuel Fernandes 

dizia
1170

:  

 

―O PM fez então uma referência ao facto de ter estabelecido uma boa relação com 

o Eng. Paulo de Azevedo durante o período que durou a OPA, o que me levou a 

reflectir sobre o sentido daquela referência e se nela havia alguma mensagem, pois 

não me pareceu vir a propósito. Qualquer interpretação sobre o sentido da alusão é 

sempre subjectiva mas, por exemplo, conteria ela alguma referência a uma 

alteração dessa boa relação? Ou interferia na relação que tenho com Paulo 

Azevedo?‖. 

 

Sócrates respondeu de forma violenta à divulgação desse testemunho, tendo o 

Portugal Diário encimado a notícia de 8-10-2008 com o título ―Sócrates chama 

«covarde» a director do Público‖
1171

. O primeiro-ministro escreveu uma carta 

em 1-10-2008 sobre o assunto ao Prof. Azeredo Lopes da ERC que a publicou 

no sítio da Entidade Reguladora
1172

, onde desmente essa versão da conversa. 

Sócrates afirma que José Manuel Fernandes ―falta à verdade‖ a seu respeito ―de 

forma especialmente covarde‖, numa ―desprezível deturpação do que realmente 

se passou‖… 

 

Aliás, na linha da teoria da conspiração da clássica tese socialista da cabala - 

ensaiada no escândalo da Casa Pia e que ficou como marca quase-estatutária da 

sua relação com a justiça e os media - que via no Eng. Belmiro de Azevedo, 

presidente da Sonae, o motor de uma campanha de descredibilização do 

primeiro-ministro, na Deliberação da ERC atira-se: ―as empresas de 

comunicação social, enquanto organizações que operam num dado mercado, não 

são naturalmente isentas de interesses‖… 

 

Esta deliberação da ERC foi usada profusamente no despacho de arquivamento 

do meu processo por ―queixa do primeiro-ministro enquanto tal e cidadão José 

Sócrates‖ como fundamento da invalidade desse centro de comando e controlo 

(expressão político-militar que usei em itálico) dos media e de legitimidade, para 

lá da legalidade que não vinha ao caso, do exercício de pressões pelo primeiro-

ministro e seu gabinete. Ao invés, desvalorizaram-se as crónicas, artigos e 
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intervenções na imprensa escrita, na rádio, na televisão e na Internet, de Marcelo 

Rebelo de Sousa, Pacheco Pereira, Vasco Pulido Valente, António Barreto e 

outros que criticaram o modo de obtenção da licenciatura e o percurso 

académico, além das pressões do primeiro-ministro e do seu gabinete. E rejeitou-

se a indicação, que fiz, de várias testemunhas que escreveram ou falaram sobre o 

Dossiê e a pressão do Governo socialista sobre os media, que já tinha sido 

denunciada nos casos José Rodrigues dos Santos, Eduardo Cintra Torres e Lusa 

(conforme lembra o Expresso de 20-9-2007), sempre com o beneplácito 

arquivamento da ERC. Sobre a parte da queixa relativa às pressões, somente 

foram ouvidos os directores do Público , José Manuel Fernandes, e da Rádio 

Renascença, Francisco Sarsfield Cabral, que consideraram que eu exerci apenas 

o direito  à liberdade de expressão. 

 

 

3. A passagem de Sócrates pelo ISEL e a 

aprovação na cadeira do Prof. António José 

Morais 
 

Quando chega a Lisboa para ser deputado à Assembleia da República pelo 

Partido Socialista, Sócrates frequenta, segundo foi depois revelado, o curso de 

Direito da Universidade Lusíada durante vários anos, do que não consta ter 

concluído qualquer cadeira. É acompanhado nesse curso pelo seu grande amigo, 

e operacional para os casos mais delicados, Dr. Armando Vara, também 

licenciado em 2005 pela Universidade Independente, após obter uma pós-

graduação em Gestão Empresarial pelo ISCTE em 2004 – conforme consta do 

seu currículo no BCP
1173

 – um facto descoberto por Carlos Abreu Amorim no 

blogue Blasfémias
1174

, em 10-2-2009. 

 

Frustrada a experiência pelo Direito, Sócrates retorna à Engenharia procurando 

subir acima do bacharelato. 

 

Assim, o engenheiro técnico José Sócrates, diplomado pelo ISEC (Instituto 

Superior de Engenharia de Coimbra) em 31-7-1979, concorre em 1994 ao CESE 

(Curso de Estudos Superiores Especializados) em Engenharia Civil – perfil 

Transportes e Vias de Comunicação do ISEL (Instituto Superior de Engenharia 

de Lisboa). Concorre, mas fica mal classificado. Em rigor, é o 52.º e último da 

Lista Ordenada de Candidatos a esse curso, com as notas ―CM 11,3‖ e ―Class. 

http://blasfemias.net/2009/02/10/milagres-socialistas/
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57,9‖. É excluído das vagas disponíveis. Todavia, tem a sorte de ser repescado. 

E entra. 

 

O curso do ISEL não era pera doce. Numa profissão estratificada entre 

engenheiros técnicos e engenheiros, o CESE dava a prometida equivalência a 

licenciatura que permitira depois, após exame e estágio, a inscrição na Ordem 

como ―engenheiro‖ e, portanto, não era mole.  

 

Colegas de curso ainda se lembram de uma cena inesquecível onde José Sócrates 

foi protagonista. No ISEL, no CESE (Curso de Estudos Superiores 

Especializados) em Engenharia Civil–perfil de Transportes e Comunicações em 

que se inscreveu, José Sócrates começou logo mal, habituado que já estava ao 

púlpito político e desacostumado dos bancos da escola, conforme relatos de 

presentes que presenciaram o acontecimento que ilustrava o seu comportamento 

peculiar, hoje notório junto do público. Na cadeira de Ordenamento do 

Território, no início do 1.º semestre, em Outubro de 1994, estava o professor, 

reputado como rigoroso, no anfiteatro a esclarecer o método de funcionamento 

da disciplina e de avaliação, discriminando os cuidados a ter nas provas, 

nomeadamente que não era permitido manterem apontamentos e livros, 

máquinas de calcular e telemóveis junto de si, quando José Sócrates se levantou 

(!) intempestivamente - como se estivesse no plenário da Assembleia da 

República – e interrompeu a aula para contestar o professor porque, em sua 

opinião, estava a tratar os alunos como crianças e a desconfiar da sua seriedade. 

Perante o desafio, fez-se silêncio na sala. O professor, conhecido por tratar todos 

os estudantes da mesma forma, explicou, com calma, ao aluno-deputado que não 

era seu costume responder a impertinências, mas que a desculpava tendo em 

conta a manifesta ―ignorância‖ de José Sócrates das regras académicas, uma vez 

que estaria há muito tempo afastado da escola e já não se lembraria dos usos da 

academia. Sócrates sentou-se e calou-se - e os colegas mal conseguiram conter o 

riso. O professor relevou a indisciplina do aluno e não parece ter guardado 

rancor do incidente: a prova é que José Sócrates obteve uma grande classificação 

(15 valores) nessa cadeira. Já na disciplina do semestre seguinte, Infra-Estruturas 

Rodoviárias, com o mesmo professor, Sócrates foi reprovado, certamente por 

falta de mérito na disciplina; mas então o delfim de Guterres e dirigente do 

Partido Socialista já faltaria muito, ocupado que estaria, presumivelmente, na 

preparação da campanha eleitoral que levaria o PS ao poder em Outubro de 

1995. 

 

Esse professor, director da Brisa há quase duas dezenas de anos, veio a ser 

despedido pela nova administração desta empresa concessionária das auto-
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estradas portuguesas, nomeada após as eleições de 1995 e liderada, aliás, por 

outro professor do ISEL e de Sócrates, o Dr. Manuel van Hoff Ribeiro, que lhe 

atribuíu em 1996, como atrás já revelámos e veremos em seguida em detalhe, a 

nota de 18 valores na cadeira de Organização de Recursos Humanos. O referido 

professor foi despedido da Brisa e queixou-se de perseguição pela nova 

administração. E a empresa, após insucesso nos tribunais, já com outra 

administração, acabou por chegar a acordo com ele, concedendo-lhe uma 

apreciável indemnização. Note-se, para que fique claro, que José Sócrates era, 

desde 30-10-1995, Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente desse 

Governo de António Guterres e, portanto, não era sequer do ministério que 

tutelava a Brisa, empresa sobre a qual não tinha poder, não se podendo, assim, 

relacionar esse caso com aquele incidente. 
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Fig. 49 – Pauta de Organização de Recursos Humanos no ISEL com nota de 18 valores para ―José S. C. P. 

Sousa‖ (José Sócrates) em 31-10-1995 

 

Em 31-10-1995, terça-feira, no dia seguinte a assumir oficialmente funções no 

primeiro Governo Guterres (30-10-1995)
1175

 como secretário de Estado Adjunto 

do Ministro do Ambiente, José Sócrates é aprovado – conforme fac-simile acima 

- no exame da cadeira de ―Organização de Recursos Humanos (TVC CESE)‖ do 

Prof. Manuel van Hoff Ribeiro. A data de lançamento das notas de José Sócrates 

e mais vinte alunos desse exame no livro de termos é de 3 de Janeiro de 19[96]. 

O Prof. van Hoff deu boas notas: salvo um aluno que terá desistido, as notas 

oscilam entre o 13 e o 15, dá ainda um 17 ao aluno Frederico Costa e José 
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Sócrates obtém a melhor classificação, um 18 (Muito Bom). Como se disse 

atrás, Manuel van Hoff Ribeiro foi nomeado presidente do Conselho de 

Administração da Brisa por esse primeiro Governo de António Guterres – 

anteriormente já tinha sido administrador da EPAL. Porém, não se pode 

estabelecer qualquer relação de causa e efeito entre a nota e a nomeação, nem há 

qualquer ilegalidade, irregularidade ou ilegitimidade na nota ou na nomeação. 

Van Hoff Ribeiro era também um destacado membro da Maçonaria. 

 

A aprovação (com 16 valores)
1176

, pelo Prof. António José Morais, de José 

Sócrates na cadeira de Geologia e Geotecnia Aplicadas do CESE (Curso de 

Estudos Superiores Especializados) em Engenharia Civil (no perfil Transportes e 

Vias de Comunicação) do ISEL (Instituto Superior de Engenharia de Lisboa), 

que este docente leccionou no 1.º semestre de 1994/95, tem a data de 27 de Julho 

de 1995. Não se trata da data de emissão da pauta (que não está datada), mas da 

data em que o Prof. Morais atesta que José Sócrates realizou o exame final e foi 

aprovado. Diz o livro de termos (conforme fac-simile junto): ―No dia 27 de 

Julho de 1995 os alunos abaixo relacionados fizeram exame final – passaram por 

média n[o período] escolar acima referido, tendo obtido as classificações e os 

resultados que vão indicados‖. À mão, o Prof. Morais preencheu a pauta, 

indicando a data da aprovação na cadeira de José Sócrates e de mais quatro 

alunos. As notas dos cinco alunos no exame dessa disciplina leccionada pelo 

Prof. António José Morais são distintas: um deles não tem nota, presumindo-se 

que desistiu, três têm notas entre 10 e 12, e Sócrates tem 16. 

 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates1.jpg
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Fig. 50 – Pauta de Geologia e Geotecnia Aplicada no ISEL, com aprovação de José Sócrates, com 16 

valores, pelo Prof. António José Morais, em 31-7-2009 

 

Na mesma data, a docente que substituiu Morais, de acordo com o lançamento 

de notas no livro de termos (que a docente datou de ―27/07/95‖) – cujo fac-

simile se junta – atesta ter realizado o exame da mesma cadeira nesse mesmo dia 

27 de Julho de 1995. A docente lançou as notas de 18 alunos. 
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Fig. 50 – Pauta de Geologia e Geotecnia Aplicada no ISEL de 27-7-1995, pela docente que substituíu o 

Prof. António José Morais 

 

O Prof. António José Morais pediu ao Conselho Directivo do ISEL em 14-3-

1995 a suspensão da sua contratação até ao 1.º trimestre de 1995/96, invocando 

trabalho no seu doutoramento. A presidente do Conselho Directivo do ISEL, 

Eng. Maria Beatriz Correia de Sousa Monteiro, responde-lhe formalmente em 

17-4-1995, dando por finda a sua colaboração a partir de 1 de Abril de 1995. Isto 

é, não aceita a suspensão da sua contratação e rescinde-lhe o contrato, com 

efeitos a partir de 1 de Abril de 1995. Portanto, na data em que afirma ter 
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realizado o exame a José Sócrates, e outros quatro alunos, o Prof. António José 

Morais já não é docente do ISEL há quase quatro meses. 

 

Como explicar a divergência de datas? Terá o Prof. Morais ido realizar o exame 

a esses alunos em 27 de Junho de 1995, quando já não trabalhava no ISEL desde 

1 de Abril desse ano? Não era possível, nem é crível. Então como e porquê 

atestou que fez esse exame nessa data?... Numa hipótese benévola, que não 

posso admitir outra não conforme à lei, ter-se-á o Prof. Morais enganado ao 

lançar as suas notas e preencheu a data da realização do exame, como se fosse a 

data em que lançou as notas, esquecendo-se de datar a pauta? Ou ainda noutra 

hipótese benévola, serão notas antigas que ainda não havia declarado e que lança 

no mesmo dia em que a sua substituta lança as suas da mesma cadeira? De 

qualquer modo, o que é verosímil é que José Sócrates não realizou o exame na 

cadeira leccionada pelo seu Prof. Morais na data que este afirma. 

 

Segundo constará do despacho de arquivamento do caso do Dossiê académico 

pela procuradora Dra. Cândida Almeida e Carla Dias, o Prof. Morais angariou 

alunos do ISEL para a Universidade Independente. Teria, ou não, Morais já 

vínculo negociado com a Independente quando pediu, em Abril de 1995, a 

suspensão do seu contrato com o ISEL? Não se pode afirmar isso. Nem existe 

referência dele ter começado a leccionar na Independente no segundo semestre 

de 1995. O que se pode dizer é que em Setembro de 1995 já trabalharia na 

Independente, nomeadamente apreciando equivalências.  

 

Sócrates, como se viu atrás, desmentiu na entrevista à RTP-1 da noite de 11 de 

Abril de 2007, que conhecesse antes o Prof. Doutor António José Morais. 

Apesar da coincidência na Covilhã do então professor da Universidade da Beira 

Interior, António José Morais, e do líder da Federação Distrital do Partido 

Socialista, José Sócrates, partido onde António José Morais se filia, em 

Fevereiro de 1991, após a reeleição de Mário Soares como Presidente da 

República, precisamente na secção do actual primeiro-ministro (que, salvo erro 

da fonte, era, nessa altura, Presidente da Mesa da Assembleia Geral de 

Militantes) – uma descoberta, no próprio órgão oficial do PS, Acção Socialista, 

do grande repórter José António Cerejo, do Público. A esse respeito, José 

António Cerejo escreve na reportagem ―Investigação da Cova da Beira durou 

dez anos e deixou muito por explicar‖, no Público, de 14-3-2009, página 8: 
 

―António José Morais é professor da Universidade da Beira Interior e activista 

destacado da recandididatura de Soares à presidência. Adere ao PS na secção local, 

de que Sócrates é figura número um. Há um ano que não aderia ninguém.‖ 
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Nessa mesma edição e página
1177

 do jornal Público, relativamente ao processo 

do aterro sanitário da Cova da Beira, Cerejo informa que, em Janeiro de 1996: 
 

―Morais é convidado – não se sabe por iniciativa de quem – a assessorar o 

concurso do aterro sanitário da Cova da Beira, que é lançado pouco depois. Assina 

a proposta e ganha. As outras duas empresas convidadas são de Silvino Alves e 

pedem valores altíssimos. Caderno de encargos, programa de concurso, avaliação 

das propostas e candidaturas a fundos europeus são coordenados por Morais.‖ 

 

Na mesma reportagem, Cerejo esclarece: ―A parte dos autos referente às 

suspeitas que sobre si [José Sócrates] recaíam foi arquivada pelo MP‖. Portanto, 

Sócrates não chegou a ser arguido, muito menos foi acusado ou pronunciado no 

processo do aterro da Cova da Beira. 

 

Além de referências públicas ao conhecimento entre o engenheiro consultor 

António José Morais e a Câmara Municipal da Covilhã, onde José Sócrates 

exercia, ao parentesco de Morais (primo de Edite Estrela, de acordo com o 

Público, de 14-3-2008, p. 9), de crítica ao facto de também o Prof. Morais 

garantir desconhecer o seu aluno e actual primeiro–ministro, sobre «as 

comezainas com Sócrates, Cristóvão, Jorginho, Martins e companhia‖ nas 

«―calles‖ da Covilhã» (comentário no Portugal Diário em 22-4-2007) e ainda a 

―férias em Andorra‖, onde Morais também iria (segundo comentário no mesmo 

Portugal Diário), tudo relatos que não foi possível confirmar – mesmo se o JN 

de 15-2-2009 conta, através da revelação hagiográfica de amigos, através de 

Jorge Patrão que, na Covilhã, o seu grupo era ―conhecido como o grupo de 

Andorra‖
1178

. Não chega para validar essas referências. Outros relatos, directos e 

precisos, não obtive autorização para os publicar e, por isso, não os revelo. 

 

O que não se pode ignorar, porque o próprio Ministério Público o atesta, é a 

acusação e pronúncia pelo 4.º Juízo de Instrução Criminal de Lisboa - segundo 

revelou, no Público de 6-5-2008, José António Cerejo, que investigou o caso - 

ao Prof. Doutor António José Morais (e sua mulher) por ―corrupção passiva para 

acto ilícito e branqueamento de capitais‖ e do empresário da Covilhã Horácio 

Luís de Brito Carvalho por corrupção activa e branqueamento de capitais, 

alegadamente cometidos em 1996, relativos ao concurso para construção e 

exploração do aterro sanitário da Cova da Beira, adjudicado a um consórcio da 

empresa HLC de Horácio Luís de Carvalho e Conegil de Carlos Manuel Santos 

Silva. Silvino Alves, assistente do Prof. Morais numa das cadeiras de Sócrates 

na Universidade Independente, no ano lectivo de 1995-96, foi arguido no 

processo, mas o Ministério Público decidiu não o acusar
1179

. 
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A Conegil era uma empresa de construção civil detida pelo empresário e amigo 

de José Sócrates, Eng. Carlos Manuel Santos Silva. Carlos Santos Silva não foi 

acusado no processo do Aterro da Cova da Beira. Actualmente, o Eng. Carlos 

Manuel Santos Silva é agora vice-presidente da Lena Construções, S.A, empresa 

do Grupo Lena. O Grupo Lena prepara
1180

 o lançamento de um jornal nacional: 

o i. 

 

De acordo com o Público de 6 de Abril de 2007 ―Professor de Sócrates ligado a 

empresas da Covilhã‖
1181

, o grupo HLC do empresário Horácio Luís de 

Carvalho (na qual se incluía a HLC – Digital Redes Móveis, S.A.) liderou o 

consórcio que ganhou o que o jornal chamou o ―negócio do século‖, o 

fornecimento de equipamento do SIRESP (Sistema Integrado de Redes de 

Emergência e Segurança) das forças de segurança e protecção civil portuguesas 

o fornecimento num concurso público. Esse concurso foi lançado pelo GEPI 

(Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações) de António José Morais que 

dirigiu esse departamento do Ministério da Administração Interna de 1996 a 

2002. Um negócio que que importou em cerca de cinco centenas de milhões de 

euros, e que sofreu peripécias várias, entre as quais um parecer de 1999 que 

definia a tecnologia que a HLC representava como a única possível para o 

concurso. A adjudicação ocorreu só em 2005, ainda no Governo de Santana 

Lopes e foi objecto de polémica confirmação, após anulação e renegociação, em 

18 de Maio de 2006
1182

 pelo Governo Sócrates - o consórcio incluía a SLN, 

Motorola e PT. O inquérito ao SIRESP foi arquivado e em Janeiro de 2009, 

estava em análise
1183

 a sua reabertura pelo DCIAP, após ter sido desencadeada a 

investigação criminal à SLN/BPN. Note-se que não consta que Horácio Luís de 

Carvalho ou a HLC, ou Horácio Luís de Carvalho, sejam arguidos ou suspeitos 

nesse inquérito. 

 

A empresa Conegil esteve envolta em polémica por causa de concursos ganhos 

do GEPI dirigido pelo Prof. António José Morais e faliu entretanto ―com dívidas 

de 20 milhões‖, de acordo com o Público de 24-6-2007, que titulava ―Morais fez 

20 por cento das adjudicações do GEPI a amigo de Sócrates‖. Além disso, a 

notícia do Público, assinada por José António Cerejo, informava que o Prof. 

Morais, pelo GEPI, tinha entregado 12 contratos de fiscalização de obras ao Arq. 

Fernando Pinto de Sousa, pai de José Sócrates, que tinha 70 anos quando foi 

convidado para esse trabalho e que, de acordo com o jornal, nos seis anos da 

direcção Morais 1996-2002 (correspondente aos dois governos socialistas de 

António Guterres) foi o técnico que mais contratos de fiscalização fez com este 

organismo do Estado, o dobro do seguinte. 
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Sujeito a peripécias várias, o processo chegou finalmente ao tribunal da Boa-

Hora para ser julgado, de acordo com notícia na TVI de 13-2-2009. O Correio da 

Manhã (CM) de 12-2-2009
1184

 lembrava: 

 

―este processo nasceu de uma denúncia anónima que dava conta de que José 

Sócrates, Jorge Pombo e João Cristóvão, à data dos factos secretário de Estado do 

Ambiente, presidente da Câmara da Covilhã e assessor deste último, 

respectivamente, teriam recebido dinheiro da sociedade HLC [Horácio Luís de 

Carvalho, também ligada ao caso SIRESP] – que ganhou o concurso para a 

construção da estação de tratamento de resíduos sólidos da Associação de 

Municípios da Cova da Beira. Estavam em causa "trezentos mil contos, dos quais 

cento e cinquenta mil se destinariam ao senhor secretário de Estado", pode ler-se 

no despacho do MP que considerou depois não haver prova suficiente para levar 

qualquer daqueles responsáveis a julgamento.‖ 

 

Essa notícia do CM apontava que 

 

O único documento conhecido – o despacho de arquivamento – refere ainda 

"provas genéricas de que todo o processo de concurso foi controlado por pessoas 

ligadas ao PS da Covilhã; que a empresa vencedora é uma empresa ligada ao PS; 

que o assessor já trabalhava para a HLC e que a empresa recebeu 480 mil contos 

da Associação de Municípios da Cova da Beira, por trabalhos que não realizou". 

Lembra ainda que "o proprietário do terreno onde se pretendia fazer a central era 

um funcionário da HLC e que o então presidente da Câmara da Covilhã passou a 

trabalhar para a HLC".  

 

No meu blogue Do Portugal Profundo também publiquei informação relevante 

sobre o caso. 

 

A TVI, no Jornal da Noite de 13-2-2009, dirigido pela corajosa jornalista 

Manuela Moura Guedes, confrontou o procurador do inquérito, Dr. Hélder 

Cordeiro, que decidiu, alegadamente contra a opinião da Polícia Judiciária, não 

promover busca domiciliária a José Sócrates. Este respondeu que os indícios - - 

não eram suficientes para sujeitar a ―figura pública‖ do secretário de Estado a 

essa diligência. A TVI, além da carta anónima, refere ainda um bilhete 

apreendido de Horácio Luís de Carvalho para um assessor da Câmara Municipal 

da Covilhã, onde José Sócrates era referido. José Sócrates também não terá sido 

ouvido no inquérito e não foi constituído arguido nem acusado ou pronunciado, 

como não foram os seus amigos Jorge Pombo, João Cristóvão ou Carlos Manuel 

Santos Silva. 

 

 

 

 

http://www.correiodamanha.pt/noticia.aspx?contentid=3E86D85C-8716-44A0-8F6D-8941C9122A3E&channelid=00000009-0000-0000-0000-000000000009
http://www.correiodamanha.pt/noticia.aspx?contentid=3E86D85C-8716-44A0-8F6D-8941C9122A3E&channelid=00000009-0000-0000-0000-000000000009
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4. O diploma 
 

Algo que não se referiu no caso da polémica licenciatura de José Sócrates na 

Universidade Independente é o facto de, perante as dúvidas
1185

 sobre os dois
1186

 - 

ou três
1187

 - certificados de habilitações de José Sócrates, este nunca ter 

apresentado o seu diploma da Universidade Independente. O diploma é 

facultativo e não constitui o único documento que atesta uma licenciatura. Mas o 

facto é que José Sócrates nunca o apresentou. O diploma costuma demorar 

bastante tempo a ser emitido, mas nas universidades e institutos privados a sua 

entrega é mais rápida, normalmente no ano seguinte. Nem tão pouco Sócrates 

apresentou que se saiba a sua Carta de Curso - todavia, recebeu equivalências e 

não realizou todas as cadeiras na UnI. 

 

O que Sócrates mostrou foram certificados com as cadeiras feitas, consignando 

também a obtenção do grau de licenciado, o que é suficiente para atestar esse 

grau. 

 

 

5. O certificado do bacharelato do ISEC 
 

Na colecção de documentos que o Público de 10-3-2007
1188

 mostrou, existe 

ainda o fac-simile do certificado do bacharelato em Engenharia Civil em 31-7-

1979 de José Sócrates no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) - 

(face)
1189

 e (verso)
1190

 que constava do seu Dossiê de aluno na Universidade 

Independente (UnI). Foi um documento a que se prestou muito pouca atenção, 

mas a que agora voltamos. Abaixo, republico esse certificado. 

 

José Sócrates chega ao ISEC no ano lectivo de 1975/76 para frequentar o 

bacharelato em Engenharia Civil para se tornar engenheiro técnico. No primeiro 

semestre obtém notas bastante elevadas, o que ainda mantém na segunda parte 

do ano. Todavia, no 2.º ano e nos seguintes não se aplica. Dizem que frequenta 

pouco a escola, e eventualmente o estudo; os chumbos surgem e as notas 

ressentem-se muito. 

 

Finaliza o bacharelato em 31-7-1979. Mas, conforme notou o nosso comentador 

Pic@miolos, conclui o curso em ritmo aceleradíssimo, muito provavelmente, um 

recorde. 

 

http://www.rtp.pt/index.php?article=278244&visual=16
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1291126
http://jn.sapo.pt/2007/04/15/nacional/covilha_recebeu_dois_certificados.html
http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1290726
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates3.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates4.jpg
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Fig. 51 - Certificado do bacharelato em Engenharia Civil de José Sócrates no ISEC (face), em 31-7-

19791191 

 

 

Verificou o comentador Pic@miolos, da caixa Do Portugal Profundo, que José 

Sócrates realizou 5 (cinco!) cadeiras nos dois últimos dias do curso: na véspera e 

no dia da conclusão (30 e 31 de Julho de 1979. E que cadeirões!...  

 

 Análise Matemática IV (2.ª Matrícula) – 30-07-79 

 Resistência de Materiais I (4.ª Matrícula) – 30-07-79 

 Teoria de Estruturas I – 31-07-79 

 Hidráulica Aplicada II – 30-07-79 

 Projecto de Obras Correntes – 31-07-79 

 

Além do Projecto de Obras Correntes, realizou mais quatro cadeiras atrasadas 

nesses dois dias e obteve o bacharelato. Não é humanamente impossível, nem 

ilegítimo. 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates3.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates3.jpg


334 António Balbino Caldeira  

 
Fig. 52 - Certificado do Bacharelato em Engenharia Civil de José Sócrates no ISEC (verso), em 31-7-

19791192 

 

Repeti acima o certificado (face e verso) e amplio abaixo os detalhes. Ale´m da 

conclusão ultra-rápida do curso, importa apurar dois factos.  

 

Primeiro, como se pode ver, há duas notas rasuradas no certificado: Geologia 

Aplicada e Betão Armado I.  

 

 
Fig. 53 – Detalhe do Certificado do Bacharelato em Engenharia Civil de José Sócrates no ISEC (face), em 

31-7-1979 

 

 
Fig. 54 – Detalhe do Certificado do Bacharelato em Engenharia Civil de José Sócrates no ISEC (verso), em 

31-7-1979 

 

http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates4.jpg
http://www.publico.clix.pt/docs/politica/Socrates4.jpg
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Geologia Aplicada aparece concluída em 9-7-1976 e com a nota de 16 valores. 

Reparando em detalhe, verifica-se que a nota parece ter sido emendada de um 15 

para 16; e rasura do mesmo estilo se repara na nota de Betão Armado que se 

distingue emendada também de um 15 para um 16. Como se pode ver no 

certificado, os ―6‖ são distintos destes que aqui parecem corrigidos - ver, por 

exemplo, a nota ―16‖ de Desenho de Construções I, inscrita pela mesma 

assinatura. Todavia, apesar de não ter tido acesso ao registo de notas original do 

aluno ―José Sócrates de Carvalho Pinto de Sousa‖ no ISEC, cuja fotocópia foi 

emitida como certificado, entendo que as duas rasuras, que deveriam estar 

identificadas com uma rubrica de quem as fez, não podem ser assacadas ao 

aluno José Sócrates que não pode ser responsabilizado por elas. 

 

6. A reclassificação profissional como 

engenheiro na Câmara Municipal da Covilhã 
 

Em 26-10-2000, enquanto era deputado, José Sócrates pediu a sua 

reclassificação profissional para a carreira de Engenheiro do Grupo de Pessoal 

Técnico Superior, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal da Covilhã. Um 

requerimento que fez acompanhar do polémico certificado de licenciatura, como 

atrás se disse, datado de 1996, mas com timbre só possível a partir de Outubro 

de 1999, tendo em conta a menção do indicativo telefónico de Lisboa ―21‖.  

 

Seria esse requerimento de reclassificação profissional na Câmara enquanto 

exercia funções de deputado, a bomba que o presidente da Câmara Municipal da 

Covilhã Carlos Pinto se gabou a amigos ter sobre José Sócrates, uma bomba tão 

grande que, disse, não seria passada aos jornais locais, mas nos jornais 

nacionais?... Conforme descobriu o comentador do blogue Do Portugal 

Profundo ―Inspector Colombo‖, o Aviso 71/100 da Câmara Municipal da 

Covilhã, publicado no Diário da República III Série n.º 283 de 9-12-2000, na 

página 25946
1193

, se informa: 
 

―1- Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da 

Câmara datado de 14 de Novembro de 2000, ao abrigo do artigo 2.º, alínea d), do 

Decreto-Lei n.º 218/2000, foi reclassificado profissionalmente o seguinte funcionário: 

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, engenheiro técnico especialista do grupo de 

pessoal técnico especialista do grupo de pessoal técnico, escalão 4, índice 545 – para 

engenheiro técnico superior de 1.ª classe do grupo de pessoal técnico superior, escalão 

4, índice 545 

2- A nomeação é feita nos termos do artigo 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.ºm 497/99, de 

19 de Novembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 

de Setembro, produzindo efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2000.‖ 
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Fig. 55 - Aviso n.º 71/00 da Câmara Municipal da Covilhã, de 22-11-2000, de 

reclassificação profissional de José Sócrates de ―engenheiro técnico especialista‖ para 

―engenheiro técnico superior de 1.ª classe do grupo de pessoal técnico superior‖ -  

Diário da República, III Série n.º 283 de 9-12-2000, página 25946 

 

Não acredito que fosse essa a tal bomba. 
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Porém, apesar dos ataques socialistas, e da sua impaciente ameaça, na 

Assembleia Municipal da Covilhã, de resposta, e até dos processos na IGAT que 

nessa altura tiveram desenvolvimento, Carlos Pinto, rival figadal de Sócrates na 

Covilhã, não passou qualquer informação comprometedora aos media nem ao 

processo (por requerimento formal do Ministério Público à Câmara, não se 

tendo, inexplicavelmente, realizado busca) e, pelo contrário, protegeu José 

Sócrates da especulação na questão do Dossiê. Que novo modus vivendi 

encontraram os dois rivais? Falou-se num encontro entre ambos – José Sócrates 

e Carlos Pinto - que teria ocorrido em Lisboa na penúltima semana de Junho de 

2007, mas, como disse, não foi possível confirmá-lo e assim não se pode validar 

a informação. 

 

Ainda sobre a reclassificação profissional de José Sócrates o comentador Do 

Portugal Profundo ―O Meu Nome é F… de Flint‖ colocou as seguintes 

questões
1194

: 

 
―1. Porque é que o Presidente da Câmara da Covilhã, Carlos Pinto, o reclassificou 

profissionalmente em 2000 para Engenheiro Civil, enquanto funcionário do quadro 

daquela Câmara, se naquela altura o Sr. Primeiro-Ministro não exercia funções 

efectivas naquela Câmara (era Ministro do Ambiente)? 
 

2. A Lei que o PS aprovou sobre a Reclassificação Profissional, enquanto o Sr. 

Primeiro-Ministro era membro do Governo, permitia reclassificar um funcionário 

público de forma automática, só pelo facto de obter um curso superior, 

independentemente de já vir a exercer as funções para que foi reclassificado e 

independentemente ainda de estar, ou não, ausente do serviço? 
 

3. Não acha estranho o Presidente Carlos Pinto e o Sr. Joaquim António Matias 

(vereador) terem sido precisamente condenados pelo Tribunal de Contas, em Maio 

de 2007, a pagar uma multa de € 1 462 por terem reclassificado profissionalmente 

funcionários ilicitamente?  
 

 http://www.tcontas.pt/pt/actos/acordaos/2007/3s/ac002-2007-3s.pdf
1195

 

 http://www.tcontas.pt/pt/actos/acordaos/2007/3s/st003-2007-3s.pdf
1196

 
 

4. Não acha estranho que no Relatório de 2004 do Tribunal de Contas, na 

sequência da Acção de Fiscalização Concomitante à Câmara Municipal e Serviços 

Municipalizados da Covilhã, relatório esse onde consta os nomes dos funcionários 

reclassificados da Câmara da Covilhã não conste o nome do Sr. Primeiro-

Ministro? 

 http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2004/rel001-2004-1s.pdf
1197

 
 

5. Não acha estranho que no Despacho do Presidente da Câmara Municipal da 

Covilhã, Carlos Pinto, de 22/11/2000, sobre a reclassificação profissional do Sr. 

Primeiro Ministro, conste que o Sr. Primeiro-Ministro, antes da reclassificação, 

possuía a categoria de Engenheiro-Técnico Especialista do grupo do pessoal 

técnico, escalão 4, índice 545 quando no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 

da Covilhã à data de 25/06/1999 (quando foi publicado em Diário da República), 

não constar no grupo de Pessoal Técnico, na carreira de Engenheiro Técnico, 

nenhum lugar provido na categoria que o Presidente Carlos Pinto disse que José 

Sócrates possuía?‖ 

http://www.tcontas.pt/pt/actos/acordaos/2007/3s/ac002-2007-3s.pdf
http://www.tcontas.pt/pt/actos/acordaos/2007/3s/st003-2007-3s.pdf
http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2004/rel001-2004-1s.pdf
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São questões a que não sei responder. 

 

Mais tarde, o mesmo comentador, com quem consegui contactar, esclareceu-me 

que esquadrinhou os Diários da República da época e não encontrou a nomeação 

de José Sócrates como funcionário, ainda na categoria de Engenheiro Técnico 

Especialista, da Câmara Municipal da Covilhã em 1981 – ano em que, segundo a 

biografia oficiosa, elaborada por Filipe Santos Costa no DN de 23-1-2005
1198

, 

―voltou à Covilhã‖ – nos anos imediatamente anteriores e nos anos seguintes. 

Não quer dizer que não exista – certamente há-de existir -, mas o comentador 

não a achou. Como é evidente, Do Portugal Profundo não tive acesso ao 

processo individual de José Sócrates na Câmara Municipal da Covilhã e não 

pude assim esclarecer a dúvida. 

 

Pode ter havido lapso na procura do comentador e a nomeação de José Sócrates 

para funcionário do quadro da Câmara Municipal da Covilhã ter sido publicada 

em Diário da República – necessariamente antes da dita reclassificação 

profissional, de 22-11-2000. Ou haver alguma justificação legal para a não 

publicação – se o comentador não se enganou na pesquisa. O que não parece 

possível é reclassificar o que não classificado: José Sócrates só poderia ser 

reclassificado profissionalmente, se tivesse sido antes nomeado funcionário da 

autarquia beirã. 

 

Não acredito que tenha existido ilegalidade na nomeação/reclassificação de José 

Sócrates como funcionário da Câmara Municipal (vale o disclaimer habitual que 

sempre incluí nos posts). Falta indicar o Diário da República em que foi 

publicada a nomeação de José Sócrates para funcionário da Câmara Municipal 

da Covilhã – ou, em alternativa, justificar a situação. É um mistério que se 

poderá resolver, creio, facilmente.  

 

 

7. O Menino de Ouro e os projectos 

arquitectónicos do engenheiro técnico 

Sócrates 
 

Relacionada com a questão da habilitação académica e profissional, e com base 

numa entrevista do ex-presidente da Câmara Municipal da Guarda Abílio Curto, 

o jornalista José António Cerejo investigou projectos arquitectónicos no 

concelho da Guarda assinados por José Sócrates, cuja reportagem foi publicada 

http://dn.sapo.pt/2005/01/23/tema/um_osso_duro_roer.html
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em 31-1-2008, no Público
11991200

. Abílio Curto disse em Junho de 2007 à Rádio 

Altitude que José Sócrates ―mandava muitos projectos para a Câmara da Guarda, 

obras públicas, particulares. (...) O que sei é que nem todos os projectos seriam 

da autoria dele‖. 

 

Cerejo escreve: 

 

―José Sócrates assinou numerosos projectos de edifícios na Guarda, ao longo da 

década de 80, cuja autoria os donos das obras garantem não ser dele. Nalguns 

casos, esses documentos eram manuscritos com a letra de Fernando Caldeira, um 

colega de curso do actual primeiro-ministro que era funcionário do município e 

que, por isso, não podia assumir a autoria de projectos na área do concelho.‖ 

 

Pois, ―dos 13 proprietários que o Público conseguiu localizar (…) apenas um 

(…) confirmou que foi com ele que «tratou do assunto»‖.  

 

E esclarece: 

 

―embora se trate de uma prática sem relevância criminal, as chamadas ―assinaturas 

de favor‖ em projectos de engenharia e arquitectura constituem uma ―fraude à lei‖, 

no entendimento do penalista Manuel Costa Andrade, e são unanimemente 

condenadas pelas organizações profissionais dos engenheiros técnicos e dos 

engenheiros. 

 

Todavia, perguntado pelo Público, o primeiro-ministro José Sócrates diz que 

«assume ―a autoria e a responsabilidade de todos os projectos‖» que assinou e 

que a sua actividade profissional privada se desenvolveu «sempre nos termos da 

lei».  

 

Em resposta à assunção da autoria dos projectos, o mesmo jornal publicou 

fotografias da obra arquitectónica de José Sócrates
12011202

, com os projectos, e 

direcção de obras, de Valhelhas a Porto da Carne assumida pelo primeiro-

ministro como da sua autoria, com moradias de gosto inolvidável, 

acompanhadas pelas apreciações técnicas dos arquitectos dos serviços que, 

todavia, apesar de muito críticas, não conseguiam impedir a sua aprovação 

rápida. No livro ―Sócrates - O Menino de Ouro do PS‖ de Eduarda Maio, de 

Junho de 2008
1203

, José Sócrates é muito mais nuancé sobre a autoria dos 

projectos. Ainda que jamais tenha concedido que fez ―assinaturas de favor‖ a 

colegas. 

 

Todavia, a questão não foi encerrada. Noticiou o semanário Sol de 11-2-2009 

que os vereadores do PSD da Câmara Municipal da Guarda, presidida por 

http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1318310&idCanal=34
http://static.publico.clix.pt/docs/politica/projectossocrates/index.html
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Joaquim Valente, colega de curso e amigo de José Sócrates, não se conformaram 

com o relatório da comissão de investigação ao licenciamento dos ditos 

projectos que «concluiu que não existiram ―diferenças assinaláveis‖» na rapidez 

com que estes foram aprovados. Os vereadores informaram que iriam enviar o 

documento para a Polícia Judiciária e Ministério Público. 

 

 

8. O megaprocesso da Universidade 

Independente 
 

O encerramento em Outubro de 2007 da Universidade Independente foi um dos 

saldos do Dossiê, dado pelo poder ao público como bode expiatório de pecados 

alheios, além da lista numerosa dos próprios. Mas os problemas, mesmo graves, 

nunca tinham feito encerrar qualquer universidade – nem a Moderna, atolada 

noutro escândalo – e crê-se que também não fechariam a Universidade 

Independente. A vitória na guerra interna penderia, com certeza, para o reitor 

Luís Arouca, mais apetrechado com informação e com outros apoios, em 

detrimento do doutor Rui Verde e de Amadeu Lima de Carvalho. Porém, a 

batalha pelo controlo da instituição foi engolfada pela macro-questão do Dossiê 

Sócrates e a universidade acabou por ser encerrada. 

 

Alguém descreveu Luís Arouca como dissidente das instituições que ele próprio 

criava. Já da Universidade Autónoma de Lisboa também se viu afastado. Aliás, 

Luís Arouca tentou criar no final dos anos 70, o PPD-I (Partido Popular 

Democrático – Independente), um cisma do PPD, cuja tentativa abortou. 

 

A guerra da Independente conhecia mudanças diárias de vantagem: ora o grupo 

de Luís Arouca tinha o controlo da instituição, ora passava para Rui Verde. O 

curso da guerra nem sempre era claro, mesmo se era Arouca quem controlava o 

Dossiê crítico e, assim, se acreditava que teria maior apoio institucional. Guerra 

porque existem relatos de invasões da universidade por seguranças, de 

seguranças armados (e de professores!...), de tomadas das instalações por um 

grupo de Amadeu Lima de Carvalho, depois por um grupo de Luís Arouca, que 

perdeu o controlo para o grupo de Rui Verde e, mais tarde, a reinvasão da 

universidade pelo grupo de Luís Arouca, já depois de ter sido proibida a sua 

entrada na Universidade. A guerra chegou até a originar uma situação de 

enfrentamento de dois grupos de segurança – o de Luís Arouca  e o de Rui 



 O Dossiê Sócrates 341 

Verde -, mediado por elementos das Brigadas Anti-Crime (BAC) da polícia. A 

Universidade Independente era teatro de operações muito perigoso. 

 

A Universidade Independente expande-se para Luanda, onde é criada a 

Universidade Independente de Angola (UnIA). Também na SIDES entram 

capitais angolanos, com histórias de diamantes e zircónias para pagamento de 

acções, e a nomeação de uma representante do grupo para a gestão da escola. 

Porém, também os sócios angolanos são prejudicados nos negócios da UnI, mas 

salvaram a Universidade Independente de Angola. 

 

Muito tempo transcorreu desde a criação da Universidade Independente em 

1993, numa parceria entre 15 cooperantes, nos quais se incluíam docentes, e o 

construtor Saúl Maia de Campos com 49%. A parceria não durou muito e Saúl 

Maia de Campos sai. A rivalidade crescente entre a família Arouca e a família 

Verde acentua-se, tal como a preponderância de Amadeu Lima de Carvalho que 

se liga a Rui Verde. 

 

O processo Independente demorou, mas os holofotes e canetas dos media 

precipitaram a aceleração judicial. Rui Verde e Amadeu Lima de Carvalho 

estiveram presos: Luís Arouca não. Finalmente, segundo o DN de 4-2-2009
1204

, 

o Ministério Público, através da inesquecível procuradora Dra. Fernanda Pego 

do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP), formulou, em 1979 

páginas, a acusação de 208 crimes de associação criminosa, burla, fraude fiscal, 

corrupção no sector privado e lavagem de dinheiro contra 26 arguidos (entre 

estes, três empresas). O processo terá começado com uma queixa de Amadeu 

Lima de Carvalho contra Rui Verde, em Janeiro de 2006. 

 

Os acusados (com alegados crimes e gravidade diferentes) no processo são a 

SIDES, proprietária da Universidade Independente, seus dirigentes, familiares, 

funcionários, outros envolvidos e ainda a sociedade FAL – Gestão e 

Investimentos e a sociedade Temundo. Entre os particulares, o ex-reitor Luís 

Arouca, sua filha Mafalda e seu filho Frederico, Rui Verde, Amadeu Lima de 

Carvalho, António Labisa, Rui Martins, Elsa Velez, Joaquim Mota Veiga, 

Fátima Carvalho, Ana Serra, Humberto Florêncio, Raul Almeida, Pedro Diogo, 

Diogo Horta Osório, Varela de Matos, Maria Manuel, Carlos Marques, Nuno 

Romano, Joaquim Oliveira, Rui Oliveira, José Cardoso e Carlos Patrício. Refira-

se o cuidado de guardar o direito à presunção de inocência até ao trânsito em 

julgado de sentença condenatória de todos os arguidos. O processo está em 

instrução e não existe, portanto, pronúncia, não se sabendo quem, e por que 

crimes, vai a julgamento.  

http://dn.sapo.pt/2009/02/04/sociedade/gestores_independente_acusados_208_c.html
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Nos acusados, é sobre Luís Arouca, Rui Verde e Amadeu Lima de Carvalho que 

impende a maioria dos alegados crimes. Luís Arouca é acusado de um crime de 

associação criminosa, sete crimes de falsificação de documento, sete crimes de 

burla, um crime de corrupção activa e dois crimes de corrupção activa no sector 

privado. Rui Verde é acusado de um crime de associação criminosa, doze crimes 

de falsificação de documento, vinte e cinco crimes de burla, um crime de abuso 

de confiança, um crime de corrupção activa e dois de corrupção activa no sector 

privado, um crime de branqueamento, um crime de actividade ilícita de recepção 

de depósitos e outros fundos reembolsáveis, um crime de emissão de cheques 

sem provisão, dois crimes de fraude fiscal e um crime de abuso de confiança 

fiscal. Amadeu Lima de Carvalho é acusado de um crime de associação 

criminosa, dez crimes de falsificação de documento, vinte e cinco crimes de 

burla, dois crimes de abuso de confiança, dois crimes de corrupção activa e um 

de corrupção activa no sector privado, dois crimes de branqueamento, um crime 

de actividade ilícita de recepção de depósitos e outros fundos reembolsáveis e 

um crime de fraude fiscal. 

 

De acordo com o DN, a acusação sustenta que ―desde a sua constituição, em 

1993, a SIDES, proprietária da Universidade Independente (UnI), serviu de 

fachada a uma "associação criminosa" apostada em obter proveitos ilícitos‖, 

culminando naquilo que o semanário Sol de 7-2-2009
1205

, chama ―esquema de 

D. Branca‖. Segundo o despacho citado na notícia do DN, de 4-2-2009
1206

, Rui 

Verde «geria - em articulação próxima com Amadeu Lima de Carvalho, que 

angariava "investidores" - um esquema piramidal em que se prometiam 

rendimentos anuais de 30% e 40% através do investimento em ―aplicações 

financeiras‖ que nunca existiram». 

 

A notícia do Sol revela ainda que o despacho do Ministério Público acusa a 

Inspecção-Geral de Ensino Superior (IGES) de ―não ter exercido as suas 

competências de supervisão‖ sobre a SIDES/UnI e assim ter sido possível o 

desvio de dinheiro da SIDES pelos seus dirigentes. 

 

Na entrevista à RTP-1 de 11-4-2007
1207

, que deu para responder ao Dossiê - 

―chegou portanto o momento de me defender‖… -, disfarçada de balanço de dois 

anos de Governo, Sócrates justificou que um dos motivos pelos quais tinha 

escolhido a Universidade Independente era esta ser ―uma universidade com 

prestígio‖, com ―reconhecida capacidade‖ e que, no ano que a frequentou, tinha 

um funcionamento ―absolutamente impecável‖ (sic). O Prof. Marcelo Rebelo de 

Sousa disse no seu programa televisivo na RTP-1 em 15-4-2007: ―já se percebeu 

que é uma licenciatura tipo-Farinha Amparo‖ – e, uma semana depois, falou em 

http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=125458
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―bagunçada‖!... No seu programa dominical na RTP-1, mais tarde, em 24-6-

2007, sobre a queixa por difamação que o ―primeiro-ministro enquanto tal e 

cidadão José Sócrates‖ tinha colocado contra mim por causa do Dossiê, cuja 

matéria principal tinha publicado em Fevereiro e Março de 2005, Marcelo fala 

na ―honra muito atrasada‖ do primeiro-ministro. 

 

No auge da crise do Dossiê, o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, 

desvaloriza a questão e, apesar dos rumores de demissão, aguenta o primeiro-

ministro. Mas em 14-4-2007, no jornal das 13 horas da SIC, à saída de um 

evento sobre inclusão social, em resposta às perguntas insistentes dos jornalistas, 

declara com voz pausada e enfática: ―Hoje, aqui, só pretendo falar dos bons 

exemplos‖… 

 

Em contraste com a ―universidade de prestígio‖ de Sócrates, a acusação do 

mega-processo Universidade Independente referirá alegadamente: associação 

criminosa, falsificação de documentos, burla, abuso de confiança, corrupção 

activa, corrupção activa no sector privado, branqueamento de capitais, 

actividade ilícita de recepção de depósitos e outros fundos reembolsáveis, 

emissão de cheques sem provisão, fraude fiscal, abuso de confiança fiscal e 

fraude fiscal qualificada. 

 

A Universidade Independente está em liquidação judicial. Contudo, circularam 

rumores, nos primeiros meses de 2009, da tentativa de criação de uma Nova 

Universidade Independente, com alguns dos seus docentes. 

 

 

9. Acção de nulidade da licenciatura em 

Engenharia Civil de José Sócrates 
 

Em 13 de Julho de 2009, o Dr. José Maria Martins anunciou no seu blogue 

(http://josemariamartins.blogspot.com
1208

) ir intentar uma acção de nulidade da 

licenciatura em Engenharia Civil na Universidade Independente do primeiro-

ministro José Sócrates.  

 

 

Disse o bravo advogado no seu blogue
1209

, em 13-7-2009: 

 

http://josemariamartins.blogspot.com/
http://josemariamartins.blogspot.com/2009/07/accao-de-nulidade-da-licenciatura-de.html
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―Apesar de o Ministério Público ter arquivado o processo, com argumentos que 

não nos convencem, decidi intentar acção judicial de nulidade da licenciatura de 

José Sócrates. 

Entendo que não é verdadeira, nem válida, face a todos os elementos disponíveis. 

Desde logo a Universidade Independente não possuía o órgão legalmente 

estabelecido para aprovar as equivalências, pelo que o processo está viciado. Para 

além de vários outros dados que não posso aqui revelar. 

Depois, não se pode dar equivalência a cadeiras que ainda não estavam feitas. 

Por fim, a Universidade Independente não reunia os requisitos legais necessários.‖ 
 

A colocação da acção de nulidade terá de ser apreciada pelos tribunais. Como 

atrás se disse, o Ministério Público, através da procuradora-geral adjunta Dra. 

Maria Cândida Almeida e da procuradora-adjunta Carla Dias, considerou a 

licenciatura válida, no despacho de arquivamento da queixa-crime sobre uso de 

documento falso por José Sócrates, que o Dr. José Maria Martins apresentou. 

 

O Dr. José Maria Martins refere no seu post que tem em seu poder ―outros 

dados‖ que ainda não revelou. 

 

 

10. Consequências do Dossiê 
 

Nas consequências do Dossiê Sócrates destaco duas principais: a perda da 

imagem de rigor de José Sócrates; a mudança comunicacional no País. 

 

A consequência principal do Dossiê Sócrates foi a perda imediata da imagem de 

rigor de José Sócrates que a sua propaganda sistematicamente tinha construído 

na caixa de ressonância particular dos media. A imagem de um José Sócrates, 

firme, aplicado, de um homem que corta a direito, que não se detém perante os 

interesses, austero, e que reclama em contrapartida austeridade aos portugueses, 

desvaneceu-se e foi substituída pela evidência da mentira e da ―trapalhada‖. Do 

mais instruído ao mais simples, do profissional que lhe desdenha o percurso 

académico, ora exposto, ao cigano indignado que diz, na televisão, durante uma 

rusga de feira, não perceber a diferença de tratamento da polícia entre o diploma 

do primeiro-ministro e a roupa contrafeita que vende, o povo descobre a 

distância entre a substância de José Sócrates e a imagem que transmite. Sócrates 

é doravante um actor, atleta, elegante, moderno, severo, mas jamais será um 

homem de rigor. 

 

A mudança comunicacional no País deriva da evolução tecnológica – Internet, 

correio electrónico, jornais digitais, fora e blogues –, mas o ponto de ruptura 
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com o tempo anterior dos chamados meios coxos (lame media), que andam 

devagar, os jornais impressos, os telejornais, os noticiários de rádio, parece ter 

sido o Dossiê. Se os blogues tinham antes a visita e participação de uma elite 

instruída, a publicação do Dossiê Sócrates no meu blogue Do Portugal 

Profundo, e o vigoroso debate em linha que se seguiu, transformaram a 

paisagem sombria, calma e controlada, num campo verde, exuberante e livre, 

com a frequência de centenas de milhar de visitantes, a leitura das peças 

livremente editadas e a participação entusiástica dos cidadãos através dos 

comentários.  

 

Num balanço que fiz do meu blogue em 20-4-2008, quando cheguei ao milhão 

de visitas desde que o criei em 31 de Agosto de 2003, indiquei também: mais de 

milhão e meio de páginas consultadas (clicks) número de cerca de 12 mil 

visitantes no dia 22-3-2007 em que o Público noticiou a investigação deste 

blogue sobre o Dossiê Sócrates (o Público-OnLine congratulou-se ter registado 

o extraordinário número de 22 mil visitantes nesse dia); as 2 282 citações do 

Technorati; e a subida, nessa altura, à primeira posição do Blogómetro, medidor 

de frequência dos blogues nacionais. Em 30-8-2009, registava 1 461 156 visitas 

e 2 188 541 páginas consultadas e 97 454 comentários só no Haloscan (com 

certos posts a atingir mais de dois mil comentários e um total de 9 912 

comentários em Junho de 2007), além daqueles comentários ainda no velho 

servidor do BlogExtra. Tudo isto, num blogue individual, sem o auto-reload (ou 

auto-refresh) que multiplica as visitas reais, sem registar as minhas visitas e 

clicks como autor, sem tácticas SEO (Search Engine Optimization). Apenas com 

honestidade. 

 

O mundo preso dos media controlados, directa e indirectamente, pelo Governo é 

confrontado com a edição livre e rápida dos blogues que, além de comentar, 

ousam fazer notícia. Mais além, o Dossiê trouxe a extraordinária novidade da 

―investigação directa, em linha‖, como creio que lhe chamou o Manuel do 

blogue da Grande Loja do Queijo Limiano
1210

, com a participação em directo 

dos leitores na própria investigação e notícia, na caixa de comentários e noutros 

blogues, em contraste com a publicação jornalística filtrada pelo editor, director 

e, por vezes, administração. 

 

Num País pobre, com media dependentes do poder - pelo controlo directo do 

Estado, pelo controlo de participações financeiras, e pela própria dependência 

dos grupos económicos que os detém -, o ambiente fétido e opressivo arejou. 

Estamos ainda no começo desta nova era comunicacional desintermediada, e 

muita gente de mais idade e menor instrução ainda não usa a Internet. Mas, para 
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quem se iniciou neste mundo, o País não terá mais uma imagem espelhada 

monocor do regime autoritário do primeiro-ministro José Sócrates.  

 

Teria sido muito mais fácil, na encruzilhada da responsabilidade da cidadania, 

optar pela estrada comum da análise política, que me dá prazer, do que seguir 

pelo caminho pedregoso, que me fere, da descoberta e relação dos factos, 

expondo-me a processos judiciais de que obtive já a minha conta. Em cinco anos 

de blogue, sofri quatro processos-crime sistémicos, que venci com o apoio do 

brilhante advogado que é o Dr. José Maria Martins – uma absolvição, dois 

arquivamentos e uma desistência da outra parte -, como venci um outro cível 

intentado por mim em resposta a queixa-crime com a qual nada tinha a ver.  

 

Não sou um relativista moral, não lavo as mãos sobre a verdade, não desprezo o 

que ela é: para mim, a verdade é só uma e absoluta. E a verdade existe 

independente do seu decreto ou sentença. 

 

Nesta tarefa inglória, e de bastos vãos resultados, assumo eu, e outros, o risco de 

procurar e lidar com a informação que acumulamos. Registamos factos, notamos 

coincidências, estabelecemos nexos, determinamos causas e efeitos, 

apresentamos evidências. 

 

Do Portugal Profundo, onde resido, física e espiritualmente, não me posso 

consentir o luxo da opinião asséptica ou o conforto da abstenção, negligenciando 

o que, por vermos, ouvirmos e lermos, não podemos ignorar. Nem, por causa da 

eficácia do Estado e da moral do País, podemos esperar décadas por uma decisão 

judicial, provavelmente iníqua, que não represtina o tempo, nem recupera as 

perdidas unidades de bem-estar que o povo merece no momento útil. Por isso, 

descemos ao inferno da luta, no campo aberto das batalhas de informação, onde 

expomos o peito aos silvos da orquestra do poder e às veredas escuras da 

desinformação, onde sofremos as emboscadas traiçoeiras de esgrima florentina 

dos cortesãos e servos.  

 

Preferimos o frio ao sofá. Um dia se fará a história da liberdade e do Estado 

nestes anos de tinta negra e, então, se assentará a promiscuidade, a 

pusilanimidade e a corrupção, de quem deveria ter lutado e optou pelo 

quentinho. A democracia directa, que promovemos, não consente a negligência 

do povo: exige a cidadania activa e a intervenção na polis. 

 

Nas noites geladas, e cálidas, das casas mansas, onde, humildes, escrevemos e 

conjuramos, nos parques e praças escusos das cidades ingénuas, onde 
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descubrimos a verdade, nas salas sufocantes de tribunal, vazias pelo medo do 

sistema, onde defendemos a justiça, na capelinha íntima, onde rezamos pelo País 

Luso, nos campos verdes do Portugal profundo resistimos e ousamos, vivemos e 

somos. Além do sacrifício, sobreviverá sempre a nossa esperança. 
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Anexo 1 - Teor integral do despacho de 

arquivamento do Inquérito n.º 

28/07.0TELSB relativo à queixa-crime 

intentada pelo "primeiro-ministro enquanto 

tal e cidadão” José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa contra António Balbino Caldeira, 

da autoria da procuradora-geral adjunta 

dra. Maria Cândida Almeida (coordenadora 

da DCIAP) e da procuradora-adjunta dra. 

Carla Dias, datado de 18-1-20081211 
 

 

"PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

DEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL 

 

c/ PROVA DE DEPÓSITO 

 

Exmo. Sr. 

António Manuel Balbino Caldeira 

 

CARTA DE NOTIFICAÇÃO 

 

Data: 21/01/2008 :::::::::::::::::::: Nossa Referência: Inquérito n° 28/07.0TELSB 

 

Pela presente carta, nos termos do art° 113°, n° 1, alínea c), do C.P.Penal, fica V. 

Exa. devidamente notificado, de que: 

 

nos termos do art° 277°, n° 1 do CPP, foi, em 18/01/2008, proferido despacho de 

ARQUIVAMENTO nos autos supra referenciados, do qual se junta fotocópia, 

bem como do despacho de fls. 303 a 313. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Técnico de Justiça Adjunto 

(João Marques) 

__________________________________________________________________ 
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NUTPC 28/07.0TFJ.SB 

 

**** 

 

Declaro encerrado o inquérito. 

 

Os presentes autos tiveram início na queixa apresentada por José Sócrates 

Carvalho Pinto de Sousa contra António Balbino Caldeira, por este, em 7 de Abril 

de 2007, ter publicado no blog denominado "Do Portugal Profundo", a seguinte 

afirmação: 

• "...O que a Net nos ensina é que o trabalho de muitos milhares de pessoas, 

através da leitura, da procura, da produção e da difusão de informação, vence 

qualquer força de encobrimento e contra-informação do centro de comando 

e controlo do Gabinete do Primeiro–Ministro (reforçado com outros 

assessores e adjuntos) e os seus apêndices dos media da edição spínica...". 

 

A factualidade em apreço seria susceptível de integrar, em abstracto, a prática do 

crime de difamação, p. e p. pelas disposições conjugadas dos art.° 180°, n.° 1, 

183°, n.° 1, a), 184° do Código Penal. 

 

No decurso do inquérito procedeu-se ao interrogatório do arguido António Balbino 

Caldeira, à inquirição das testemunhas José Manuel Fernandes e Francisco 

Sarsfield Cabral, bem como à recolha de diversa documentação. 

 

O arguido António Balbino Caldeira ao ser confrontado com o teor do post por si 

publicado no dia 7 de Abril de 2007, no qual se reporta à "... força de 

encobrimento e contra-informação do centro de comando e controlo do Gabinete 

do Primeiro – Ministro...", referiu que se limitou a "reproduzir" as notícias 

veiculadas pela comunicação social que se reportavam à "pressão que estaria a ser 

exercida pelo Gabinete do Primeiro-Ministro e por este próprio... até que, em 

algumas notícias se fazia a comparação entre o Governo de Santana Lopes, que 

pretendia, conforme então notíciado, criar uma eventual central de informação, 

para controlo das notícias, resultando da comparação que o Governo de José 

Sócrates era mais eficiente nesse controlo" (cfr. fls. 5o dos autos). 

 

Mais referiu que ao escrever sobre o "comando e controlo", se limitou a expressar 

a sua apreciação pessoal, política e de cidadão, por reporte às notícias que vieram a 

público. 

 

O arguido António Balbino Caldeira juntou aos autos diversos recortes de artigos 

que foram publicados pela comunicação social, designadamente nos jornais 

Público, "Diário de Notícias", Correio da Manhã, "Sol" e Expresso. 

 

Entre eles, o arguido António Balbino Caldeira destacou o artigo publicado pelo 

semanário Expresso, em 31 de Março de 2007, com o título "Impulso irresistível 

de controlar, Sócrates é diferente dos outros: é mais profissional" (cfr. fls. 118 dos 

autos). 
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O assistente José Sócrates, na queixa por si apresentada, referiu que as afirmações 

supra enunciadas são falsas e difamatórias e que têm por "consequência lançar 

dúvidas sobre o meu carácter, ofendendo-me e prejudicando-me, quer 

pessoalmente quer no exercício da acção política" (cfr. fls. 5 dos autos). 

 

Por sua vez, a testemunha José Manuel Fernandes declarou que, conforme resulta 

do teor do artigo publicado no jornal Expresso, alguns dos jornalistas nele citados 

confirmaram a existência de múltiplos telefonemas e referiram uma maior 

sofisticação e organização na gestão da informação por parte do Governo. 

 

Mais declarou que tal situação foi referida por si, bem como, por Francisco 

Sarsfield Cabral, Director da "Rádio Renascença" e por Ricardo Costa, Director da 

"Sic Notícias". 

 

A testemunha referiu ainda não lhe parecer "... que face aos dados publicados pela 

imprensa, a frase referida a fls. 5 dos autos, seja excessiva ou injuriosa" (cfr. fls. 

263 dos autos). 

 

Por seu lado, a testemunha Francisco Sarsfield Cabral declarou que houve de facto 

uma "pressão", no próprio dia em que foi publicada a notícia no jornal Público, 

para que a "Rádio Renascença" não continuasse a reproduzir aquele trabalho nos 

seus blocos noticiosos. 

 

A testemunha referiu ainda que, a expressão utilizada no blog pelo ora arguido 

António Balbino Caldeira, em seu entender, não é "ofensiva por se tratar de uma 

opinião de carácter político, independentemente de se considerar justa ou não" 

(cfr. fls. 265 dos autos). 

 

Na sequência das intervenções públicas realizadas pelas testemunhas em diversos 

órgãos de comunicação social, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social 

decidiu desencadear um procedimento de averiguações. 

 

Entre outras diligências, aquela Entidade Reguladora procedeu à audição dos 

intervenientes nos episódios relatados pelo jornal Expresso, no seu artigo "Impulso 

irresistível de controlar", a fim de obter, com os meios de indagação ao seu 

alcance, o "retrato mais claro possível das situações ocorridas" (cfr. fls. 171 e 172 

dos autos). 

 

Findo o procedimento de averiguações, o Conselho Regulador concluíu que: 

1. Quanto ao jornal Público: 

- "A intervenção do Gabinete e, do próprio Primeiro-Ministro, qualquer que ela 

tenha sido, teve lugar ainda na fase da investigação jornalística podendo tal 

contexto produzir, em certas condições, um efeito inibidor para a actividade 

informativa"; 

- "Não foram trazidos ao processo elementos factuais que comprovem ter 

existido, da parte do Primeiro-Ministro, o objectivo de impedir, em concreto, a 

investigação do seu percurso universitário". 
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2. Quanto aos factos ocorridos com a "Rádio Renascença": 

- "Apesar de serem menos claras as diligências conduzidas pelo mesmo 

membro do Gabinete junto do director de informação da Rádio Renascença, já 

depois de eliminado o comentário referido em a) — no sentido de elas 

eventualmente visarem a peça, no seu todo, e não apenas a observação que a 

rematava -, os factos subsequentes não mostram que tenha sido afectada, por 

essa via, a autonomia redactorial da Rádio Renascença" (cfr. Deliberação 

1/IND/2007, fls. 185 a 258 dos autos). 

 

De acordo com o disposto no art.° 180°, n.° 1 do Código Penal, incorre na prática 

do crime de difamação "Quem, dirigindo-se a terceiro, imputar a outra pessoa, 

mesmo sob a forma de suspeita, um facto, ou formular sobre ela um juízo, 

ofensivos da sua honra ou consideração, ou reproduzir uma tal imputação ou 

juízo". 

 

Cumpre referir em primeiro lugar que, o assistente José Sócrates, enquanto 

Primeiro-Ministro, se enquadra no universo das chamadas public figures. 

 

Como refere Manuel da Costa Andrade, in "Liberdade de Imprensa e 

Inviolabilidade Pessoal, Uma Perspectiva Jurídico-Criminal", Coimbra Editora, 

1996, pág. 307, "o político no desempenho das suas actividades privadas ou 

oficiais tem de se sujeitar à critica do público, não tem por isso uma menor 

exigência de protecção contra o insulto. Mas tem de suportar urna exposição à 

discussão pública maior do que as pessoas privadas". 

 

O autor cita ainda Mahrenholz, que defende "o controlo público das public figures 

é o fundamento irrenunciável da vida politica em liberdade" e conclui que "tudo se 

conjuga no sentido de uma mais acentuada redução da dignidade penal e da 

carência da tutela penal da honra" relativamente às mesmas (obra cit. fls. 308). 

 

Com efeito, a liberdade de expressão destaca-se pelo direito que a todos assiste de 

participar e tomar posição, designadamente sob a forma de critica, na discussão de 

todas as coisas e de todas as questões de interesse comunitário. 

 

Neste sentido, tens vindo a afirmar o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

(TEDII) que "a liberdade de expressão constitui uni dos fundamentos essenciais de 

uma sociedade democrática, caracterizada ainda pelo pluralismo tolerância e 

espírito de abertura, sendo uma das condições primordiais do seu progresso e do 

desenvolvimento de cada um" (cfr. entre outros o acórdão do TEDH de 28.09.00, 

no caso Lopes da Silva c. Portugal in RMP, n.° 84, Out/Dez 2000, pág. 179-191). 

 

Nas sociedades democráticas, a critica a personalidades conhecidas, que exercem 

funções politicas, quando agem nessa qualidade, tem limites mais amplos (do que 

a de um particular), na medida em que os seus actos estão sujeitos a um controlo 

atento das pessoas que compõem a respectiva comunidade, na qual exercem as 

suas funções (neste sentido acórdão do TEDH de 8.07.1996, no caso Lingens c. 

Aústria). 
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À data, estava ao alcance de qualquer leitor da imprensa escrita, perceber o sentido 

dos artigos publicados, designadamente nos jornais Expresso e Público, bem como 

da sua reprodução no blog "Do Portugal Profundo", no sentido de que aqueles 

artigos e posts não surgiam desgarrados, antes se inseriam numa temática que 

estava na ordem do dia, com grande ressonância, a ser objecto de intervenção dos 

mais variados quadrantes, com manifestações públicas de preocupação pela 

conduta do ora assistente e dos membros do seu Gabinete. 

 

Com efeito, quem desempenha funções de órgão de soberania sujeita-se a ver a sua 

actividade profissional e/ou institucional sindicada pelos cidadãos, que têm o 

direito de escrutinar e criticar, porque tal pertence ao núcleo do direito 

fundamental de expressão do pensamento. 

 

Neste sentido, o acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 24.03.2004, in CJ, 

ano XXIX, t. II, pág. 46, "Em qualquer Estado de direito democrático é 

constitucionalmente garantido a todo o cidadão o direito de exprimir e divulgar 

livremente o seu pensamento por qualquer meio, bem corno o direito de informar 

sem impedimentos nem discriminações, direitos que se traduzem na liberdade de 

criação, discussão e critica". 

 

E ainda, como refere Costa Andrade "...o entendimento hoje dominante, na medida 

em que não ultrapassa o âmbito da crítica objectiva — isto é: enquanto a valoração 

e censura críticas se atêm exclusivamente às obras, realizações ou prestações em 

si, não se dirigindo directamente à pessoa dos seus autores ou criadores – aqueles 

juízos caem já fora da tipicidade de incriminações como a Difamação. Já porque 

não atingem a honra pessoal do cientista, artista ou desportista, etc., já porque não 

a atingem com a dignidade penal e a carência de tutela penal que definem e 

balizam a pertinente área de tutela típica. Num caso e noutro, a atipicidade afasta, 

sem mais e em definitivo, a responsabilidade penal do crítico, não havendo por 

isso, lugar à busca da cobertura de uma qualquer derimente ilicitude" (cfr. obra 

citada fls. 233). 

 

Na esteira deste autor, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 18.01.2oo6, 

refere que "a atipicidade da crítica objectiva pode e deve estender-se a outras 

áreas, aqui se incluindo as instâncias públicas, com destaque para os actos da 

administração pública, as sentenças e despachos dos juízes, as promoções do 

Ministério Público, as decisões e o desempenho politico de órgãos de soberania 

como o Governo e o Parlamento. Por outro lado, entende que a atipicidade da 

crítica objectiva não depende do acerto, da adequação material ou da "verdade" 

das apreciações subscritas, as quais persistirão como actos atípicos seja qual for o 

seu bem fundado ou justeza material, para além de que o correlativo direito de 

crítica, com este sentido e alcance, não conhece limites quanto ao teor, à carga 

depreciativa e mesmo à violência das expressões utilizadas, isto é, não exige do 

crítico para tornar claro o seu ponto de vista, o meio menos gravoso, nem o 

cumprimento das exigências de proporcionalidade e da necessidade objectiva" 

(sublinhado nosso). 
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Dos factos apurados no decurso do inquérito, resulta que o arguido António 

Balhino Caldeira se limitou a publicar no blog "Do Portugal Profundo", a sua 

opinião relativamente à factualidade amplamente difundida nos órgãos de 

comunicação social, opinião essa que acabou por se reconduzir a uma mera 

reprodução do publicado na imprensa escrita. 

 

Atento o supra exposto, conclui-se pela atipicidade das expressões utilizadas pelo 

arguido António Balbino Caldeira, as quais apreciadas no contexto e conjuntura 

em que foram publicadas no blog "Do Portugal Profundo", dirigidas ao ora 

assistente, enquanto Primeiro-Ministro, sendo incontornável a sua natureza de 

figura pública, se inscrevem no exercício do direito de crítica, insusceptível de 

causar ofensa jurídico-penalmente relevante. 

 

Nesta conformidade, determino o arquivamento dos autos, nesta parte, de acordo 

com o disposto no art.° 27.7°, n.° 1 do Código de Processo Penal. 

 

** 

 

Na queixa que deu origem aos presentes autos, José Sócrates Carvalho Pinto de 

Sousa referiu ainda que, no dia 9 de Abril de 2007, num outro post publicado no 

mesmo blog, António Balbino Caldeira escreveu: 

"... O que o centro governamental de comando e controlo dos media, através do 

clássico boato-balão anónimo que avalia a reacção à resposta possível não pode 

é remeter para o reitor Luís Arouca, a sua filha, os serviços da Universidade ou 

dos seus docentes, ou outrém, a responsabilidade dos actos que José Sócrates 

terá feito e em que terá participado... E, já agora, porque já aqui expliquei em 

3-04-2007 o que já teria permitido evitar a insistência em nova mentira, é 

escusado o centro governamental de comando e controlo dos media insistir 

numa habilitação que o primeiro-ministro objectivamente não possui: José 

Sócrates não tem um MBA". 

 

A factualidade denunciada seria susceptível de integrar, em abstracto, o crime de 

difamação p. e p. pelos arts.° 18o°, n.° 1 e 183° do Código Penal. 

 

No decurso do inquérito procedeu-se ao interrogatório do arguido António Balbino 

Caldeira e à junção aos autos do processo de candidatura ao "Mestrado em Gestão 

de Empresas" que o assistente apresentou junto do Instituto Superior de Ciências 

do Trabalho e da Empresa, bem como das declarações prestadas por José Manuel 

Fernandes, no âmbito do processo com o nuipc 29/o7.8TELSB. 

 

De acordo com o referido pelo assistente, na queixa por si apresentada, as 

afirmações publicadas naquele blog relativamente ao facto de não ter concluído o 

MBA são falsas e difamatórias, porque o autor do post acompanhou o que se 

publicou na comunicação social sobre as qualificações académicas do ora 

assistente e não pode desconhecer que nos jornais de referência o assunto já foi 

esclarecido. 

 



 O Dossiê Sócrates 357 

O arguido António Balbino Caldeira no seu interrogatório começou por referir que 

ele próprio completou um curso "Master of Business Administration", com 

especialização em marketing, que incluiu a apresentação e discussão de uma tese. 

 

O mesmo referiu ainda que consultou o site do ISCTE e quando publicou o post no 

seu blog, estava convicto, atenta a sua experiência pessoal e o que vinha publicado 

nos diversos órgãos de comunicação social, que o ora assistente não tinha 

concluído o grau de MBA. 

 

Mais declarou desconhecer o teor do Despacho n.° 8415/2003, publicado no 

Diário da República, II série, de 30.04.2003, que cria o curso de Mestrado e 

Gestão de Empresas e que no seu art.° 3°, n.° 2 dispõe "a frequência com êxito das 

disciplinas que constituem a parte escolar dá lugar à atribuição de um diploma de 

pós-graduação em Gestão de Empresa, com a designação de MBA e com 

indicação de média final." (cfr. fls. 30 dos autos). 

 

O arguido António Balbino Caldeira esclareceu que "nunca pretendeu ofender ou 

difamar o queixoso, retirando-lhe valor académico, apenas quis explicar que do 

seu ponto de vista e face ao rigor, que então conhecia, paru obtenção do grau de 

mestre – MBA, entendeu que o Sr. Primeiro-Ministro não possuía tal grau. Pelo 

contrário, o arguido em vários escritos valorizou a prestação do Sr. Primeiro-

Ministro enquanto aluno" (cfr. fls. 50 dos autos). 

 

No mesmo sentido, também no âmbito do inquérito com o nuipc 29/07.0TBLBB, 

em que estavam em causa as declarações prestadas por José Manuel Fernandes, 

Director do jornal Público, numa entrevista na "SIC Notícias", em que afirmou que 

o ora assistente não tinha completado o MBA, aquele declarou desconhecer que 

"...em 2003 a conclusão do 1° ano do mestrado do ISCTE equivalia ao título de 

MBA". 

 

Mais referiu que "No dia seguinte fui disso informado pelo Reitor do ISCTE, que 

enviou uma nota para o Público, tendo no jornal sido corrigida a afirmação que eu 

proferira na SIC". 

 

De acordo com o disposto no art.° 1800, n.° 2, b) do Código Penal, a conduta 

tipificada no n.° 1 daquele normativo não é punível quando "o agente provar a 

verdade da mesma imputação ou tiver fundamento sério para, em boa fé, a reputar 

verdadeira". 

 

Tal significa que a justificação da imputação pode ocorrer, ainda, no caso em que, 

apesar de não ter feito prova da verdade dos factos, o agente tivesse fundamentos 

sérios para, em boa fé, os reputar como verdadeiros. 

 

Com efeito, a boa fé não pode significar uma pura convicção subjectiva na 

veracidade dos factos, antes tem de assentar numa imprescindível dimensão 

objectiva. 
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Assim, entende-se que a boa fé está dependente do respeito das regras de cuidado 

inerentes à actividade de informação, que se traduz, designadamente, um cuidado 

na recolha de informações. 

 

Neste sentido, o acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 27.09.2000, in 

www.dgsi.pt, no qual se refere que "a certeza da verdade não pode ser aferida pela 

certeza de quem profere uma sentença, exigindo-se, outrossim, que o agente faça 

prova da sua boa fé, do fundamento sério que o fez reputar por verdadeira a 

imputação". 

 

Compulsados os elementos recolhidos no decurso do inquérito, designadamente, as 

declarações prestadas pelo arguido e por José Manuel Fernandes, entendemos que 

a factualidade apurada é manifestamente insuficiente para diagnosticar com o 

mínimo de segurança, a presença dos elementos típicos do denunciado crime de 

difamação. 

 

Notifique o assistente José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa para, querendo, em 

10 dias, deduzir acusação particular, nos termos e para os efeitos do disposto no 

art.° 285°, n.° 1 do Código de Processo Penal. 

 

No que se reporta à restante factualidade denunciada, susceptível de integrar a 

prática de crime de natureza semi-pública, o Ministério Público pronunciar-se-á 

oportunamente. 

 

Remeta cópia do presente despacho a Sua Excelência, o Senhor Procurador-Geral 

da República. 

 

(Revisto de acordo com o disposto no art.° 94°, n.° 2 do Código de Processo 

Penal) 

Lisboa, 10 de Dezembro de 2008 

 

A Procuradora-Geral Adjunta 

Maria Cândida Almeida 

 

A Procuradora-Adjunta 

Carla Dias 

 

**** 

 

NUIPC 28/07.0TELBS 

Conclusão em 18 de Janeiro de 2008 

 

Na queixa que deu origem aos presentes autos, José Sócrates Carvalho Pinto de 

Sousa imputou a António Balbino Caldeira a autoria de factos susceptíveis de 

integrarem, entre outros, a prática do crime de difamação, p. e p. pelo art.° 18o°, 

n.° 1 e 183°, ambos do Código Penal. 
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O Ministério Público realizou as diligências de investigação que considerou 

necessárias e adequadas à descoberta dos factos denunciados. 

 

Concluída a investigação, o Ministério Público pronunciou-se relativamente aos 

indícios apurados que considerou manifestamente insuficientes para diagnosticar 

com o mínimo de segurança a presença dos elementos típicos do denunciado crime 

de difamação e notificou o assistente nos termos e para os efeitos do disposto no 

art.° 285° do Código de Processo Penal. 

 

Tal ilícito reveste natureza particular, conforme dispõe o art. 188° do mesmo 

diploma legal, pelo que só o assistente tem legitimidade para deduzir a acusação 

particular — cfr. art. 50° do Código de Processo Penal. 

 

Decorrido o prazo estabelecido no art.° 285° do Código de Processo Penal, 

verifica-se que o assistente não deduziu acusação particular. 

 

Assim e tendo em consideração a referida natureza particular deste tipo de ilícito, 

o Ministério Público carece de legitimidade para prosseguir o processo, no que 

concerne aos factos susceptíveis de integrar a prática de um crime de injúrias, nos 

termos do disposto nos arts. 48° e 50°, ambos do Código de Processo Penal. 

 

Em conformidade com todo o exposto, sendo legalmente inadmissível o 

prosseguimento da acção penal, determina-se, nesta parte, o arquivamento dos 

autos, nos termos do disposto no art.° 277°, n.° 1 do Código de Processo Penal. 

 

Em cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 277° do Código de Processo 

Penal, notifique o assistente José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, o arguido 

António Balbino Caldeira e respectivos mandatários do despacho de fls. 303 a 313 

e do presente despacho. 

 

(Revisto de acordo com o disposto no art.° 94°, n.° 2 do Código de Processo) 

Lisboa, 18 de Janeiro de 2008 

 

A Procuradora-Geral Adjunta 

Maria Cândida Almeida 

 

A Procuradora-Adjunta 

(Carla Dias)" 
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Anexo 2 - Declarações apresentadas em 9-7-

2008 para defesa de António Balbino 

Caldeira (a cargo do Dr. José Maria Martins) 

no inquérito (Proc. 28/07.0.TE.LSB DCIAP) 

por queixa-crime do "primeiro-ministro 

enquanto tal e cidadão” José Sócrates1212
. 

 

 

"Proc. 28/07.0.TE.LSB DCIAP 

 

Exma. Senhora Procuradora-Geral Adjunta 

 

António Manuel Balbino Caldeira, na qualidade de arguido, vem apresentar as suas 

declarações, complementares às que prestou e que devem ser consideradas parte 

integrante do auto de interrogatório. 

 

 

DECLARAÇÕES 

 

As queixas crime que o Primeiro-ministro e o cidadão José Sócrates, adiante sempre 

designado por PM, apresentou contra o declarante são lamentáveis. 

 

O PM nada mais busca que a vingança contra o declarante pelo facto de este ter iniciado, 

como cidadão, em 2005, uma investigação sobre a licitude do percurso académico do PM 

na Universidade Independente, adiante designada por UNI. 

 

Mas o PM foi temeroso e, em vez de ter a coragem de atacar o declarante pelo que 

denunciou, pelo que escreveu sobre a licenciatura, delineou um plano que ele pensou ser 

inatacável: tirou duas árvores da floresta e deixou esta como pano de fundo, tipo coro das 

comédias gregas a fazer sombra e a iluminar toda a sua actuação e vontade. 

 

As árvores foram o MBA e o "Centro de Comando e Controlo dos Media". 

 

Mas a razão de ser – que o PM acaba por revelar quando refere na queixa que "têm por 

consequência lançar dúvidas sobre o meu carácter , ofendendo-me e prejudicando-me, 

quer pessoalmente quer no exercício da acção política" – é outra. 

 

O MBA nunca foi objecto das notícias dos jornais – tanto quanto sabemos , para além da 

referência na TV, do Director da jornal Público de que José Sócrates não teria concluído o 

MBA. 
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Logo, o PM dizer que a referência feita pelo declarante sobre o MBA é similar ao que 

disse o Dr. Marques Mendes - que era uma "falha de carácter", "utilizar um título que não 

se tem, fazer passar-se por aquilo que não é, revela uma falha de carácter", como notícia o 

Público em 11/4/2007 – não passa de uma enormidade. 

 

Mas, significativamente, o PM disse que "Não se sentia fragilizado pelas dúvidas sobre o 

seu curso". (doc. n° 1). 

 

Pelo que o que o PM busca é a vingança contra quem ele sabe que deu origem a tudo o 

que se passou depois, a partir da queixa crime apresentada na PGR pelo advogado Dr. 

José Maria Martins. Que teve repercursões planetárias após as "7 Wonders Of The 

World", no Estádio da Luz, com mais de 40.000 pessoas a vair o PM, o que foi visto, em 

todo o Mundo. 

 

O que está subjacente é a falta de coragem do PM para atacar aqueles que têm muito 

poder político e mediático, quando disseram coisas gravíssimas e o PM não reagiu. 

 

O Prof. Marcelo Rebelo de Sousa disse que a licenciatura do PM tinha sido tirada na 

"Farinha Amparo". (cfr. Doc, n° 15). 

 

Em relação à queixa apresentada pelo PM, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa disse 

que o PM tinha uma "honra muito atrasada" e que a queixa era um erro político: 

"politicamente insensato", na RTP1 de 24/6/2007. 

 

Que fez José Sócrates? Nada. Calou. 

 

Mas, quanto ao declarante, o PM musculou-se, e vá de usar até papel timbrado da 

Presidência do Conselho de Ministros ("Primeiro-ministro"), para se queixar, também, 

como cidadão! Não há aqui um peculato de uso? 

 

Esta queixa é mera perseguição política, uma tentativa de impor a lei da rolha, um ataque 

à liberdade de expressão e uma concepção sui generis do Poder. 

 

A linha mestra da actuação do PM tem sido criticada a vários níveis e por quadrantes que 

vão até ao interior do PS. 

 

Em Portugal vive-se hoje uni clima de medo, de perseguição política, de ataque à 

liberdade de intervenção cívica, de perseguição disciplinar e criminal àqueles que não 

dizem ámen. 

 

Prova disso são as notícias e editoriais dos jornais Expresso e Público do dia 07/07/2007 e 

08/07/2007, que se juntam. (doc. n° 2 e 3). 

 

E as notícias e artigos de opinião que adiante se juntam , em que o autoritarismo do 

Governo e do PS são verberados. (doc. 4 a 16). 

 

Depois de 33 anos de democracia, haver no ar, em Portugal, a caça às bruxas, a denúncia 

de "bufaria" de condutas "pidescas", é mau demais. 
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E é com o Governo de José Sócrates que isto acontece!!! 

 

 

Quanto ao MBA. 

 

Na parte relativa à acusação de difamação por António Balbino Caldeira ter indicado no 

seu blogue Do Portugal Profundo (http://doportugalprofundo.blogspot.com) que José 

Sócrates não possuía o MBA, importa tratar duas questões: a validade do MBA de José 

Sócrates; e a licenciatura em Engenharia Civil na Universidade Independente. 

 

Começando pela primeira: a validade do MBA de José Sócrates. 

 

1. Sócrates terá frequentado e concluído o seguinte curso no Instituto Superior de 

Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) no ano lectivo de 2003/2004: "Curso de Pós-

Graduação em Gestão de Empresas, com a designação de MBA" (conforme Despacho 

8415/2003, II Série, Diário da República n.° 100 de 30-4-2003). 

 

2. No interrogatório do arguido António Balbino Caldeira foi-lhe apresentado, bem como 

ao seu advogado Dr. José Maria Martins, o certificado de José Sócrates nesse curso, 

datado de 3-4-2007. A designação do curso que consta do certificado, que atesta que José 

Sócrates terá concluído esse curso em 15-12-2004 é diferente da que a lei menciona. Com 

efeito, no certificado o curso é referido por "Curso de Pós-Graduação em Gestão de 

Empresas designado MBA - Master in Business Administration". Isto é, no diploma de 

José Sócrates acrescenta-se "Master of Business Administration", o que o despacho não 

contém, nem consente que se escreva. 

 

3. Ora, o motivo por que o despacho não refere o nome "Master of Business 

Administration" parece ter a ver com a necessidade de evitar que alguém se possa 

apropriar do título de "Master" relativamente a um curso frequentado em Portugal sem 

que tenha sido apresentada a necessária tese que a lei prescreve para a atribuição do grau 

de Mestre. Daí que, face à pressão das escolas para a atribuição do titulo de MBA à parte 

curricular do Mestrado em Gestão de Empresas, tendo em vista auferir a receita 

proporcionada pelo desejo dos estudantes possuírem esse título, o Estado tenha cedido na 

designação "MBA", como marca mas não como grau, evitando o grau que efectivamente 

o curso sem tese não proporciona, com o simples consentimento do nome "MBA" sem a 

correspondente designação "Master of Business Administration". Os despachos do 

Governo que autorizam a criação de cursos de "Pós-Graduação em Gestão de Empresas, 

com a designação de MBA" não contêm a designação por extenso - "Master of Business 

Administration" — mas apenas as suas iniciais. Não se tratou de um erro, mas da vontade 

expressa do legislador que consente o uso das iniciais (MBA), mas não da designação por 

extenso (Master of Business Administration), com o fim de evitar que se faça passar por 

Master (Mestre) alguém que efectivamente não é. Por tudo isto, não é autorizado por lei 

que no certificado de José Sócrates conste "Curso de Pós-Graduação em Gestão de 

Empresas designado MBA — Master in Business Administration". 

 

4. Portanto, do que a lei portuguesa prescreve, quem frequente em Portugal um "curso de 

Pós-Graduação em Gestão de Empresas designado por MBA" não é Master, nem Mestre, 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/
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nem pode usar tal título, ou sequer dizer que possui um curso intitulado "Master of 

Business Administration". 

 

5. "MBA - Master of Business Administration", ou "Master in Business Administration", 

é um curso com origem nos EUA com a nascente necessidade de estudo e aplicação da 

Gestão nas empresas (http://en.wikipedia.orq/wiki/Master_of_Business_Administration, 

5-7-2007). De acordo com a mesma fonte genérica, a primeira escola de Gestão é a 

Wharton School da University of Pennsylvania; em 1898 a Tuck School of Business do 

Dartmouth College foi a primeira escola a conferir mestrados em "ciências comerciais", 

tal como tinha sido pioneira na atribuição de licenciaturas em Gestão; em 1940 a 

University of Chicago Graduate School of Business, foi a primeira a oferecer um 

programa de Executive MBA (EMBA) em 1940. Devido à sua popularidade, esta 

formação pós-graduada em Gestão estendeu-se a outros países do mundo, com grande 

sucesso. Mais do que um passo no prosseguimento de uma carreira académica o MBA — 

Master of Business Administration começou a ser visto como um passaporte para 

promoções profissionais e fonte de conhecimentos para a evolução prática dos 

conhecimentos de gestão aplicados. Devido à formação profissionalizante em gestão 

alargada a diversas áreas funcionais e, ao mesmo tempo, o aprofundamento dos 

conhecimentos especializados, para além de consentir candidatos de qualquer licenciatura 

e não exclusivamente em Gestão ou Economia. Ainda que normalmente fosse exigido que 

o candidato tivesse dois anos de experiência profissional, passou a ser pretendido por 

licenciados que estivessem a trabalhar em Gestão ou que o quisessem fazer, 

nomeadamente pessoas com formação em Engenharia mas que, na prática, ocupassem 

posições de Gestão sem a formação específica necessária ao seu desempenho. 

 

6. Nos EUA distingue-se entre o "MSc - Master of Science in Management" e o "MBA – 

Master of Business Administration". O "MSc - Master of Science in Management" exige 

sempre a apresentação de uma tese ou dissertação; o "MBA – Master of Business 

Administration" não a exige, ainda que também possa prever essa opção. Por exemplo, no 

prestigiado Massachussetts Institute of Technology (MIT), se a tese não é exigida para 

obter o grau, existe a possibilidade de os alunos poderem apresentar tese no MBA 

(http://mitsloan.mit.edulmbalprogram/faq.php, 5-7-2007): 

 

"What degree do MIT Sloan MBA Program graduates receive? 

What is the difference between the MBA degree and the Master of 

Science in Management? 

Upon completion of degree requirements, candidates receive either a 

Master of Business Administration (MBA) degree or Master of 

Science (SM) in Management. Only students who complete a thesis 

may elect to receive the Master of Science in Management. The 

thesis is optional for MBA degree candidates." 

 

7. Devido à pressão das escolas privadas e depois das públicas, e à extra-

territorialidade semi-clandestina, que vigorava, de escolas estrangeiras na Europa 

concederem à revelia do chamado sistema LMD (licenciatura-mestrado, 

doutoramento) cursos que titulavam "MBA - Master of Business Administration" 

sem a necessidade de apresentação de tese, não validados pelas leis europeias, a 

solução parece ter sido transformar o "MBA" numa marca, fugindo à determinação 

http://en.wikipedia.orq/wiki/Master_of_Business_Administration
http://mitsloan.mit.edulmbalprogram/faq.php
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do grau. Assim, as escolas passaram a oferecer "MBA" não conferentes de grau e 

que, portanto, não permitiam a ninguém intitular-se Master - maxime no Reino 

Unido onde a designação tem a mesma grafia e significado e já nem permitindo a 

diferença entre a designação em inglês (Master) e língua nativa, como em França 

(Maître) ou Portugal (Mestre). 

 

8. Depois do ano 2000 começou a ser autorizado pelo Governo, através de 

despachos, a designação "Curso de Pós-Graduação em Gestão de Empresas — 

designado MBA" para a parte curricular dos Mestrados em Gestão de Empresas ao 

contrário da situação anterior: o arguido António Caldeira tinha essa própria 

experiência, pois o seu certificado da parte curricular do Mestrado em Gestão de 

Empresas na Escola de Pós-Graduação em Ciências Económicas e Empresariais da 

Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) datado de 1995 diz expressamente que 

ele "concluíu com aprovação o período curricular do Curso de MBA com 

Especialização em Marketing", o mesmo se passando com os colegas das outras 

especializações. Isto é, o arguido Caldeira sabia, quando escreveu os posts de que 

José Sócrates se queixa, que a sua parte curricular do Mestrado em Gestão não se 

chamava "MBA", mas apenas "parte curricular do MBA". Ou seja, naquela altura: 

MBA igual a Mestrado em Gestão de Empresas. Quem tivesse concluído a parte 

curricular não tinha o MBA, mas apenas a "parte curricular do MBA". 

 

9. O que António Balbino Caldeira sempre escreveu, aliás em consonância com 

informações que terão provindo do próprio José Sócrates ou de alguém com 

autorização para prestar uma informação que só ele próprio deteria, é que José 

Sócrates tinha frequentado e concluído no ISCTE a parte curricular do Mestrado 

em Gestão de Empresas. Isto é, o arguido Caldeira jamais retirou a José Sócrates 

qualquer disciplina que ele tivesse concluído, tendo-lhe atribuído sempre a 

designação correcta: "parte curricular do Mestrado em Gestão de Empresas". 

 

São estes os extractos do blogue Do Portugal Profundo escritos sobre o MBA - na 

queixa foram impressos em 9-4-2007 textos dos posts de 7-4-2007 e 9-4-2007, 

mas os ditos posts foram posteriormente corrigidos, por uma necessidade de maior 

precisão do que havia sido escrito (conforme pode ser verificado no Dossiê 

Sócrates entregue por António Caldeira em 29-6-2007 à senhora procuradora Dra. 

Maria Cândida Almeida no DCIAP/PGR).  

 

É comum nos blogues, como se pode confirmar no blogue Do Portugal Profundo, a 

publicação de posts que vão sendo emendados e acrescentados à medida que se 

vão verificando erros e conhecendo novos factos sobre o mesmo assunto. Nos 

posts escritos sobre o assunto do "MBA" depois de 9-4-2007 surgiu sempre desde 

o início a versão mais precisa. São os seguintes os extractos de posts escritos sobre 

o assunto do MBA aí constantes dos textos fixados - ne varietur - em 27-6-2007. 

 

Em 3 de Abril de 2007, António Balbino Caldeira publicou no post "As sombras 

do Expresso" (http://doportugalprofundo.blogspot.com120071041as-sombras-

doexpresso.html/): 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com120071041as-sombras-doexpresso.html/
http://doportugalprofundo.blogspot.com120071041as-sombras-doexpresso.html/
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"Finalmente, já fora da análise das peças do Expresso de 31-3-2007, 

o caso da "Pós-graduação com MBA. em gestão de empresas pelo 

ISÇTE [http: //sic.sapo.pt/online/notícias/ pais/ 

20070331-Assessores+de+Socrates+culpam+UnI.htm ]" (sic) 

divulgada na nova versão (a terceira?) do curriculum do primeiro-

ministro. 

As confusões não param e o Gabinete não consegue acertar uma: no 

novo curriculum divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro nessa 

nota de 31-3-2007, já sem a Pós-Graduação em Engenharia Sanitária 

(que nunca chegou a mostrar diploma), aparece uma "Pós-graduação 

com MBA em gestão de empresas pelo ISCTE 

[http://sic.sapo.pt/online/notícias/pais/20070331-

Assessores+de+Socrates+culpam+UnI.htm]" (sic). 

Ontem, dia 2-4-2007, o director do Público em entrevista a Mário 

Crespo na SIC-Notícias não soube explicar a contradição, dizendo 

que Sócrates tinha frequentado o MBA mas não tinha terminado. 

Veio dizer hoje, 3-4-2007, ao PortugalDiário o presidente do 

ISCTE, o Prof. Doutor Luís Reto, que José Sócrates concluíu uma 

MBA na instituição que dirige "em 2004 ou 2005". Ora, José 

Sócrates terá apenas concluído a parte curricular do MBA (Master of 

Business Administration ou Mestrado em Gestão de Empresas) do 

ISCTE - falta-lhe elaborar, apresentar e ser aprovado na dissertação 

(tese) de mestrado... Assim, não tem o grau de MBA. 

Em escolas norte-americanas (como o MIT), distingue-se entre o 

grau de Master of Business Administration (MBA) e o grau de 

Master of Science (MS) in Management - quem fizer apenas a parte 

curricular tem o MBA, quem fizer também a tese tem o MS. Não é o 

caso do sistema europeu, nem o caso do ISCTE: quem complete a 

parte curricular tem apenas uma pós-graduação sem o grau de 

Mestre. O Gabinete de Sócrates o que deve dizer é que o primeiro-

ministro completou a parte curricular do Mestrado em Gestão de 

Empresas (MBA). Existe, contudo, a referência actual (Abril de 

2007) no site do próprio ISCTE, na versão em, língua inglesa, ao 

MBA. Neste tempo pós-protocolo com o MIT, compreendo a 

perspectiva da americanização do título (Fulano de Tal, MBA), face 

à perspectiva europeia, mas não creio que seja essa a interpretação 

correcta e rigorosa." 

 

Em 5 de Abril de 2007 está publicado em Do Portugal Profundo 

(http://doportugalprofundo.bloqspot.com12007J04/sumrio-do-Dossiêscrates.html):  

 

"Entretanto, o contra-ataque do primeiro-ministro, ainda meio 

tímido, é esboçado através dos spins nos comentários e edições dos 

media - inclusive lançando um pretenso erro do director do Público 

no dia 3-4-2007 à noite na SIC-Notícias, por dizer que José Sócrates 

não tinha terminado o MBA do ISCTE. Ora, o facto de Sócrates não 

ter o MBA é rigorosamente verdade, como demonstrei ontem 

[http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-

http://doportugalprofundo.bloqspot.com12007j04/sumrio-do-dossierscrates.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/as-sombras-do-expresso.html
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expresso.html], pois não apresentou, nem muito menos terá sido 

aprovado, na necessária dissertação para aceder ao grau de mestre, o 

que vale a verdade nem sequer o primeiro-ministro reclama. Existe, 

contudo, a referência actual no site do próprio ISCTE, na versão em 

língua inglesa ao MBA. Neste tempo pós-protocolo com o MIT, 

compreendo a perspectiva da americanização do título (Fulano de 

Tal, MBA), face à perspectiva europeia, mas não creio que seja essa 

a interpretação correcta e rigorosa." 

 

No post "Rasganço domingueiro" 

(http://doportugalprofundo.blogspot.com/200710410-rasgano-domingueiro.html) 

de 7-4-2005, que foi emendado relativamente a uma versão anterior menos precisa, 

consta:  

 

"E, já agora, porque já aqui expliquei em 3-4-2007 o que já teria 

permitido evitar a insistência no erro, é escusado o centro 

governamental de comando e controlo dos media insistir numa 

habilitação que o primeiro-ministro objectivamente não possui: José 

Sócrates não tem o MBA (grau). Existe a referência actual no site do 

próprio ISCTE, na versão em língua inglesa, ao MBA. Neste tempo 

pós-protocolo com o MIT, compreendo a perspectiva da 

americanização do título (Fulano de Tal, MBA) em contraponto à 

perspectiva europeia e da lei portuguesa acerca dos cursos 

ministrados em Portugal e dos títulos que podem conceder, mas não 

creio que seja essa a interpretação correcta e rigorosa." 

 

No post "«Um caso que de certa maneira é exemplar»" 

(http://doportugalprofundo.blogspot.com12007j041um-caso-que-de-certamaneira-

exemplar.html/) do dia 9 de Abril de 2007 foi escrito sobre a conferência de 

imprensa do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior desse mesmo dia: 

 

"g) O Prof. Mariano Gago destacou ainda que José Sócrates 

"frequentou um MBA" - o que é útil para precisar que o primeiro-

ministro apenas concluíu a sua parte curricular, com muito bom 

aproveitamento, pois falta-lhe a dissertação para obter o grau." 

 

No post "Facsimile incompleto" 10 de Abril de 2007 

(http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/facsimileincompleto.html), 

António Caldeira escreveu:  

 

"Falta mostrar o certificado da parte curricular do MBA (Sócrates 

aliás nunca afirmou possuir o grau do MBA, porque não apresentou 

a dissertação) do ISCTE. O Ministro Mariano Gago ontem jamais 

disse que Sócrates tinha concluído o grau do MBA, mas que o tinha 

frequentado. Não há, nem podia haver, equivalência da parte 

curricular do MBA ao MBA inteiro: Sócrates não o tem. Não vale 

tentar torcer a verdade ou contornar o rigor. Abaixo já expliquei em 

detalhe a questão. Existe, contudo, a referência actual (Abril de 

http://doportugalprofundo.blogspot.com/200710410-rasgano‑domingueiro.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com12007j041um-caso-que-de-certamaneira-exemplar.html/
http://doportugalprofundo.blogspot.com12007j041um-caso-que-de-certamaneira-exemplar.html/
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/facsimileincompleto.html
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2007) no site do próprio ISCTE, na versão em língua inglesa, ao 

MBA. Neste tempo pós-protocolo com o MIT, compreendo a 

perspectiva da americanização do título (Fulano de Tal, MBA), face 

à perspectiva europeia, mas não creio que seja essa a interpretação 

correcta e rigorosa."  

 

 

No post "Sanidade" do dia 11 de Abril de 2007 

(http://doportugalprofundo.blogspotcom/2007/041sanidade.html) consta: 

 

"a explicação do Gabinete do primeiro-ministro ao DN de domingo, 

8-7-2005, p. 2 (link não disponível) sobre a pós-graduação em 

Engenharia Sanitária: 

 

"O currículo de José Sócrates no site oficial do Governo está errado: 

não inclui o MBA feito no ISCTE e fala de uma pós-graduação em 

Engenharia Sanitária que não existe. Um erro em que o gabinete não 

reparou e que promete que será em breve corrigido. O "novo" 

currículo que será inserido no site oficial do Governo incluirá a 

licenciatura em Engenharia Civil pela Universidade Independente, o 

curso de Engenharia Sanitária da Escola Nacional de Saúde Pública 

e a pós-graduação e MBA em Gestão de Empresas no Instituto de 

Ciências do Trabalho e da Empresa. 

A trapalhada é atribuída a um erro técnico - ao fazer copy and paste 

do currículo original do primeiro-ministro, quem inseriu os dados no 

site oficial, confundiu a pós-graduação do ISCTE com o curso de 

Engenharia Sanitária, tendo, ao mesmo tempo, apagado o MBA do 

ISCTE. O currículo será novamente corrigido." 

 

A explicação do Gabinete parece estar, mais uma vez, errada. 

Desconte-se a confusão entre a parte curricular do MBA ou 

Mestrado em Gestão e entre a pós-graduação e o MBA, além do 

"MBA em Gestão de Empresas" (sic)."  

 

No dia 11 de Abril de 2007 no post "O que ficou por esclarecer na entrevista de 

José Sócrates à RTP-1" (http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/O-que-

ficou-poresclarecer-na.html ):  

 

"O primeiro-ministro interpretou, ao que me parece pela primeira 

vez porque antes falava sempre na parte curricular do mestrado, o 

diploma que obteve no ISCTE como MBA, eu mantenho a minha 

interpretação de que Sócrates fez apenas a parte curricular do MBA 

e que lhe falta a dissertação para obter o grau de Mestre (Master). 

Existe, contudo, a referência actual (Abril de 2007) no site do 

próprio ISCTE, na versão em língua inglesa, ao MBA. Neste tempo 

pós-protocolo com o MIT, compreendo a perspectiva da 

americanização do título (Fulano de Tal, MBA), face à perspectiva 

http://doportugalprofundo.blogspotcom/2007/041sanidade.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/O-que-ficou-poresclarecer-na.html
http://doportugalprofundo.blogspot.com/2007/04/O-que-ficou-poresclarecer-na.html
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europeia, mas não creio que seja essa a interpretação correcta e 

rigorosa." 

 

Como se pode aqui ver, e mesmo de qualquer outra versão anterior dos ditos posts 

de 7/4/2007 e 9/4/2007, António Caldeira sempre fez a identificação rigorosa da 

substância do que José Sócrates havia cursado e concluído a parte curricular do 

Mestrado em Gestão de Empresas, destacando até o seu "muito bom 

aproveitamento". Nessa perspectiva, dando-lhe apenas um outro nome, ninguém 

deixa de identificar a parte curricular do Mestrado com o "Curso de Pós-

Graduação em Gestão de Empresas designado MBA", não se compreendendo onde 

está a difamação!... 

 

Em 11 de Abril de 2007, aquando do seu post "O que ficou por esclarecer na 

entrevista de José Sócrates à RTP-1" 

(http://doportugalprofundo.blogspot.com1200710410-que-ficou-poresclarecer-

na.html/), António Caldeira corrigiu os posts anteriores de 3, 5, 7, 9 e 10 de Abril 

no que concerne à questão do MBA, no sentido de precisar exactamente a sua 

interpretação: MBA (grau). Depois dessa data (11 de Abril de 2007) não figurou 

no seu blogue senão essa versão de cada um dos referidos posts. 

 

10. José Sócrates frequentou no ISCTE um curso de Mestrado em Gestão de 

Empresas, mas ficou pela parte escolar. Uma vez que não foi apresentada a 

dissertação, apenas ficou com um "Curso de Pós-Graduação em Gestão de 

Empresas, com a designação de MBA". Mas entende-se que esse curso de José 

Sócrates não pode dar lugar a um certificado, como deu, em que seja escrito 

"Curso de Pós-Graduação em Gestão de Empresas Designado MBA — Master of 

Business Administration". Porque a lei não o prevê, e uma vez, que o art° 3° do 

Despacho n° 8415/2003, de 30/4, não consente que essa Pós-Graduação seja 

apresentada como ―Master of Business Administration‖. 

 

Ora,  

 

esta questão é uma falsa questão. 

 

Aliás, o Diário de Notícias do dia 07/04/2007 insere uma caixa baixa com o título 

"‖Curriculum‖ no site vai voltar a ser corrigido", e na qual se dá notícia de que o 

gabinete do PM vai corrigir o currículo: 

"O «novo» currículo que está inserido no site oficial do Governo 

incluirá a licenciatura em Engenharia Civil pela Universidade 

Independente, o curso de Engenharia Sanitária da Escola Superior de 

Saúde Pública e a pós-graduação e MBA em Gestão de Empresas no 

Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa." (doc. n° 17). 

 

É o gabinete do PM que diz que o PM tem uma Pós graduação e um MBA e isso é 

sumamente falso. 

 

http://doportugalprofundo.blogspot.com1200710410-que-ficou-poresclarecer-na.html/
http://doportugalprofundo.blogspot.com1200710410-que-ficou-poresclarecer-na.html/
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Em 01/04/2007, a SIC noticiou que pela pena do gabinete foi enviado um excerto 

do currículo de José Sócrates com "Pós-graduação com MBA em gestão de 

empresas pelo ISCTE." (doc. n° 17-A). 

 

Afinal de quem é a manipulação? 

 

Porque o PM tem é uma ―Pós-Graduação, designada por MBA‖ e não "e um 

MBA". 

 

Para quem está no mundo universitário uma informação destas equivale à 

afirmação de que se tem um Mestrado para além da pós-graduação. 

 

No fundo, o PM tem uma mera pós-graduação, não conferente de grau a que a lei 

designa pomposamente "MBA". 

 

É o mesmo que um indivíduo ser proprietário de um Fiat 600, mas que saíu da 

fábrica com a designação de Ferrari F-40. 

 

O PM, por mais que diga ou faça, em termos académicos nada mais tem do que 

uma ―Pós -Graduação, designada por MBA‖, mas não é "Mestre" - possui a mera 

parte escolar do curso, facto que o declarante sempre precisou. 

 

Mas como diria o povo, isto não passa de um fait-divers que serve de primeira 

página a uma perseguição tenaz, que é política, que não passa de vingança sobre 

um cidadão que exerceu o direito de pesquisa e denúncia sobre aspectos 

importantes da vida pública nacional. 

 

Esta questão do MBA tem ainda uma outra subjacente que é a de se saber se o PM 

concluíu a licenciatura em Engenharia Civil. 

 

Porque só pode ter uma Pós Graduação válida se a licenciatura tiver sido obtida de 

harmonia com a legislação portuguesa e essa matéria está em discussão. 

 

Quanto ao "Centro Governamental de Comando e Controlo dos Media". 

 

Quase logo após a tomada de posse do PM José Sócrates, várias vezes foi o 

Governo acusado nos media pela forma como neutralizava os media, os 

controlava. 

 

Muitas vezes foi referido que José Sócrates era mais eficiente no controlo da 

informação. 

 

Esse controlo passou por serem colocadas peças-chave em vários órgãos de 

informação - RTP, DN, mais tarde TVI aquando da renovação da licença e o 

controlo pelos espanhóis da PRISA, ligados ao PSOE; ERC - e nova Lei da 

Comunicação Social. 
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O artigo do Expresso de 07/07/2007 é mais que eloquente: vejam-se as palavras do 

Dr. Pinto Balsemão ainda recentes. (Cfr. doc. n° 2). 

 

Em 29/6/2007 o líder do PSD , Dr. Marques Mendes proferiu as seguintes 

palavras: 

 

"Todos os governos têm os seus pecados mas nunca se viu nada 

assim e os governos anteriores do PS, com os seus defeitos, não têm 

nada a ver com o que se está a passar. É um projecto de controlo 

pessoal do primeiro-ministro sobre a administração pública, os 

agentes económicos e a comunicação social, em que os comissários 

políticos, sentindo as costas protegidas, acham que têm condições 

para punir o delito de opinião." - como o portal Portugal Diário 

noticiou em 29/6/2007. (doc. n.º 18). 

 

No semanário Sol, edição online, de 6/7/2007 José António Lima fala na 

"governamentalização da informação por parte de um Governo que não esconde a 

sua propensão controleira e manipuladora da comunicação social". (doc. n° 19). 

 

O jornal Público, edição de 10/4/2007, escrevia " À investigação sobre José 

Sócrates, o Expresso juntava um artigo intitulado ―Impulso irresistível de 

controlar‖, sobre as pressões pelo primeiro-ministro e pelo seu gabinete junto dos 

responsáveis da comunicação social e jornalistas, com o objectivo de evitar a 

publicação de notícias sobre o Dossiê da Independente." (doc. n° 20). 

 

Junta-se cópia da edição do jornal Expresso do dia 3110312007. De que se salienta 

logo o título "A pulsão controleira". (doc. n° 21). 

 

O jornalista Sarsfield Cabral denunciou pressões do Governo sobre a RR para não 

emitir notícias sobre a licenciatura do PM, tendo mesmo tido intervenção em 

programas televisivos. 

 

António Barreto escreveu, no dia 12/04/2007, no jornal Público, que "Ter tentado 

exercer pressões sobre a imprensa e os jornalistas foi igualmente uma imperícia 

infantil". E no Público, edição de 24/06/2007 (doc. n.os 22 e 22-A). 

 

O Presidente da Câmara da Covilhã disse que estava a ser perseguido por causa da 

licenciatura de José Sócrates, proferindo declarações que foram entendidas como 

"ameaças" ao PM. (doc.n° 23). 

 

Pacheco Pereira fala de "O doutor do spin", no seu blogue "Abrupto". Em 

substância, fala do controlo dos media pelos "spin doctors" governamentais. (doc. 

n° 24). 

 

Vasco Pulido Valente escreve, na edição do Público de 06/04/2007: «O verdadeiro 

problema está na hipótese, cada vez mais provável de que o Governo tem "uma 

política de informação‖, o que sempre e em toda a parte significou uma ―política 

para controlar a informação‖». (doc. n° 25). 
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O director do jornal Público no final da audição na ERC disse : "Nas conversas 

com os jornalistas do Público houve alusões a um possível processo judicial, o que 

no meu ver é uma pressão ilegítima sobre quem está a escrever notícias porque 

parte do princípio que uma pessoa vai violar a lei." (doc. n° 26). 

 

A jornalista Inês David Bastos escreveu, no DN de 06/04/2007, o artigo que se 

junta, do qual saliento: "Os assessores do primeiro-ministro despertaram para um 

frenesim de telefonemas" (doc. 27). 

 

Em entrevista ao jornal Correio da Manhã, o Ministro Santos Silva - que tutela a 

comunicação social - fala em "jornalismo de sarjeta" (doc. n° 28). 

 

 

Ora, 

 

Têm sido imensos os media e blogues que escrevem sobre o controlo dos media 

pelo Governo de José Sócrates. 

 

Porquê o PM só processou o declarante? Porque é este que o PM tem na mira; é do 

declarante que ele se quer vingar. É um acto de revanche. Um acto inadmissível 

em democracia representativa, material, e não meramente formal. 

 

Porque é que o PM não processou todos os jornalistas e comentadores?!?! 

 

Porque tem medo! Porque caía da cadeira do Poder de imediato. Apesar da 

extrema violência dos artigos de opinião comparados com os do declarante. 

 

Porque nem Richard Nixon se atreveu a agir como age José Sócrates. 

 

O PM pensa que pode controlar a mente dos eleitores, mas aqui lembremo-nos das 

palavras do Duque de Bragança , futuro Rei D. João IV referindo-se a Espanha: 

"Eles podem controlar o nosso corpo, mas nunca a nossa mente." 

 

O que o declarante escreveu sobre o "comando e controlo" foi a sua apreciação 

pessoal, política e de cidadão, por reporte a todas as notícias vindas a público. 

 

Pelo que a queixa cada vez tem mais contornos nítidos de vingança. E quando um 

PM se quer vingar dos cidadãos eleitores, por delitos de opinião, mostra que não 

tem estatura democrática suficiente, ele que deveria ser o máximo garante da 

liberdade! 

 

Muitas mais opiniões foram expendidas sobre este tema, como estão a ser hoje 

mesmo, por causa do Estatuto do Jornalista, que os jornalistas e os responsáveis 

dos media acusam de querer impor a lei da rolha e a perseguição criminal. 

 

E lembrarmo-nos da interpelação ao Governo de Santana Lopes feita pelo actual 

PM sobre os media!! É de verdadeira antologia! 
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Por fim é de toda a pertinência contar uma história. 

 

Napoleão Bonaparte, numa reunião do seu Estado Maior, gabava-se de com a sua 

espada poder fazer tudo. Um general disse-lhe que estava equivocado. Que não era 

assim. Napoleão perplexo perguntou: Como assim? E o General disse-lhe que não 

se podia sentar em cima dela, porque se picava. 

 

O PM está sentado em cima de espadas - a da sua arrogância política, e de 

membros do seu Governo e do seu Partido – e não percebe que o povo que agora o 

vaia, muito votou nele (doc. n.
os

 29 a 31) e que não é com processos-crime que 

resolve o descontentamento popular quanto à linha política que decidiu trilhar. 

 

O declarante não praticou qualquer crime. 

 

Mas mais: não tem o PM legitimidade para calar quem, exercendo os seus direitos 

de cidadão eleitor, critica o Governo. E muito menos através da ameaça penal, 

como se em democracia o PM não fosse criticável. 

 

Se é verdade que o Ministro da Agricultura disse aos pescadores que se quisessem 

sair da União Europeia saíssem, não pode o PM mandar os portugueses para o 

estrangeiro e mandá-los calar logo que não goste. 

 

 

Lisboa, 09 de Julho de 2007 

 

O arguido 

António Manuel Balbino Caldeira" 
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Anexo 3 – “O que ainda não foi explicado”, 

Público, 22-4-2007 
 

O Público, de 22-4-20071213, fez o seguinte balanço das questões que ainda 

faltava responder sobre o Dossiê Sócrates na UnI, com base na informação do 

jornal, no que eu publiquei no blogue Do Portugal Profundo e o que outros 

media tradicionais e blogues publicaram. 

 

"O que ainda não foi bem explicado 

22.04.2007 – Público 

 

Às contradições e falhas detectadas na documentação relativa ao processo de licenciatura 

de José Sócrates na Universidade Independente, reveladas no primeiro trabalho do 

PÚBLICO, vieram somar-se ao longo deste mês outros episódios mal explicados, mais 

documentos contraditórios e declarações do primeiro-ministro ou do seu gabinete que ou 

remetem as explicações para a Universidade Independente, ou entram em contradição com 

depoimentos anteriores das mesmas fontes. Breve síntese do que ainda está por esclarecer. 

 

Certificados e fim de curso  

No Dossiê de aluno está um certificado, emitido em 2003, que refere que o curso de José 

Sócrates foi concluído a 8 de Setembro de 1996. Num outro certificado, que foi enviado 

para a Câmara da Covilhã em 2000, para que Sócrates fosse reclassificado como 

engenheiro civil, a data de fim de curso é 8 de Agosto de 1996. O gabinete do primeiro-

ministro disse que a data válida de fim de curso é a de 8 de Setembro, depois de ter sido 

tornado evidente a contradição com a data de um trabalho de Inglês Técnico (26 de Agosto 

de 1996). Antes deste episódio, o primeiro-ministro validara a data de 8 de Agosto como 

sendo a correcta. 

 

Avaliações 

As notas dos dois certificados de fim de curso conhecidos não batem certo, apresentando 

seis notas divergentes. Acresce que ambos têm também divergências comparativamente 

com as classificações das disciplinas concluídas no ISEL e no ISEC. No caso de Inglês 

Técnico, uma das disciplinas feitas na UnI, Sócrates teve 15 valores, nota idêntica à que 

lhe foi atribuída num trabalho. Os documentos revelados à imprensa não têm qualquer 

referência à avaliação oral da cadeira, obrigatória, nem tão-pouco se atesta quando foi 

realizada e que docentes participaram nessa prova. 

 

Plano de equivalências 

Terá sido, segundo a UnI, António Morais a definir o plano de equivalências, com base nas 

cadeiras já terminadas no ISEC e no ISEL. Esse plano teria, no entanto, ao abrigo da lei, 

que ser aprovado pelo presidente do Conselho Científico da UnI, facto que não consta nos 

documentos do Dossiê de aluno, todos sem qualquer assinatura nem data. A actual direcção 

da UnI confirmou na semana passada que essa diligência não ocorreu. Também não estão 

http://jornal.publico.clix.pt/main.asp?dt=20070422&page=10&c=A
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no Dossiê os programas das cadeiras do ISEL e do ISEC, que deveriam servir para revelar 

se estas coincidiam ou não com as disciplinas a que Sócrates obteve equivalência na UnI. 

 

Ainda as equivalências 

Uma análise ao plano de equivalências definido pela UnI revela que José Sócrates obteve 

equivalências entre cadeiras semestrais, do ISEC e do ISEL, e cadeiras anuais na UnI. 

Noutros casos, foi dada equivalência a cadeiras que dificilmente podem ser consideradas 

coincidentes: são os casos de Legislação de Projectos e Obras e Organização de Recursos 

Humanos, ou Infra-Estruturas e Teoria das Estruturas I e II. Mas se Sócrates conseguiu 

equivalências a que tal não tivesse direito, não as requereu a outras cadeiras com conteúdos 

idênticos. São os casos de Composição de Betões (13 valores, no ISEC), Betão Armado I 

(16) e Betão Armado II (15) ou das disciplinas de Teoria das Estruturas I e II (10 e 13). 

Essas cadeiras poderiam ter poupado a frequência de Betão Armado e Pré-Esforçado 

(concluída na UnI com 18 valores) e de Análise de Estruturas (17 valores). Foram duas das 

quatro cadeiras ministradas por António Manuel Morais. 

 

Dossiê de aluno 

O reitor e o primeiro-ministro deram acesso ao PÚBLICO ao Dossiê de aluno de José 

Sócrates, sublinhando que aí estavam todos os documentos relativos à licenciatura. Duas 

semanas depois, o Expresso fez a mesma diligência. O Dossiê, nesse espaço de tempo, 

mudou: pelo menos duas pautas com notas a que o PÚBLICO tivera acesso desapareceram 

na consulta do Expresso; e surgiram cinco novas pautas, uma por cada cadeira. 

 

A candidatura à UnI 

O certificado que comprova que José Sócrates concluíu 10 cadeiras no ISEL foi passado 

em Julho de 1996, ou seja, quando o então secretário de Estado adjunto do Ambiente 

estava quase a terminar o ano lectivo na UnI. Sócrates afirmou que Luís Arouca acreditou 

na sua "boa-fé" quando se matriculou, considerando o atraso na entrega do documento - 

essencial para aferir das suas habilitações -normal, quer na UnI, quer noutras 

universidades. Vários professores e responsáveis do ensino superior consideraram este 

procedimento anormal. 

 

Isento ou não isento 

Numa das folhas consultadas pelo PÚBLICO aparece a palavra "isento" na página da 

matrícula. Sócrates, na entrevista que deu à RTP, garantiu que pagou as propinas, tendo 

empunhado um recibo. Esta semana, as averiguações que a UnI fez ao Dossiê do ex-aluno 

concluiram que não existe nada que prove esse pagamento. 

 

As razões da saída do ISEL 

Sócrates salientou, na entrevista televisiva em que se defendeu das notícias sobre o seu 

currículo, que uma das razões para ter escolhido a UnI foi o facto da universidade estar "ali 

ao lado do ISEL", instituto frequentado por Sócrates antes de seguir para a UnI. Sucede 

que, quando requereu a sua transferência, em 1995, as instalações da UnI ainda se 

encontravam na Rua de Fernando Palha, na Matinha, a cerca de cinco quilómetros do 

ISEL. Só em Janeiro de 1996 a UnI passou a funcionar no actual edifício da Avenida do 

Marechal Gomes da Costa, esse sim ao lado do ISEL. Por outro lado, José Sócrates 

também referiu que a UnI tinha a vantagem de oferecer cursos nocturnos, oferta que 
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também estava disponível no ISEL. Para concluir o plano de curso no ISEL, José Sócrates 

teria de frequentar e obter aprovação a 12 cadeiras; na UnI chegaram cinco cadeiras. 

 

Era uma espécie de reitor 

De acordo com os documentos do Dossiê de aluno, Sócrates requereu a transferência para a 

UnI dirigindo-se ao reitor. Luís Arouca respondeu-lhe a 12 de Setembro de 1995. Luís 

Arouca não era reitor nessa altura, só assumindo o cargo em Junho de 1996. O novo 

presidente da Sides disse a semana passada que não se sabe se houve delegação de 

competências "nesse professor" por parte do então reitor, Ernesto Costa, para tratar do 

processo de Sócrates. A lei estabelece que esta decisão caberia exclusivamente ao reitor. 

 

Docentes 

Parece consensual que os professores que avaliaram José Sócrates foram Luís Arouca e 

António Morais. Luís Arouca, contudo, não era docente de Inglês Técnico, tendo 

leccionado a disciplina extraordinariamente, uma vez que em 1995-96 seria Eurico Calado 

o seu regente. Quanto a António Morais, o registo como docente na UnI, inscrito no Diário 

da República, apenas refere quatro horas de aulas semanais nesse período, o que, a 

verificar--se, tornaria impossível leccionar quatro disciplinas a José Sócrates. Morais 

afirmou que contou com a ajuda do assistente Fernando Guterres e do monitor Silvino 

Alves (ver página 12). 

 

A memória de Sócrates 

Ao longo dos vários contactos que Sócrates manteve com o PÚBLICO, antes da 

investigação ser publicada, o primeiro-ministro nunca se lembrou do nome de nenhum dos 

seus docentes. Um deles, Luís Arouca, foi reitor da universidade até há pouco tempo. E o 

outro, António Morais, havia já sido seu professor no ISEL, na UnI leccionou-lhe quatro 

cadeiras, foi adjunto de Armando Vara (seu colega de Governo e de partido), e foi 

nomeado para cargos de direcção-geral nos dois últimos executivos do PS. 

 

Biografia dos Deputados 

Continua a ser um mistério como surge José Sócrates, em 1993, como engenheiro, na 

Biografia dos Deputados. Os impressos preenchidos pelo então deputado socialista (com os 

dados biográficos em que a Assembleia da República se baseou para elaborar o livro), 

mostrados há três semanas à imprensa pela secretária-geral do Parlamento, através de fac-

símile enviados por e-mail, revelam dois documentos praticamente idênticos. Num, José 

Sócrates afirma ser "engenheiro", noutro foi acrescentado "técnico" à frente de engenheiro; 

num aparece como habilitações "Engenharia Civil", noutro foi acrescentado "bach." antes 

de "Engenharia Civil". Sócrates não explicou este caso. Jaime Gama não tornou públicos 

os impressos originais. 

 

Currículo oficial 

Sócrates afirmou que engenheiro é um "tratamento social" normal, mesmo para quem, 

sendo licenciado, não tem reconhecimento profissional pela Ordem. Mas nunca justificou 

porque constava da sua biografia oficial, no portal do Governo, ser "engenheiro civil", 

denominação só alterada depois da imprensa o confrontar com a falha. Também continua 

sem explicar por que razão continua a integrar o seu currículo uma "pós-graduação em 

Engenharia Sanitária", quando o que frequentou foi um pequeno curso para engenheiros 

municipais nesta área, numa altura em que ainda não era licenciado." 
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Anexo 4 – “Adérito Imperfeito – Falsificação: 

deputado laranja faz-se passar por 

advogado”, O Independente, 5-5-1995 
 

Transcrição da notícia do Independente de 5-5-1995, página 8 (e com chamada 

na primeira página)
1214

: 

 

O Independente, 5-5-1995 

Chamada na primeira página: ―Deputado da bancada laranja é falso doutor‖ 

 

―Falsificação: Deputado laranja faz-se passar por advogado 

Adérito Imperfeito 

 

O deputado social-democrata e secretário da direcção do grupo parlamentar, 

Adérito de Campos, prestou falsas declarações sobre as suas habilitações 

literárias. Quando chegou a S. Bento, em 1980, preencheu a sua ficha 

declarando que era licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. E 

que tinha como profissão «advogado». 

Numa investigação desenvolvida por O Independente descobriu-se que, 

afinal, o deputado laranja, eleito pelo círculo de Aveiro, nunca chegou a 

concluir o curso de Direito e que, por via disso, nunca esteve inscrito na 

Ordem dos Advogados. Mais. O deputado aveirense deixou o curso quando 

lhe faltavam apenas duas cadeiras para o concluir e agora, por via disso, corre 

sérios riscos de ter de fazer não duas mas 12 cadeiras. Tudo por causa de uma 

reforma curricular do curso de Direito na Universidade ele Coimbra. 

Adérito Manuel Soares Campos é conhecido sobretudo por ser o primeiro-

secretário da direcção do grupo parlamentar social-democrata, leia-se 

«controleiro da presença dos deputados no hemiciclo», cargo que vem 

exercendo ininterruptamente desde o consulado de António Capucho, em 

1985. O seu «padrinho» político é e sempre foi Ângelo Correia. 

 

Apanhado. O falso licenciado, que tem por difícil missão fazer circular pelo 

plenário a folha das presenças dos deputados laranja, confirmou tudo a O 

Independente, mas garantiu que jamais preencheu qualquer papel em que se 

declarasse como advogado. 

A versão de Adérito Campos é simples. Em 1980, militava ainda na JSD de 

Aveiro, via concelhia de Vale de Cambra, de onde é natural, e foi eleito 

deputado pela primeira vez. Tinha então 23 anos de idade, nunca chumbara 

um ano e era considerado um bom aluno. A prová-lo o «15» à sempre difícil 

cadeira de Direito Romano, em Coimbra. Segundo as suas próprias palavras, 

tinha planeado concluir o curso na época de Setembro/Outubro, mas as 

eleições de Outubro de 1980 permitiram-lhe um lugar ao sol em S. Bento. 

Adérito não hesitou um segundo, e decidiu adiar a conclusão da licenciatura 

em Direito. 
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Apesar de lhe faltarem as cadeiras de Direitos Reais e Direito do Trabalho, 

preencheu o seu «curriculum vitae» como licenciado em Direito. «Fi-lo 

porque achei que passados uns meses acabaria o curso», explicou a O 

Independente. A verdade é que Adérito, vá lá saber-se porquê, nunca o fez. 

Ao que tudo indica, entusiasmou-se à séria pela vida parlamentar. 

 

«Eu não fui!» Explicou-nos que ainda tentou pedir a transferência de 

Coimbra para a Universidade Clássica de Lisboa, mas «na altura houve uns 

problemas aqui em Lisboa, e nada feito». O Independente apurou, no entanto, 

que na Secretaria-Geral da Universidade de Coimbra não consta qualquer 

pedido de transferência do finalista de Direito. 

Quanto ao facto de ter declarado ou não «advogado» como profissão, Adérito 

Campos garante que «nunca o faria, até porque, mesmo em Coimbra, sempre 

disse que quando acabasse o curso não era para ir à barra do tribunal». «Eu 

sempre adorei a vertente política, e por isso é que escolhi tirar o ramo de 

Ciências Jurídico-Políticas», acrescentou. 

Quando lhe perguntámos como é que explicava o facto de nos seus currículos 

oficiais constar sempre a profissão de «advogado», Adérito Campos não 

soube explicar, e escudou-se num provável erro dos serviços administrativos 

do Parlamento. 

De facto, a Divisão de Apoio Estatutário aos Deputados, um dos 

departamentos administrativos da Assembleia da República, publica em todas 

as legislaturas um livrinho com as biografias dos deputados. No último, 

referente à VI Legislatura, datado de 1993, lá aparece Adérito Campos, na 

parte referente às habilitações literárias, com a inevitável «licenciatura em 

Direito». Mais abaixo, outro dado falso e comprometedor - «Profissão: 

Advogado». 

 

Erro dos serviços. Se se trata de um erro da Divisão de Apoio Estatutário aos 

Deputados, não se sabe, e Adérito Campos explica que «pode perfeitamente 

ter acontecido que os serviços tivessem concluído que eu era advogado por 

ser licenciado em Direito». Esta explicação do deputado aveirense poderia ter 

alguma consistência não fora o facto de no mesmo livro constarem colegas 

seus de partido e outros de Parlamento que figuram como tendo a licenciatura 

em Direito mas cuja profissão é tudo menos «advogado». 

A título de exemplo, refira-se o caso do líder parlamentar laranja, Silva 

Marques. O sucessor de Pacheco Pereira é licenciado em Direito e em 

Sociologia, facto este que levou os serviços, segundo a lógica de Adérito, a 

classificar Silva Marques como... empresário industrial. E se o argumento do 

secretário da bancada laranja cai pela base com o exemplo do seu líder, o 

mesmo acontece com colegas seus de hemiciclo. O socialista Arons de 

Carvalho, apesar de ser licenciado em Direito, é, do ponto de vista 

profissional, docente universitário. Ou então o exemplo do vice-presidente do 

grupo parlamentar comunista, João Amaral, que sendo também licenciado em 

Direito preencheu na respectiva ficha como profissão: «técnico superior da 

Administração Pública». 
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Kaput. Os seus companheiros de bancada, esses, não têm dúvidas em traçar o 

seu destino: «Está politicamente arruinado com este episódio». Muitos deles 

desconfiavam da sua licenciatura, mas nunca se preocuparam em tirá-lo a 

limpo. «Eu sabia que ele não era licenciado, mas passados uns tempos ouvi 

tratarem-no por `doutor' e estranhei», comentou um deputado que com ele 

partilha a bancada social-democrata. Este gesto de Adérito, garantem-nos 

fontes próximas do grupo parlamentar do PSD, vai fazer mossa: «Um tipo 

que faz uma destas, mentindo descaradamente, sujeita-se às piores 

consequências, quer a nível partidário, quer a nível da Assembleia da 

República. E nem o facto de ser um bom homem o vai salvar. Logo numa 

altura em que a transparência está na agenda do dia!». 

Quanto a Adérito Campos, limita-se a acrescentar que vai tratar de pedir a 

transferência para Lisboa, e pensa que só terá de fazer duas e não 12 cadeiras. 

O facto de poder estar a pagar o preço de ter alinhado por Durão Barroso no 

último congresso, «com esta torpe denúncia passada para a imprensa», o 

deputado encolhe os ombros e remata: «Se calhar vou ter de estar mais atento 

nos próximos tempos». O problema é que pode voltar a esquecer-se, como 

lhe aconteceu com o curso de Direito. 

Pedro Guerra‖ 
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