
Presidente da Câmara
de Torres Vedras
acusado de plágio na tese
de doutoramento

Justiça
inésChaíca

Carlos Bernardes usou
"textos de outros autores"
e "substituiu algumas
palavras por sinónimos",
acusa o Ministério Público
0 presidente da Camará Municipal
de Torres Vedras, Carlos Bernardes
(PS), foi constituído arguido e deverá
ser julgado por ter plagiado partes
da sua tese de doutoramento.

Carlos Bernardes foi constituído

arguido num processo-crime de con-

trafacção, definido, no Código dos
Direitos de Autor e Direitos Conexos,
como um crime cometido por quem
utilizar "obra, prestação de artista,
fonograma, videograma ou emissão
de radiodifusão que seja mera repro-
dução total ou parcial de obra ou

prestação alheia, divulgada ou não
divulgada".

No caso da tese que o autarca
defendeu em 2015 no Instituto de

Geografia e Ordenamento do Terri-
tório (IGOT) da Universidade de Lis-
boa para se tornar doutor, a Justiça
encontrou indícios de que se baseou
em "textos publicados ou divulgados
em data anterior e de outros auto-
res", tendo Carlos Bernardes intro-
duzido apenas "ligeiras modifica-
ções" no trabalho alheio: alterações
relacionadas com o novo acordo
ortográfico, introdução de sinóni-

mos, "substituições de verbos, alte-

ração da ordem das palavras e

supressões de partes dos textos ori-

ginais", de acordo com uma nota

divulgada ontem pelo Ministério
Público (MP).

0 advogado do arguido, Fernando
Pratas, diz suspeitar de que todo o

processo tenha sido desencadeado

por adversários políticos de Carlos
Bernardes nas últimas autárquicas.

As suspeitas foram levantadas num
artigo de opinião de um antigo verea-
dor, o também socialista Jorge Ralha,
no jornal Badaladas. Desde 2017 que
a tese de doutoramento estava a ser

investigada pelo Ministério Público,
tendo Carlos Bernardes chegado a
admitir falhas na citação de alguns
autores. Mas negou que se tratasse
de plágio. "O trabalho académico
desenvolvido por mim resultou num
conjunto de investigações sobre a
temática em estudo e foi corrigido ao

longo da sua realização", declarou
na altura ao PÚBLICO. Ontem escu-
sou-se a prestar declarações.

Uma comissão do IGOT nomeada

para verificar eventuais indícios de

plágio na tese (intitulada As linhas de
Torres Vedras: um destino turístico

estratégico para Portugal) detectou
"erros grosseiros" em citações - mui-
to embora tivesse considerado que
os trechos da dissertação em causa
não representavam a parte funda-
mental do trabalho. Na sequência
destas conclusões foi aberto um
outro processo na Justiça administra-
tiva que ainda decorre.

Fernando Pratas não descarta
pedir a abertura da instrução do

processo-crime, uma espécie de

pré-julgamento no fim do qual um
juiz decidirá se se justifica fazer sen-
tar o autarca no banco dos réus.

"Nada deste processo deve implicar
o mandato autárquico", observa o

advogado.
Desde 2003 que o alegado plagia-

dor tem funções na Câmara Munici-
pal de Torres Vedras: primeiro como
vereador, e depois como vice-presi-
dente, entre 2005 e 2015. Depois
disso tornou-se presidente da autar-
quia.

Entre 1 de Setembro de 2014 e 31

de Dezembro de 2018, o MP deduziu
201 acusações pelo crime de contra-
facção - "tipo legal que abrange
outras situações que não apenas plá-
gio em trabalhos académicos" -,
indica a Procuradoria-Geral da Repú-
blica em resposta ao PÚBLICO.
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Carlos Bernardes defendeu a
sua tese em 2015


