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Convívio entre estudantes recém-chegados à Universidade de Lisboa e 'veteranos' da academia marcou boas-vindas

MIGUEL BALANÇA

Há
quem viva em Santa-

rém e se desloque todos
os dias para Lisboa. " João

Rodrigues, 17 anos, chega de
Viseu para estudar Prótese
Dentária, na Faculdade de Me-
dicina Dentária da Universida-
de de Lisboa (UL). Mora em
Benfica, é dono da casa onde
vive, mas o relato de quem, ca-
loiro como ele, tem de pagar
"um preço absurdo por um

quarto minúsculo" domina o
retrato que traça das primeiras
horas como universitário, na
festa de boas-vindas da UL.

E tanto na Cerimónia Solene
de Abertura do Ano Académi-
co, no interior da Aula Magna,
como na alameda da Cidade
Universitária, o alojamento
universitário dominou as in-
tervenções.

"É imperativo dar resposta aos

nossos estudantes que se depa-

ram com a falta de alojamento a

preços acessíveis nos principais
centros universitários do País.
Na UL, a relação entre procura e
oferta de camas para estudantes
é paradigmática da situação no
País. Para as 93 vagas que ainda
temos disponíveis das cerca de
1000 camas das nossas residên-
cias temos 326 novos estudan-
tes em lista de espera", subli-
nhou António Cruz Serra, reitor
da academia de Lisboa. Antes,



Zélia Abegão, dos Serviços de

Ação Social da Universidade de

Lisboa, retratou o alojamento
como o "maior obstáculo no
acesso ao Ensino Superior" .

"Hoje mesmo, colegas nossos
não podem estar aqui sentados

porque não tiveram os mesmos
apoios para suportar a propina
ou custear um quarto em Lis-
boa", destacou José Rodrigues,
estudante, membro do conse-
lho geral da UL, em discurso na
Aula Magna. "Podemos ser a

primeira [geração] a viver pior
que os nossos pais" , antevê. •
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PSICOLOGIA 1 a ANO, ALMADA

BRUNO SERRAS, 18 ANOS

DEPOIMENTOS

"As rendas são
impeditivas"
'Os preços dos

quartos em Lisboa

são impeditivos.
Um abuso. São

quartos minúsculos em que se paga
mais do que uma renda de uma casa

'normal'. Demoro 45 minutos a che-

gar à faculdade, mas há quem ve-
nha de Cascais e demore duas ho-

ras. E isso não é admissível."

BEATRIZ LEAL, 18 ANOS

MEDICINA DENTÁRIA 10 ANO, CARNAXIDE

"Estou a viver com a avó"
"Não tive proble-
mas com aloja-
mento, porque te-
nho cá família. Es-

tou a viver com a

minha avó e vou continuar até o

curso acabar. Com os preços que
estão no mercado não vale a pena

pensar em quarto ou casa pró-
pria. Era uma despesa muito

grande para a minha família."

LUA FARIA, 19 ANOS

PSICOLOGIA 1Q ANO, SÃO PAULO, BRASIL

"As propinas são caras"
"As propinas são

caras, principal-
mente para os es-

trangeiros. Édifíci

arranjar casa em

Lisboa. São pouquíssimas as mo-
radas vagas. Divido apartamento
com duas meninas e o quarto com

o meu namorado, e a renda é al-

tíssima. Já estou a procurar solu-

ções fora do centro de Lisboa."


