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Universidade de Feijó
arrenda pavilhão à RTP
SUPERVISOR O Presidente do CGI garante que não teve qualquer intervenção no processo RENDA ©
Grupo público paga 40 mil euros por mês à Universidade de Lisboa pelo uso do Pavilhão de Portugal

O RTP alugou o Pavilhão de Portugal O António Feijó é presidente do CGI e vice-reitor da Universidade de Lisboa

HUGO REAL/DUARTE FARIA

A RTP arrendou o Pavilhão
de Portugal à Universida-
de de Lisboa por 40 mil

euros mensais, num total de 160
mil euros (valores sem IVA) . Em
comum as duas instituições têm
António Feijó, presidente do
Conselho Geral Independente
(CGI) da RTP e vice-reitor da
Universidade de Lisboa. Ques-
tionado pelo CM se desempe-
nhou algum papel na celebra-
ção do acordo, o professor cate-

drático afirmou que "não", a
mesma resposta que deu à per-
gunta se poderia existir conflito
de interesses no negócio.

Ao CM, a Universidade de Lis-
boa informou "que o Professor
António Feijó não pertence ao
Conselho de Gestão da Univer-
sidade de Lisboa" e que, "por
isso, não participou na discus-
são nem na decisão" .

A RTP, por seu lado, justifica o
arrendamento deste espaço
pelo facto de o Altice Arena ser

"manifestamente insuficiente,
em matéria de espaço, para to-
dos os serviços obrigatórios" do
Festival da Eur ovisão .

Assim, o Pavilhão de Portugal
serve "como edifício de apoio" .

A empresa pública acrescenta
que o arrendamento "do Pavi-
lhão de Portugal à Reitoria da
Universidade de Lisboa come-
çou em fevereiro" e que estão a
trabalhar há já algumas sema-
nas centenas de pessoas no pa-
vilhão, um número que vai



crescer até 600 ou 700 em abril.
O espaço está arrendado à RTP

até uma semana após a final da
Eurovisão, que está marcada
para o dia 12 de maio. O arren-
damento do Altice Arena, re-
corde-se, vai custar dois mi-
lhões de euros à RTP, um valor
que será coberto pelos cinco
milhões com que a Câmara de
Lisboa financia o evento. •
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DOIS MILHÕES DE EUROS


