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A Crónica 

 

Um mundo encantado da Disney 
 

Sempre me espantei com a facilidade e dureza com que os jovens do secundário ou 

estudantes da universidade apanhavam o metro ou o autocarro e se dirigiam ora para 

casa, ora para a escola. 

De facto, eu, aluna da universidade só compreendi o que era ter um passe dos 

transportes públicos aos 18 anos. Até aí tudo bem. Pagava 11,65€ por duas zonas. 

Depois passei a pagar 12€ e alguns cêntimos…e hoje pago 14,75€! Se este aumento 

já foi considerado um escândalo, o que dizer do fim do apoio de 50%? Pai, mãe 

preciso de 28€/mês para ir para a faculdade! 

Agora vamos imaginar todos os restantes estudantes (excluindo os que dizem não ter, 

quando na verdade são verdadeiras personagens da Disney, rebolando em moedinhas 

brilhantes), que não têm possibilidade de desembolsar 28€ ou mais, muito mais, no 

passe mensal. Ou imaginemos ainda que, por causa deste retrocesso, as famílias 

passam a despender mais dinheiro em gasolina, o que representa menos um mês de 

alimentação dita normal, ou que jovens dos 13-23 passam a deslocar-se a pé? O que 

significa isso nas contas do Metro do Porto, Carris, STCP ou Transtejo? Um encaixe 

fulminante de dinheiro nos cofres? Não…Apenas um maior “buraco financeiro” . 

Já o Estado…Ah! O Estado deixa de ser personagem de BD e passa a encarnar a 

realidade do Tio Patinhas. 

Por: Inês Guedes Pimenta 

 

Factos são factos 
 

Fala-se e torna-se a falar do vídeo que a Sábado fez sobre os estudantes 

universitários. 

Eu, aluna do universitário, posso gabar-me de saber todas as respostas às questões 

por eles colocadas, com excepção do livro “Evangelho segundo Jesus Cristo”…Mas 

eu não sou para aqui chamada, aliás poderá haver quem leia este texto e me 

condene, e diga coisas terríveis sobre a minha cultura. 



Mas factos são factos.E aqueles jovens, vítimas da pressão de uma câmara e 

microfone, conseguiram as melhores pérolas destes últimos tempos. Acreditam vocês 

que haja quem não saiba qual a capital dos EUA? Eu acredito. Acredito também que o 

trabalho dos jornlaistas tenha sido “penoso”. Que ninguém me tente convencer do 

contrário! 

Em comunicado no Facebook, João Ladeiras, aquele que respondeu “Miguel Arcanjo” 

à pergunta “Quem pintou o tecto da Capela Sistina?”, facilmente se justificou (tinha 

andado no Externato São Miguel Arcanjo, nos Olivais) e ameaçou processar a 

jornalista (a qual ainda não retornou as chamadas) da revista que o entrevistou. 

Mas factos são factos. E factos são também que a publicação Sábado reformulou o 

seu texto de contextualização na página online, incluindo, até, mais uma faculdade, e 

denominou o link como “Vox Pop: A ignorância dos nossos universitários (NOVA 

VERSÃO ALARGADA) ”. Entre ignorância e ignóbeis (palavra que está na ordem do 

dia), não sei qual escolher…Se os alunos, se os jornalistas. 

Mas factos são factos. 

Por: Inês Guedes Pimenta 

 

Coisas da Greve 
 

Não percebo esta greve. Chamam-lhe Greve Geral, quando no entanto a 

maioria dos serviços não irá aderir. O povo está cansado de tentativas, sejam 

elas políticas ou não. O povo não vai desperdiçar mais uns euros no final do 

mês por promessas e precaridades que muitos deles não conhecem. 

O Bloco de Esquerda distribuía hoje a tarde,panfletos simpatizantes à greve,ali 

na zona da Trindade. Pedia aos Universitários que se juntassem a eles nesta 

luta difícil(andam a dizer isso desde o Maio de 68). 

Mas adiante…dizia o meu pai hoje ao jantar, que não percebe muito bem o 

porquê de se fazerem estas greves!E digo eu também..porquê?De que é que 

adianta mostrar ao governo que os portugueses estão chateados? Eles já 

sabem! E qual é a resposta?Tomem lá a subida dos impostos seus mal-

agradecidos. É verdade que não temos um tio Jardim(assim generoso), mas 

também vamos ter as nossas luzinhas de Natal( a bem dizer não serão três 

milhões, mas com certeza que os produtos da China continuam a ter valor). 

Por isso parem lá com as lamúrias! Vão ter Natal, vão ter luzes e continuam 

com trabalho…eu é que não tenho metro! 

Por: Inês Guedes Pimenta 

 


