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MPpedeanulaçãodocursodeRelvas LÍDIA MAGNO CRISTINA RITA
PAULO PINTO MASCARENHAS

Opedido paraanulação
dalicenciatura do exministro Adjunto e

dos Assuntos Parla
mentares Miguel Relvas deu
entrada ontem no tribunal
como a CMTV adiantou empri
meira mão O pedido foi feito
terça feira no Tribunal Admi
nistrativo do Círculo de Lisboa

OMinistério Público solicitou
a anulação da licenciatura por
irregularidades no processo
numprocesso contra a Universi
dade Lusófona e o ex ministro
Miguel Relvas A
notificação segue
agora para as duas
partes envolvidas
que terão de con
testar a acusação
nos prazos legais
Contactado pelo

CM Relvas frisa
que desconhece o
conteúdo do pro
cesso em causa Ou seja que

ainda não foi notificado O exministro Adjunto de Passos
Coelho acrescenta que de qual
quer forma não há decisões
para já Ou seja compete aos tri
bunais decidir sobre o caso

As irregularidades no curso
de Miguel Relvas prendem se
com a disciplina de Introdu
ção ao Pensamento Contem
porâneo na qual o ex ministro
obteve a classificação final de 18
valores numa prova oral quan
do tal classificação só poderia

resultarde um exame escrito OexreitordaLusófonaFer
nando dos Santos Neves deu
cincocréditosaRelvascombase
em sete artigos escritos em jor
nais e numaprova oral quando a
universidade não admite exa
mes orais finais como avaliação

Foi o ministro da Educação
Nuno Crato quem reenviou as cação
exigências do relatório dos ins
petores para a Lusófona e para o
Ministério Público A 4 de abril
deste ano Crato revelou que teve
conhecimento dos resultados da
auditoria em março nunca fa
lando sobre o caso comRelvas
A demissão do ministro Ad

junto e dosAssuntos
Parlamentares

aconteceu nessemesmo dia Em
conferência de im

prensaRelvas ale
gou razões família
rese faltadecondi

çõesanímicas para
sair do Governo
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