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POLICIAS .EESTUDANTES FERIDOS

.Anuncia o' Ministério -do-Interior
Do Ministério do Interior,
através da Secretaria de Estado

a actos de indiscipl ina que terminaram pela ocupação abusiva
do próprio gabinete do director.
A intervenção processou-se
«A direcção do I. S. L.pediu em termos de evitar confrona Polícia de Segurança P~blica a tações e de acordo com o sr.
sua intervenção, anteontem, 16 director do Instituto, conduzincerca das 10 horas, para pôr cobro do à desocupação das insta-

da Informação e Turismo, rece·
hemos ontem a seguinte comunicação:

laçôes onde se tinham refugIado
os estudantes e ao encerra-'I
mento da respectiva Assoc~ação . .
Sanados os disturbios do
Técnico, chegava ao Comando
da Polícia de Lisboa a informação de que se preparava
maior agitação no I. S. C: E.
F ., sob a orientação da Associação dos Estudantes.
Cerca das I 6 horas, as forças '
de segura nça tomaram o dispo- !
sitivo apropriado, no exte. rior
do Instituto, a fim de impedir
que nele entrassem elementos I
estranhos à actividade da escola 'l
e se organizasse nova manifestação publica sediciosa como '
aquela que se realizou no passado dia I I e da qual resultaram
montras
partidas, correrias,
agressões pessoais e só veio a
ser dissolvida com a intervenção
da Polícia, na Avenida da Liber- .
dade, onde foram efectuadas
. várias prisões.
A Polícia foi provocada e
apedrejada pelos estudantes do
Instituto amotinados, que se encontravam Protegidos dentro do I
edifício.
i
Nestas circunstâncias, foi ordenada a entrada na escola e
dominado o motin, procedendo-se, seguidamente, por ordem
superior ao encerramento das
instalações da Associação dos
Estudantes.
Em consequência desta intervenção ficaram feridos um chefe, quatro subchefes e-doze guar- ·
das da Polícia e sofreu estragos
uma viatura da corporação.
Foram detidos por desobedecerem e injuriarem a autoridade
durante a manhã, no I. S. T.,
os estudantes do mesmo Instituto, António Miguel SetUbal Moreira da Silva, Armando Manuel Carvalheira Pedrosa, António José Fonseca dos Santos
Carvalho, António Alberto Valente Silva da Costa, António
Carlos Almeida Morais Sardinha, José Alvaro Pereira Antunes Ferreira e António José Nunes da Almeida Sarmento, que .1
já foram enviados a juízo.
1
No Intituto de Ciências Económicas .e Financeiras foram detidos, de tarde, para serem en- I
viados à Polícia Judiciária, os ;
estudantes Maria Clara Perdi- '
gão Pulido Valente, José Nunes ~
Pereira da Conceição, Vitor Armando Gonzalez do Nascimento, Raul Manuel Moreira da
Luz, Maria da Graça SimÕes Pinheiro da Silva, Júlio Marques
. Mota, Fernando José dos Santos
Tenreiro e Fernando Henriques
• Pinheiro da Cruz, todos alunos
do referido Instituto Superior de
Ciências Económicas e .Financeiras.
Neste incidente ficàram feridos estudanteB, que re.cebe.ram
os necessários socorros.
O Comando da Polícia de S~
gurança Pública de Lisboa lamenta este surto de provocação
e de violência e usará da
maior energia na repressão
daqueles
que
decidiram
adoptar estes processos, qualquer que seja o lugar onde,' se
I· encontr,e m, o rótulo que ostentem e a classe a que pertençam,
, para que tais actos não se repiI tam.»
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