
DIREITO DE RESPOSTA

Exmos. Senhores

A notícia hoje publicada pelo jornal i e

pelo semanário Sol, refere que "(•••) uma
das ideias absolutamente extraordinárias

que estão em cima da mesa, por forma a

dar cumprimento às obrigações protoco-
lares muito resumidamente enunciadas,

é ...fechar a pala." Mais adiante o mesmo

jornalista refere que "Fechar a pala, seja

lá como for, com menor ou maior impac-

to visual, para fazer daquele espaço um
auditório gigantesco, uma sala de even-

tos ou outra coisa qualquer, é um delírio."

A Universidade de Lisboa confirma que
se trata de um erro grosseiro de quem
redigiu e publicou a notícia referida, já
que não existe nem existirá em cima da

mesa qualquer proposta, estudo ou sequer
levantamento da mera possibilidade de

tal ocorrer. Bastaria um contacto com a

Universidade de Lisboa para esta infor-

mação especulativa ter sido liminarmen-
te posta de lado.

A Universidade de Lisboa vem solicitar

o desmentido total do conteúdo desta notí-

cia, solicitando a mesma exposição e rele-

vância que foi dada à notícia.

João Barreiros
Vice-Reitor da Universidade de Lisboa
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Comunicado da Universidade de Lisboa.    

Exmos. Senhores 
  
A notícia hoje publicada pelo jornal i e pelo semanário Sol, refere que “(…) uma das ideias 
absolutamente extraordinárias que estão em cima da mesa, por forma a dar cumprimento 
às obrigações protocolares muito resumidamente enunciadas, é …fechar a pala.” Mais 
adiante o mesmo jornalista refere que “Fechar a pala, seja lá como for, com menor ou 
maior impacto visual, para fazer daquele espaço um auditório gigantesco, uma sala de 
eventos ou outra coisa qualquer, é um delírio.” 
A Universidade de Lisboa confirma que se trata de um erro grosseiro de quem redigiu e 
publicou a notícia referida, já que não existe nem existirá em cima da mesa qualquer 
proposta, estudo ou sequer levantamento da mera possibilidade de tal ocorrer. Bastaria um 
contacto com a Universidade de Lisboa para esta informação especulativa  ter sido 
liminarmente posta de lado. 
A Universidade de Lisboa vem solicitar o desmentido total do conteúdo desta notícia, 
solicitando a mesma exposição e relevância que foi dada à notícia. 
  
João Barreiros 
Vice-Reitor da Universidade de Lisboa 
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