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1. O aluno inscreveu-se e matriculou-se na UAL em Setembro de 2008, iniciando as aulas em 15 de Setembro. Foi obrigado a 

realizar a candidatura á bolsa de estudo em Outubro de 2008, mas nunca teve conhecimento de nenhum indeferimento 

liminar e a única deliberação que recebeu sobre a análise da sua candidatura foi a decisão final, no dia 28/02/2009, que 

continha os seguintes termos: 
 

      

        “Resultado definitivo” 

 

“A análise da candidatura é da responsabilidade do Estabelecimento de Ensino que frequenta. Para qualquer 

questão, por favor, contacte o gabinete de acção social.” 

 

 Estado da Candidatura: Rejeitada 

 Motivo de indeferimento: Aluno não matriculado. 
 
 
2. Ora, o motivo de indeferimento apresentado, “Aluno não matriculado”, é um erro grosseiro (muito estranho): 

 
a) Primeiro, porque não é indicado o respectivo motivo de facto, nos termos do artigo nº 125º do CPA, ou seja, porque 

é que o aluno se considera não matriculado, através de que condição, prova documental ou outra coisa que 
legalmente pudesse confirmar a inexistência de matrícula. Questionada a DGES, esta não soube responder e 
apenas disse que não existia nenhum documento no processo administrativo que confirmasse ou a matrícula ou a 
falta dela; 
 

b) Segundo, porque também não foi apresentado o obrigatório motivo de Direito, também nos termos do artigo nº 125º 
do CPA e ainda do artigo 24º, nº 1, alínea a), do Despacho nº 12 190/2007 - Regulamento de Atribuição de Bolsas 
de Estudo a Estudantes de Estabelecimentos de Ensino Superior não Público); 
 

c) Terceiro, porque tal motivo, “Aluno não matriculado”, só pode ser apresentado como indeferimento liminar, nos 
termos do artigo 12º, alínea b), por remissão artigo 16º, nº1, al. d), do mesmo Regulamento de Atribuição de Bolsas 
de Estudo a Estudantes de Estabelecimentos de Ensino Superior não Público); 

 
d) Quarto, porque a Administração (DGES) não pode usar outra informação se não a que for entregue pelos alunos, 

porque se trata de uma relação jurídica cujos sujeitos estão na posição de Direito Público e em que não pode 
existir interferência de terceiros e muito menos das universidades privadas, tal só acontece por fraude e quando 
estas tenham interesse em escolher quais os alunos quem devem ser apoiados com a Bolsa; 

 
e) Quinto, porque também a universidade privada não pode usar a anulação da matrícula para efeito de assuntos 

dirigidos á análise da candidatura á Bolsa de Estudo, mesmo que por falta de pagamento das propinas, pois trata-
se de uma relação jurídica exclusiva entre o interessado (o aluno) e o Estado (Direito Público, em processo 
administrativo); 

 
f) Sintetizando, por um lado numa decisão final e de indeferimento não pode ser apresentada uma causa liminar, 

porque uma decisão liminar é usada para decidir de imediato se vale a pena instruir a candidatura e, por outro lado, 
não é o Estabelecimento de Ensino que pode comunicar por qualquer meio factos que pertencem á personalidade 
jurídica do interessado; 

 
g) Neste caso específico da candidatura á bolsa de estudo, o único motivo de indeferimento só pode ser dos alunos 

qualificados como economicamente não carenciados, nos termos do artigo 16º, nº 2, do regulamento; 

 
- FRAUDE GIGANTESCA NAS BOLSAS DE ESTUDO, ENSINO SUPERIOR NÃO PÚBLICO – 

 
Obrigação á exclusão e escravatura na profissão de Estudante legítimo. 

Alunos com bolsas acumuladas de várias entidades chegam a vários milhares de euros por ano, 
e outros sem nenhuma (Câmaras Municipais, Institutos, Fundações, Associações, etc). 

 



2 

 

h) E, por fim, a universidade não pode interferir directamente em nada no processo administrativo por se tratar de 
uma posição de Direito Público exclusiva entre o aluno e o Estado. O sector de Acção Social de uma universidade 
privada só pode intervir como apoio á instrução do processo (recolha de elementos) e nunca na análise e decisão 
final pois assim estaria a mandar no órgão competente e por interesse pessoal coligado. 
 

 
3. Outro erro básico é o facto de a decisão proferida atribuir a responsabilidade da análise da candidatura ao Estabelecimento 

de Ensino, porque a instrução e análise da candidatura é feita para a Direcção Geral do Ensino Superior e não para o 
Estabelecimento de Ensino (artigo 13º, nº 1, do Regulamento). Portanto, não pode o Estabelecimento de Ensino ser 
responsável pela análise da candidatura, não só por se tratar de uma entidade privada e ter a análise e a decisão final 
posição de Direito Público entre o aluno e o Estado, como ainda por uma questão de imparcialidade, daí a incompetência do 
órgão, mesmo que haja acordos de colaboração. 
 
O Estabelecimento de ensino apenas pode, portanto, apoiar na instrução do processo e, já durante a fase de pagamento da 
bolsa e depois da decisão final (artigo 25º, nº 5 do regulamento), comunicar a perda do título de aluno por qualquer motivo, 
precisamente por aqui se tratar apenas de uma interferência indirecta. De outra forma estará a retirar a personalidade 
jurídica do aluno por interesse ilícito. 

 
 

4. Outro erro grosseiro no processo administrativo é o facto de a DGES obrigar o aluno a faltar ao pagamento das propinas 
por falta do pagamento da Bolsa de Estudo em tempo útil, ou seja, mensalmente e nos termos do artigo 25º, nº 2 do 
Regulamento, em conjugação com o artigo 84º do CPA (Medidas Provisórias). Isto faz lembrar como atribuir as bolsas 
usando o método do totobola ou do totoloto. Primeiro verificam-se as chaves nas bases de dados repartidas e depois 
escolhem-se as pessoas a quem vai sair o dinheiro ou se é necessário um jackpot para aumentar os lucros. 

 
Por causa disto o aluno foi informado de que a bolsa era paga com retroactivos, mas tal é uma mentira porque também 
não foi apresentado o respectivo motivo de facto complementar e nem o motivo de Direito dessa alegação, ou seja, 
nenhum motivo fundamenta essa forma de fazer as coisas, aliás tal situação é contra o estado social e económico. De 
facto a bolsa só pode ser atribuída mensalmente tal como manda o Regulamento, artigo 25º, nº 2, e nunca com 
retroactivos. Se é atribuída com retroactivos é porque alguém está interessado nisso ilegalmente, excepto a Lei, a Razão 
e a Verdade (nomeadamente para obrigação á corrupção ou fazer render o tempo o máximo possível de modo a 
manipular o processo para fazer os desvios). 
 
A questão é que a Administração, em coligação com as universidades privadas, criou um processo administrativo fora de 
tempo e com regras pessoais e cujo único intuito é tão só desviar astuciosamente o Direito dos alunos. 
 
Quanto aos atrasos nas propinas, tal é apenas uma questão de gestão dos planos de tesouraria positivos fixos e 
negativos variáveis, juntos aos planos de viabilidade técnica e económica, e não de uma obrigação do aluno. Este pode 
dever as propinas até receber a bolsa pois tal não lhe pode ser imputado, até em razão de quem pode mais facilmente 
escolher a resolução do problema em termos do Código Civil e Administrativo. E, quem pode escolher ou quem está em 
posição de resolver o problema é a Administração (podia escolher a Lei, a Razão e a Verdade). 
 
De facto, a Bolsa de Estudo é uma prestação pecuniária, de valor variável, para comparticipação nos encargos com a 
frequência do curso, e inclui, entre outras despesas, as propinas. Sendo uma participação nas várias despesas, torna-se 
num apoio global, facto que permitiria ao aluno gerir o seu orçamento de forma elástica. Se assim é cabia á Administração 
tomar medidas provisórias para os alunos pagarem as propinas através da gestão de recursos porque a sociedade é 
indivisível em vez de imputar astuciosamente ao aluno a culpa criada por ela própria criada, que arranja nos seus 
sistemas estranhos, isto nos termos do artigo 3º, nº 2, do regulamento. A bolsa é para aplicar mensalmente na frequência 
do curso, ou seja, mediante as necessidades livres dos alunos, e não quando a DGES bem entende ou precisa. De facto, 
em coligação com as universidades, a DGES obriga os alunos a faltarem ao pagamento das propinas e as universidades 
anulam a matrícula por falta de pagamento precisamente para, entre ambas, se desviarem as bolsas de estudo para os 
alunos fantasma (ou para roubar mais uma parte da economia e construir impérios no estrangeiro, Europa, África, etc). 
 
A administração usa e abusa de poder para sujeitar os alunos á exclusão e até para os sujeitar á escravatura na sua 
profissão legítima de Estudantes (prostituição, drogas, etc.), sendo estes muitos dos negócios escondidos de reitores e 
administradores das universidades privadas e dos magistrados e juízes protectores, polícias, etc. 
 
De facto, a Administração obrigava-se a não ser negligente e mau pai de família, por isso tem toda a culpa. Repare-se 
que até toma decisões finais já no meio do ano lectivo, não toma as medidas provisórias, não paga as bolsas 
mensalmente, cria conspiração contra os alunos remetendo-os á falta de dignidade social e ainda por cima a culpa é 
imputada aos alunos para os convencer disso, em razão da sua incapacidade cognitiva ou inexperiência (especialmente 
aos alunos do primeiro ano e para implementar o vício dos lucros para os anos seguintes). 
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Disseram ao presente aluno que se devem tomar medidas para que os alunos não fujam com a verba da bolsa paga com 
retroactivos porque ainda é algum dinheiro. Ora, como já se disse, não se pode pagar as propinas com retroactivos, tal é 
uma invenção astuta, é um procedimento que não existe em parte nenhuma da Lei ou das relações económicas normais, 
e só os burros ou mentirosos é que a alegam, precisamente porque sabem que nunca vão pagar bolsa nenhuma a não 
ser às suas famílias do MFP- Multiplicador da Função Pública ou sócios da lista. 

 
5. O maior erro é pois obrigar o aluno a condição escravizante durante mais de seis meses, a perder aulas e a fazer gastos 

subsidiários, bem conhecida a situação, adequada às medidas provisórias normais e ao regulamento de atribuição de 
bolsas de estudo para o ensino superior não público. 

 
6. Depois o aluno é informado de que a comunicação de “Aluno não matriculado” veio do Estabelecimento de Ensino. Mas 

esta comunicação, tal como já se disse, só podia ser detectada em indeferimento liminar e não na decisão final e também 
só pode ser da responsabilidade do interessado e apenas a ele cabia provar se está ou não matriculado com um 
certificado passado pelo estabelecimento de ensino, por se tratar de uma posição exclusiva de Direito Público (Direito 
administrativo entre o aluno e o Estado). 

 
Nos termos do artigo 25º, nº 5, do regulamento, e reportando-se apenas e só à alínea a) do mesmo artigo, o 
Estabelecimento de Ensino podia comunicar um motivo qualquer mas para fazer a cessação do pagamento e não o 
indeferimento, ou seja, estando o processo já na fase de pagamento da bolsa, por altura em que se perde a qualidade de 
aluno a qualquer título. Assim, tal alegação é mais do que um mero erro, pois é notório que se trata de um procedimento 
inexistente e que não tem nexo de causalidade adequado com a natureza do Direito, a não ser que a bolsa esteja a ser 
paga mas não ao titular respectivo. 

 
Ante finalmente, se houvesse uma cessação do pagamento da bolsa, nos termos do artigo 25º, nº 4 do Regulamento, tal 
situação não se enquadra em nenhuma causa de decisão ou indeferimento final, tão só de cessação. 
 
 

7. Finalmente, é de salientar com espanto que, antes de ter havido qualquer problema, o aluno deslocou-se à DGES para 
consultar o processo administrativo uma vez que tinha um prazo de reclamação e precisava de ver a documentação do 
processo para poder fundamentar a mesma, ou seja, tinha de verificar se existia alguma irregularidade, legal ou outra, por 
acção ou omissão, que estivesse na origem do indeferimento. Mas foi recusada a consulta por duas vezes e em dias 
divergentes, o que é de facto da mais vil prepotência porque se trata de um Direito fundamental, normalíssimo (artigo 62º, 
do CPA). Isto só prova que algo existe de muito feio no processo, uma vez que não é causa que contenha documentação 
classificada, ou que revele segredo comercial, artístico, literário ou industrial, nos termos do mesmo artigo e diploma. 

 
 
Conclusões: 

 
A- A Administração obrigava-se a pagar as bolsas em tempo útil e depois da ausência do indeferimento liminar, neste 

caso a partir de Dezembro de 2008. Também não deixou o interessado consultar o processo, obrigando-o a tentar 
adivinhar o que estaria na origem do indeferimento e sobretudo na causa de tamanha ilegalidade. 
 
Causou pois uma lesão muito grave, agregada e continuada, quer em termos dos direitos fundamentais, protegidos 
insanavelmente pelo Código Civil, e quer de razão económica agregada, transformando o próprio Estado em 
criminoso organizado sob a capa de fé-pública. 

 
 

B- O erro grosseiro geral é não indicar os respectivos motivos de facto e de Direito em todas as alegações e decisões, 
embora se saiba que tal é obrigatório, nos termos do artigo 24º do Regulamento e artigo nº 125º do CPA. 

 
O motivo de facto é a explicação sucinta do como, quando, onde e porquê das alegações e o motivo de Direito é a 
indicação da respectiva regra jurídica, preceito legal ou regulamento específico que fundamenta as mesmas alegações. 

 
Assim, teria de ser apresentado o motivo de facto e de direito para se alegar que “a análise da candidatura é da 
responsabilidade do Estabelecimento de Ensino que frequenta. Para qualquer questão, por favor, contacte o gabinete 
de acção social.” 
 
Teria de ser apresentado o motivo de facto e de direito para se alegar que o “Estado da Candidatura: Rejeitada”; 
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E teria de ser apresentado o motivo de facto e de direito para se alegar o “Motivo de indeferimento: “Aluno não 
matriculado”. 

Conclui-se desde logo que nenhum dos termos da decisão de indeferimento coincide com os respectivos motivos 
de Direito, previstos na legislação aplicável. E este contexto leva-nos a pensar o seguinte: 
 
A- Se o Estado da candidatura é “Rejeitada”, isso significa que a candidatura estaria na condição de atribuída até á data, o 

que realmente se ajustaria á lei pois o aluno precisava de pagar as propinas e estas devem ser atribuídas 
mensalmente e depois da decisão preliminar (artigo 25º, do Regulamento). Mas o aluno nada recebeu e, sendo assim, 
quem é que está a receber a bolsa de estudo até à data e desde Dezembro de 2008, uma vez que está a ser paga e foi 
agora dissimuladamente cessada, nos termos do nº 4, do artigo 25º do Regulamento; 
 

B- Então quer dizer que há uma decisão interna deferida e pagamento da bolsa em prestações mensais a um aluno 
fantasma, e outra decisão externa de indeferimento que é a conhecida pelo aluno verdadeiro (basta pois usar o nome 
do aluno verdadeiro e trocar o número de conta bancária, por isso é que este sistema terá sido inventado pelo MFP). 

 
C- Outra grande ilegalidade, apesar de incluída no Regulamento, é obrigar o aluno a confirmar o pagamento mensal da 

bolsa. De facto o aluno não tem de confirmar pagamento nenhum, primeiro porque depois de conhecer o inicio do 
pagamento só a reclamação é que confirma o não recebimento e depois porque o aluno não pode ser sujeito a 
condição escravizante, nomeadamente a um preço sombra tão elevado tal como pretende a DGES e o Governo. 

 
A confirmação do recebimento da bolsa apenas pode ser exigida no início e eventualmente no fim de cada ano escolar 
para se confirmar que a mesma não foi desviada. Ora, se a DGES não quer a confirmação do início do recebimento da 
bolsa é porque está interessada em que ela se inicie quando bem entender. Ainda, se a confirmação for mensal isso 
apenas serve para escravizar ainda mais os alunos sob a desculpa de rigor, mas afinal é uma maneira de esconder a 
fraude uma vez que é fácil confirmar o recebimento de uma bolsa ilegal como legal a partir do interior e muito mais fácil 
faltar á confirmação a partir do exterior (o que se quer é obrigar o aluno a cometer erros para retirar a atribuição). 

 
 

D- A universidade recusa o pagamento faseado das propinas se surgirem problemas aos alunos supervenientes á 
matrícula, aplica multas e taxas elevadíssimas e, depois de três meses de atraso, o pagamento tem de ser integral e 
juntamente com as multas e taxas. Ora, isso retira a liberdade do aluno se, por exemplo, precisar de uma garantia de 
pagamento enquanto espera pela Bolsa de Estudo e, por outro lado, coliga perfeitamente com os interesses da DGES 
(rejeitar candidaturas no meio da fase do seu pagamento, especialmente aos inexperientes alunos do 1º ano, enquanto 
a fase de instrução e análise da candidatura é usada para ter tempo de manipular o processo e não para instruir a 
candidatura legalmente pois se assim fosse a decisão era rápida e bem feita – “Bis dat qui cito dat”). 
 

E- Aliás, porque motivo é que o valor das bolsas vai para a conta bancária do interessado, incluindo as propinas, em vez 
de o Direito ser assegurado realmente com o bolseiro a trocar os recibos das despesas aprovadas pelo valor da bolsa 
e em pelo menos 70%? Porque é que o NIB dos candidatos tem de ser conhecido pela DGES antes da decisão final e 
cerca de seis meses a um ano antes de ser decidida a bolsa fictícia? Porque é que a DGES leva seis meses a um ano 
para decidir de um processo que se pode decidir em dois minutos, uma vez que tem apoio dos sectores de acção 
social, instalado nas universidades, para fazer o processo? Porque é que leva tanto tempo? Não será para ter tempo 
de manipular os processos e nada mais, tal como acontece nos tribunais que são o maior lugar da conspiração e da 
corrupção? Não será para ter tempo de fazer a manipulação e desviar as bolsas para as contas bancárias dos alunos 
fantasma e/ou dos funcionários da DGES, dos departamentos de acção social e dos administradores e reitores das 
universidades, remetendo os alunos às formas de escravatura preferidas dos reitores, administradores e respectiva 
rede de magistrados, juízes e polícias protectores sob a capa de fé-pública (prostituição, drogas, etc.)? Afinal para que 
servem os gabinetes de acção social junto das universidades privadas, para manipular e atrasar os processos ou para 
o contrário? Porque é que não há prazo de deferimento liminar e sendo este comunicado ao aluno, mas apenas 
indeferimento liminar não comunicado ou comunicado virtualmente? E porque se alega o pagamento das bolsas com 
retroactivos se isso não está previsto em nenhuma norma e é assim ilegal, não podendo nunca existir numa condição 
normal? Porque é que são jovens adolescentes que tratam os assuntos das bolsas de estudo e que decidem tudo com 
base em interpretação defeituosa ou mentirosa das leis e nem sequer sabem falar ou responder a questões das mais 
simples? Porque é que a DGES dá um prazo para reclamar mas não deixa os interessados consultar os processos 
para ver se ali existe algum erro de maneira a poder fundamentar a reclamação, situação nojenta e ditadora que 
contraria as mais básicas regras de Direito previstas no artigo 62º, do Código de Processo Administrativo? Será porque 
a actividade da DGES, dos gabinetes de acção social e das universidades privadas é especialmente o fabrico de 
documentação falsa para desviar as bolsas de estudo, criando uma economia paralela de milhões todos os anos e sem 
qualquer escrúpulo pelas consequências? 
 

 
JUNTA: O print da decisão nojenta e fraudulenta da DGES, colocada na página do candidato. 
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NOTA: A descrição supradita é um juízo real porque a sociedade é indivisível, excepto a intuição individual e colectiva,  
             a causa é sempre a mais anterior e a evidência é verificável. Estudo: MC- in “Tese do Direito Universal”. 


