
MP arquiva suspeitas
de abuso de poder
sobre reitor de Lisboa

António Cruz Serra e o presidente da Faculdade de Arquitetura, Pardal Monteiro,
foram investigados por causa de concurso e provas de agregação de professores

O reitor Cruz Serra
(à esquerda) foi ilibado.
António José Morais efetuou
uma das participações ao MP
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lisboa O Ministério Público (MP)
acaba de arquivar um inquérito so-

bre suspeitas de abuso de poder
que recaíam sobre o reitor da Uni-
versidade de Lisboa, António Cruz

Serra, e sobre o anterior presiden-
te da respetiva Faculdade de Ar-

quitetura, João Pardal Monteiro. A

investigação demonstrou que os

suspeitos interferiram na consti-

tuição do júri de provas de agrega-
ção pedidas por um professor e na

fixação de critérios de um concur-
so para professor associado, mas
não cometeram nenhum crime.

O procurador Válter Alves, do
MP do Departamento de Investi-
gação e Ação Penal de Lisboa, deu
como certos "vários pedidos efe-
tuados pelo reitor para [serem fei-
tas] alterações à composição de

júris (quer do concurso para pro-
fessor associado quer das provas

de agregação)". Eram dirigidos,
oralmente, ao então presidente
do Conselho Científico da Facul-
dade de Arquitetura da Universi-
dade de Lisboa (CC/FAUL), Jorge
Moreira da Silva, visando os júris
que este órgão, como lhe compe-
tia, aprovara.

FEDIDOS OU IMPOSIÇÕES
Só o júri das provas solicitadas por
Jorge Ribeiro para obter o título
académico de professor agregado



foi alterado quatro vezes por ini-
ciativa do reitor. A lei atribui a este
o poder de nomear os membros
dos júris, mas "por proposta do CC
da Escola". Para o MP, há ali uma
"discricionariedade" que, não sen-
do ilimitada, "permite alguma
amplitude de atuação", que o rei-
tor não ultrapassou.

Alguns membros do CC inter-
pretaram os pedidos do reitor
como imposições e aceitaram-
-nas, alegadamente, para não
atrasar as provas de agregação. Só

que o MP sustenta que os "pedi-
dos" de Cruz Serra "nunca foram
no sentido de escolher uma pes-
soa concreta para compor o júri,
mas antes no sentido de o júri ser

composto por elementos que, no
seu entender, melhor se enqua-
drariam na área e circunstâncias
da prova a prestar".

O então presidente do CC, Fer-
nando Moreira da Silva, foi quem
apresentou aquela tese ao MP, di-
zendo que Cruz Serra "apenas"
lhe pedira que o júri fosse consti-
tuído por professores da especia-
lidade de tecnologias, visto que as

provas respeitavam ao Departa-
mento de Tecnologias da FAUL.

"Todos os júris de provas de agre-
gação tiveram sempre pessoas de
outras especialidades", contestou
Carlos Dias Coelho, então mem-
bro do CC e agora presidente da
FAUL. Já Jorge Ribeiro, o professor
que pediu as provas de agregação
no início de 2018, lembrou que o

Decreto-Lei 239/2007 só exige

uma "maioria" de membros da es-

pecialidade em questão, "pelo que
não havia razão para o júri propos-
to não ter sido homologado pelo
sr. reitor".

SEM BENEFÍCIO PRÓPRIO

O MP diz ainda que o reitor não
atuou com a "intenção de benefi-
cio ou prejuízo para si ou terceiros"

- um requisito do crime de abuso

de poder. Já quanto ao presidente
da FAUL, o mesmo MP disse que
"fica a dúvida", por causa do con-

curso para uma vaga de professor
associado, a que poderiam concor-
rer ele próprio, Pardal Monteiro,
como também Jorge Ribeiro (mas
sem o título de agregado).

Depois de o CC aprovar os crité-
rios de seriação desse concurso, os

mesmos foram alterados, segun-
do testemunhas, por Pardal Mon-
teiro e Cruz Serra, de forma que o

peso da experiência em gestão
universitária subiu de 10% para
20% . "Esta alteração favorece ob-

jetivamente os candidatos Pardal
Monteiro e Francisco Oliveira,
que são atualmente o presidente
da Faculdade e presidente do Con-
selho Fiscal", depôs o então o líder
do Departamento de Tecnologias,
António José Morais, autor de
uma das participações deste caso

ao MP. Morais foi professor do Jo-
sé Sócrates e esteve ligado ao polé-
mico processo da sua licenciatura.

Pardal Monteiro, no entanto, não
se apresentou àquele concurso. •


