
PGR averigua curso
de Relvas na Lusófona
licenciatura Caso nasceu
em tomo do número de

equivalências dadas pela
universidade privada ao
ministo Miguel Relvas

OMinistério Público revelou on
tem ao DN que está a averiguar a
licenciatura do ministro Miguel
Relvas naUniversidade Lusófona

O processo está em averigua
ções tendo sido já juntos docu
mentos necessários disse o gabi
nete de imprensa da
Procuradoria Geral da

República PGR res
pondendo a uma
questão doDN sobre a
análise ao caso que
PintoMonteiro anun

ciou emjulho
O caso da licencia

tura do ministro ad

junto e dos Assuntos
Parlamentares Miguel
Relvas começou adar
polémicapor causa do númerode
equivalências que lhe foram con
cedidas pelaUniversidade Lusófo
na De acordo com o processo do
aluno que aquela universidade
privada disponibilizou para con
sulta há algumas semanas foram
atribuídos 160 créditos ao aluno

Miguel Relvas no ano letivo
2006 2007 sendo que o curso ti
nha 180 créditos Relvas fez num
ano um curso de três tendo ape
nas de fazerquatro exames Amé
dia final foi de 11 valores

No despacho assinado porFer
nando Santos Neves diretor do
curso que em2006 também era
reitor desta universidade privada
são descritos todos os cargos e

funções públicas ou privadas de
sempenhados porMiguel Relvas
que serviramparajustificar as uni

dades de crédito con

cedidas para a sua ins
crição e matrícula no
curso deCiência Políti

ca e Relações Interna
cionais

Emmeadosde julho
passado a Reitoria da
Lusófona do Porto co
municou a demissão
de Fernando Santos
Neves

Na altura tambémo
primeiro ministro Pedro Passos
Coelho afirmou concordar com
uma eventual investigação às li
cenciaturas de 2006 feitas com

base em créditos ouvalidações
Entretanto decorre sem resul

tados conhecidos uma auditoria
da Inspeção Geral da Educação
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