PARA LER NA BICHA DAS CANTINAS

Querido estudante:
Preparas-te tu para adquirir por 35 paus uma senha, que trocarás por um tabu
leiro, onde tentarás equilibrar um prato de conteudo duvidoso, uma tigela de ~a
com sopa, alguns talheres, um pão geralmente esclerõtico, um copo de agua com corante e a sobremesa, onde puderás optar entre a mousse de plástico e o subdesenvol
vimento na forma de peça de fruta .
A bicha onde te encontras ã quase interminável - esperas de pê, pelo momento
em que, sentado, matarás a fome. Ao fim de meia-hora a fomere,s suscita, e terás
gastar mais dinheiro, em t roca de máis comida ao preço normal da inflação.
Ê por isto que aumentar o preço das cantinas, como já foi oficialmente anunciatio, será sempre um abuso: porque aos 35 paus tens de juntar o que gastas :ern
lanches, para compensar a pêssima refeição que te ê servida nas cantinas. Mas hã
mais: no ISEC a cantina meteu obras, as obras paralisaram, e a cantlna não vai
abrir no dia 3, data prevista para o recomeço das aulas. No ISCA, a cantina encon
tra-se igualmente fechada. O exemplo de Aveiro mostra como por falta de verba os
Serviços Sociais podem em qualquer momento encerrar qualquer cantina. Falta de ~!
ba a que se acrescenta a mã gestão, a arbitrária distribuição de verbas que nao
atribui a cada cantina um orçamento proporc i onal ao numero de comensais, a incompetênci a e os rumores de corrupção .

---

Se o FMI tambem chega às cantinas, so não compreendemo s porque e que nao paralisa
a anedótica modernização das Forças Armadas , que se prepa ram para a guerra como se 011
vença fosse um objectivo a reco nquistar , e Ãlcacer-Quibir ti vesse desaparecido da nossa mem6ria.
Se as cantinas aume ntam, no mlnimo exige -se que aume ntem, em proporção, as bolsas .
Se as cantinas vão aumentar, impõe- se que aumente a qua l i dade e quantidade das refeições
fornecidas, e sobretudo que sejam construl das novas e melho res cantinas . Se as cantinas
vao aumentar, aguardamos que o anuncia do inquerito ã gestão dos S.S. seja mesmo extensi
ve1 a Coimbra. E sobretudo , se o preço das refeições vai subi r, não fiques ã espera de
que suba, outra vez, para mais , sem que nada se modifique . Porque quem cala consente - vais esperar ati que o di nheiro te falte mesmo a serio , e tenhas de ir para o desemp~ego ainda antes de acaba res o Cu r so?
Se pelo contrãrio, entendes que o teu es t ômago mere ce um mln imo de consideração,
aparece hoje, pelas 14,30, ã porta da Facul dade de Letras. Pude rás depois participar em
mais um episódio desta telenovela , i ntitul ada 110S es t udantes, a fome, o ministro e os
Sociais". Nem te contamos da s cenas dos pr6ximos capitul os , para aumen t ar o suspense .
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