Colegas:
Não n~s pode passar despercebida a furtiva actu ação da D.GóS.(ex-p.I~D . E);que des t a
vez ~ n o dla 6 de ~evereiro a tingiu o nosso colega ~ estu dant e de Dire i to JA..YJ. tónio
I1I::-.nuel
G0.rClQ Ne to do. Republica . Ki ·..: bo ~o :~ ;30b·~.s . Pe l o.,s 9 h. dco n o.nhfí foi o Neto int e rpelLdo po r
quatro agentes da conheclda pollcla,que r evista do o seu qua rto sem qu~lquer mandat o de
busca 90 ~onduzirrun a ,Li~boa :Caxia~9or:de continua incomunicnve L Os motivos da prisão pertencem ~lnda aos deslgnlos lnsondavels da s a uto ridades polici.a i s e as diligências feitas
no sentldo de conseguir qua isquer informa çõ es n a da mais . adi nnt ar3.m ~ dos conta ctos dos
seus amigos do Kinbo dos ' obas e do ')X'" ;-:c itn r ·:)r • . 'JlJ vui;'" o.n. t c irn ' co : [\ D. r; . -, .li!«:.ube...sE
apenas que" lnão tinha sido por motivos estudLntislÍl"Queremos crer que o mistério dos motivos
não signifique tão só a arbitrariedade do pede r a que nos vinha habituando a polícia política
que ago ra mudou de nome .Queremos crer t ambéf' que os equívocos em breve se rão desfeitos "à luz
da verdade e duma informação esclarecedora .
Preocupao+llos sobretudo o tratamento cOE,ctivo que o nosso colega es t eja sofren do em Caxias
sem que disso possamos ter notícias ,pois que vivendo o Neto distante da f amília não lhe
permi tido receber qualque r visi ta.:t urgente pO:'_ s conseguir o mais breve possível a necessária au<=>
toriza ção para lhe prestar a possível assis + ência~apoio mo r a l e gerautir-' desde j á a necEesária
assistência jurídica ."'li'o da a pessoa privada da sua liberdade tem direi to a ser tra t ada com humanidade e com o respeito da dignidade ineren -,.~ e ~ pessoa humanallartigo' loº do Pacto Internacional
relativo aos Direitos Civis e Políticos,
:t urgente também que este incidente não morra no esquecimento;de Lisboa foi enviado um tele·grama ,que diz :"T endo chegado nosso conhecimento notícia prisões angolanos em Lisboa e Coimbra
çomo Diapa Andringa, Maira Catanho Silva, Á=,.varo Sequeira Santos? José Ilidio Coelbo CI'1lZ, An~6nio M. Gare't a Neto, Raul Lope s Fe:io e nutras em Angola interpretamos junto de V c Ex
junto
Assembleia Naeiónal nossa preocupação tratar .entn ministrado prresoB e receio COrItCTetizado em
factos j~ vereficados de envio detido Angola . Reclamamos esclarecimento público e pretendemos
seja §alvagua rdada int egridade detidos e garant j.da sua ~ilediata ass istência jurídic a .
5s estudantes de Coimbra reunidos em As sembleia Magna ec1Vi a ram t amb€m telegramas à Assemble.ia Na cional, Presidente do Conselho? :Ministro do Interinr 811'l. que man isfestam recei o si t a ção .,
I)]usional colega Neto e recl8.ilalll esclarecimento público sua prisão? pretendem salvag,mrdada
integridada detido e garantia L~ediata ass istência jurídica e visitas colegas.
Cumpre-nos estar avisados impedir de futuro e limitar de momento os desmandos e trangressões das liberdades e direi tos que assistem ao homem em qualque r s.i tua ção.
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