
Ratos e baratas
na Faculdade
de Letras de Lisboa
Alunos protestaram contra pragas, casas de banho destruídas e salas com
vidros partidos. Queixam-se ainda de refeições a preços "incomportáveis"

Alunos aporta
da Faculdade de Letras
em protesto contra
a falta de condições,
entre as quais estão as

casas de banho fechadas
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críticas A Faculdade de Le-

tras da Universidade de Lis-

boa (FLUL) "está a cair",
queixaram-se ontem cerca
de três dezenas estudantes à

porta do estabelecimento de

ensino. Há um pavilhão com
amianto e janelas partidas.
Há baratas e ratos nos corre-
dores principais e "óleo no
chão de radiadores muito an-

tigos", garantem os alunos.
As salas jánão são suficientes

e as casas de banho "estão

sempre em manutenção", o

que obriga alguns a desloca-

rem-se aos lavabos de outras
faculdades.

Durante mais de meia hora

ouviram-se cânticos de pro-
testo contra "o desinvesti-
mento de décadas dos suces-

sivos governos no ensino su-

perior". "Temos um pavilhão
construído para ser provisó-
rio desde 1970, com amianto

e janelas partidas. As tempe-
raturas das salas são insupor-
táveis no verão", queixou-se
Sara Gonçalves, da direção da

Associação de Estudantes da

FLUL. As casas de banho "es-

tão sempre em manutenção
ou reparações provisórias, o

que não resolve o problema",
exemplificou ainda a aluna,
a frequentar o terceiro ano da

licenciatura em Tradução.

Pelos corredores, conta ain-

da, veem-se baratas e, porve-
zes, até ratos.

ALIMENTAÇÃO CARA

Além das falhas estruturais

"graves" dos edifícios, os

alunos queixam-se dos pre-

ços das refeições das canti-
nas. "Ultrapassam os cinco

euros. É incomportável al-

moçarmos todos os dias na
cantina, que supostamente
deveria ter preços sociais",
critica Sara.

"O valor das propinas e a

falta de ação social são barrei-

ras sócio económicas para o

acesso ao ensino superior.
Apesar das propinas terem
reduzido, há outros custos",

acrescenta.

Recentemente, segundo os

estudantes, a direção da Fa-

culdade de Letras implemen-
tou um "calendário perpé-
tuo", através do qual um se-

mestre "passa a ter 24 sema-

nas e não as atuais 15, au-
mentando muito a carga ho-

rária", explicou ainda.

Aporta-voz dos estudantes

assegurou que já houve vá-

rias reuniões com a direção
da faculdade e que a Associa-

ção de Estudantes da FLUL

chegou a encontrar-se com

representantes do Ministé-
rio da Educação e da Ciência

e Tecnologia, mas estes
"nunca mais deram uma res-



posta", conta.

DIRETORREVELA EMPREITADA

Questionado pelo JN, Miguel
Tamen, diretor da Faculdade

de Letras da Universidade de

Lisboa, não respondeu ao

problema das casas de banho,
nem da falta de limpeza e das

pragas de insetos. Comen-
tou apenas o pavilhão cons-
truído para ser provisório há
40 anos: "Esperamos poder
lançar a empreitada para o

edifício que o substituirá ain-
da em 2020. Era um processo

que se arrastava desde 2004,
e que agora foi finalmente
desbloqueado".

Já relativamente ao calen-
dário perpétuo em vigor, as-

segura que "não há nem mais

uma semana de aulas, acar-

galetivaé exatamente ames-
ma". Adianta que "existirá
durante a construção do novo
edifício um semestre de Ve-

rão, mas apenas para quem
quiser ter aulas no Verão" «s
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Sara Agudo
estudante

"Já tive de usar as casas
de banho de outras fa-
culdades, porque não
dava paia usar as nossas.
Estão várias vezes entu-
pidas e sujas"

Filipe Gameiro

estudante

"Além das casas de
banho estarem fechadas
ou sujas, ainda encontra-
mos baratas nos corredo-
res. É vergonhoso"




