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Ao ser eleita,a Direcç~o Geral da Associaç~o Acad~mica de
Coimbra assumiu perante os estudantes da Academia o compromisso

da

defesa intransigente dos seus ir.teresses.E,pois,com preocupaçao que
assiste à progressiva degradaç~o da quali dade da alim e ntação nas Can
tinas dos Serviços Sociais,assim como das ~ondiç~es higi~nicas da
mesma •
Na verdade,é visível o descontentamento generalisado por
parte de quem,dia a dia,frequente a Cantina.O estudante tem direito
a refeição condigna com o seu trabalho.
P a ra o comensal,deparar com situaçoes de comida impr6pria
de aumento de preços (caso do aumento de 30% nos extras) ,bem como
de o utr a s,á j~ um lug ar c om um.
A Direcç ~o Geral da Associação Academica de Co imbra faz
questão de se empenhar,des d e já,na resolução urgente e eficaz de t~o
premente problema.
Há que investigar o porquê da situação.O que está por detraz
dela.E actua r

para lhe pôr cobr o .

Pensamos que,sem um estudo atento e cui dado das c a usas reais
da situação,sem uma aná lise que vá mais alám do que uma mera apreci~
çao dum facto,na da de positivo se poderá alcançar.Todavia,julgamos
que se impoe orna acção imediata que cDntemple os aspectos mais prementes dos problemas postos.
~ nesta

linha que a Direcção Ger a l

da AAC está a envidar t~

dos os esforços para qoe se veja _ fin a lmente esta quest~o resolvida.
Nesse sentido alertamos os estudantes da Academia para este problema
que é de todos.
E neces~á rio mobilizar es f o rç o s para que a situação seja ul
tr apassada .E necessári o r ep u d iar firm emente o a um e nt o dos extras,
depois dum recente au mento do p reç o das refeiç~ es .E necessário que se
deixe de passar fome nas Ca ntinas.E necessário que sejam asseguradas
as mínim a s condiç~es de higine

_ na alimentação,

Queremos,por últim o , a lertar p a ra o utro p~mente problema.E~
tamos em Março e a s bo_lsa.§__[J_ão f oram ainda paqas .Poc\er-se-á chamar
a isto " uma política de ap:oio s o cial aos estudantes mais desfavoreci
dos 11 ?
Estes,como o utras quest~es r espe itant es à situaçã o social dos

estudant9~serão,desde já um camp o plli~itário de acção da D.G.,de que
os estudantes ser~o inform ado s assiduamente
Coimbra,8 de Março de 1978

Departíàmento ô1'e Informação
Direcça o Geral da AAC

