O;UNTE DE ECONÓMICAS
A Dlrecçao do instItuto Superior de Ciências Económi- .
cas e Financeiras tomou ontem pública, através . da Secretaria de EstacI0 -da lnforlnação e Turismo, a seguinu
co mu(7icação .
(,Tendo sido nota da, -durante a tarde cio dia 12, por
alg~ms estudantes . a pre~ença, nas instalações do Jnstitut.:J SUDerior de Ciências
Económica,,~ e - financeiras, de
um in,!ivíduo Que lhes pareceu l'~.:ranho 11 Escola e t ~ ndo este recusado icieP.tificar-se. foi solicitado all Secret:\.rio do Instituto Que pedisse
a esse indivíduo a sua idcnlificacão.
ADÓs várias contradições, e
tendo a certa altura afirmado ser agente ela Direcção-Ge-

raI oe Segurança, fOI contaç- p'anhados pelo SecrctárÍo e
tada e~sa
Direcç;ão - Geral, por elementos dá Direcção
que" wonnou não existir da Associação dos Estudanqualquer agente com . o no- tes, · para o anfiteatro, a fim
me indicado, nem qualquer de procederem à identifica,
chefe com o nome também. ção, logo afirmando não pertitado pelo mesmo indivíduo tencer o m esmo i'ndivídu'o ii
como senclo o do seu supe- . Direcção-G c r a 1. Su scitou-se
l-ior hierárquico. ~es las con~ nessa altura, bllr buri!rho, ha.:
dlÇõeS, a Direcção-Geral 'de venclo um ,gruno molestado
Segurança comunicou que esse indivíduo, renquanto ou·
iria enviar ciois agentes par a tro; 'a pesar dos %forços de
procederem à sua identifica- numerosos estt:dantes pará
ção.
restabelecer a calma, ' atacaEnquanto se aguardava a va os dois agentes. Gerou-se,
ohegada dos dois agentes , foi assim , grande confusão c veaquele ' ÍlIldivíduo levado por rifkamm-se attopelos dentro
um gnlpo de estutl:mtes p ara do anfiteatro. havenclo Sido
um anfiteatro, onde r;tpida- disparaqos alguns tiros e samente se juntaram numCl'O- .hendo-se QUI:! fOfam transpor
sas pessoas.
tados dois feridos. em auloApós a chegada dos agen- móveis particulares.
tes, dirigiram-Se estes, acom.A Direccão da Escola não
pode deiX'ar (Ie ~amentar pro...fundamente o ocorrido e irá
promover a realização de um
inquérito imediato sobre estes factos • .
N. R. - Segundo apurdmos
iunto do ba>!co ' do Hos pital
de Sallla Maria, o incident(
fez um morto e um fendo,
ambos estudantes. Aquele serviço chegou jd sem- vida wn
aluno do . 4.· ano de Direito
José António Ribeiro dos Sa';'
t O$, ae 26 tinOS de idade. Um
seu colega , de Económicas,
José Alberto R ebelo cios R eis
de . 19, ficou ali intemad.o, te:,
_ rido numa perna.
_
O estúda11le mario era ti1.'10 40 sr. dr. Vasc'J Ribeiro
dos Santos, · m édico assistel:/'
te dos Hospiu;is Civis dé
Li !> boa. Residia
seus
páis_ na Calçad,a- d
. 37, 2.°.

com

•c. •

Con eqUÔnCiaS dos incidentes
em EGonOmicas

em

recrutados
vúias escolas
conduzem a acçio subversiva e
aproveitam a oportunidade de
atrair os .entes da 01o estudanté José António
recção.Geral de Selurança a
uma farsa de tribunal estudanRibeiro dos Santos, falecido
tU, para os "alar e aaredlr.
anteontem em consequência
A acção de llrupos, subversl.
dos incidentes ocorridos no
do Individuo suspeito, que fkou
vos dentro das escolas "em senberto Rebelo Reis, de 19
I.S.C.E.F., foi sepultado esta
por IdentlrlCar.
do lI$Sinalada, há multo tempo,
anos; mas o se,u estado não
tarde
Os aaentes sofreram várias
tomando-se cada dia mais dainspira cuidados.
contusões de"idas ao espancaDurante a tarde de ontem,
ras as suas intenções. As oraanlDois agentes da Dimento, dlrialndo-se, por Isso, ao
o universitário, que era filho
zações clandestinas já conheciS.
José
para
serem
Hospital
de
re,,-ção-Geral
de
'
Segurança,
_
das actuam dentro e fora das esdo dr. Vasconcelos Ribeiro
examinados.
colas e têm de ser responsabUI.
dos Santos, assistente dos
C
erea
das
11
horas,
soube.se
zadas por mais este lrave aconficaram feridos sem gravidaHospitais Civis, e de D. Maatravés da Polieia de Seaurança
tecimento.
de e, tendo recebido trataria Antónia Leitão Ribeiro
Plibllca, que haviam sido con·
e omunlstas e maolstas resmento hospitalar, recolheduzldos ao Hospital de Santa
dos Santos. Foi autopsiado
ponsabUizam-se, màtuamenteó
ram a casa.
Maria dois feridos e, mais twe,
no Instituto de Medicina Lepor estas acções, mas mosque um deles havia falecido.
gai.
tram-se unidos no ataque • auOntem, de manhã, o direcNo
Instituto,
os
aaentes
não
toridade
e U lnstltulções, utUlNa sala de observações do
tor do Instituto de Ciências
se apen:eberam de que os tiros
zando os meios de que dispõem
Hospital de S. José; continua
Económicas e Financeiras eshouvessem causado ferimentos
para fomentar a subversão.
internado o estudante, tamteve, em reunião, no Minise o transporte dos feridos reallA ....vidade dOI factos relata.
_ hém de Direito, sr. José AItério da Educação Nacional.
zou-se, em autom6vels parllcu.
dos, que lamentbellDente caulares, por forma tão di8c:reta
saram a perda de _a ' vida, de.
que os estudantes que acompa.
ve fazer reflectir sobre, os COla.
nharam os seus coleaas, ao, hosportamentos que se impõem
pital, nem sequer cheaaram a
neste _entoo
ser Identlfieados.
Não podemos dar oportunl.
Ambos os feridos estavam
dade aos lrupos extremistas de
matriculados na F acuidade de
alimentar a luta, de fomentar a
O lrelto, sendo, portanto; estraviolência, perturbar a tranquUl.
Através da Secretaria de Estapé, a ~o e com oIüectos connhos ao I nstltuto onde se prodade pliblic:a e prejudicar os ln.
tado da Informaçio e T~
tundentes.
duziu o Incidente. Um deles, J oteresses lerals.
receiJemõS- dõ--aãhfneCe -do- mIUm dos ,a aentes foi completasé Alberto Rebelo dos Reis, foi
Oetermlnou-se, por Isso, que
nlstro do I nterlor o leIulnte comente dominado, e o OIItro, emreconbecldo pelos aaentes,
fossem
proibidas quaisquer, mabora aaarrado pelas costas, conmunlcado:
quando transferido para o Hosnifestações plibllcas.
e onduldo o inqUérito a que seaulu retirar a pistola da conpital de S. José como um dos
F olhas clandestinas tentam
Imediatamente procedeu a 01tura e fazer três tiros com o promais actIVos elementos do mo- . explorar a reallzaçio do funeral
recção.GeraldeSeaurançasobre
póslto de Intimidar os -seus
tim, fkando, por Isso, sob prique, todavia, nio poden ser obo Incidente verlfkado na qulnaaressores e em condições de
são.
_
jecto de especulação politica,
ta-felra, 11, no Instituto Supenio poder alv~ qualquer deA oraanlzação e preparaçao
nem aproveitado pelos culpados
rior de e 1ênc:1as Econ6mlcas e
Ies.
de todo este processo, que se de-_
da sementeira de violência que
F lnancelras, apurou-se que o seA confusão criada produziu a
senvolveu ao lonlo de allumas
se pretende fazer entre a juvencretúlo do Instituto, cen:a das
debandada.eral, pe~ltlndo a
, horas, mostra como eleiDenlos
tude.
17 horas, pediu, telefoolcamen- _~IIb=ert=.:-:::ac=IlG:::
"' -~dOS:..::aa:en_t_es_e_a_f_ua~a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _te, • Oirecç~eral de Seeu- .te'
rança para mandar Identlfkar
um Individuo que se encontrava
ali retido pelos estudantes e dizia ser aaente daquela 01recção-Geral, saindo sob as ordeu de deteraalnado lnspector. Os n _ do .ente e do lnsI pector nio conferiam com neI nhum daqueles que estio ao ser~ viço da mesma Olrecção.Geral,
mas o funcloaúlo que atendeu
a chamada, dada a Insistência
PAo
do pedido e a estranha situação
ram montras do edifício do Mido Banco Fonsecas e Burnay de Açucar foram atinaidos por
criada na escola, determinou
nistério da's Corporações, na
e do Crédito Predial Português, prejuízos de certa . monta.
que fossem ali dois aaentes deuma delegação do grupo ~ As- Igualment~ foi ap,,:drejado um
Praça de Londres , e de vários
sempe"har-se da missão solicitada.
bancos e casas comerciais dasurances Nationales », a firma. automóvel condUZido por um
Os aaentes destacados foram
militar e que transportava u~
recebidos pelo secretArio do I nsoficial do Exército __ os quais
tltuto, a quem se d.....1ram, cer- se viram forçados a abandonar
ca das 18 horas e 30 minutos,
a viatura.
tendo pedido que lhes fosse- '
apresentado o Individuo a IdenOutro estudante, ferido no Intlfkar.
"cidente no I.S.C.E.F., está inÕ - secretArIo do Instituto
ternado no Hospital de S. José,
mandou;" então, chamar os reonde também compareceram
presentantes dos estudantes que
para receber tratamento dois
retlnham sequestrado, o referiag~ntes da D.G.S ..
do Individuo. Os aaentes pretenderam que o susPeito fosse trazido • sua presença, Insistindo
os estudantes para que fossem
eles
seu encOntro, iiõ anfiteatro a fim de,que a Identlfkação
se fizesse perante todns os cole&as presentes.
Os aaentes acabaram por aceder, elD face da cordura das palavras dos estudantes e da tranquUldade do ambiente, pondo
como condição serem acompanhados, nesta dlUaênc:la, pelo
secretArIo.
Chepdos ao anfiteatro, en. contraram ali _ lndlviduo de
pe, junto do quadro preto, com
UIII saco de papel enfiado na cabeça ate '_ OIIIbros e as mãos
amarradas atrú dali costas perante mais Cle duas centenas ele
estudantes _ rapazes e raparl·
&as _,em con4Jções que nem o
secretArIo do Instituto nem os
estudantes com quem tlaham
contactado haviam de qualquer
modo denunciado, nem eles,
aaentes, podiam suspeitar.
e omeçaram por ser valados
1080 <
. entrada, mas, obtida uma
pequena ac;almla, que lhes p~::.
-mltlu justlfkar a sua presença,
um dos estudantes retirou o saco de '.lapel da cabeça do sequestrado. 'Os .entes afirma-'
ram '1010, peremptC)rlamente,
que não se tratava de nenhum
funcionario da Oirecção.Geral
deSeaurança.
Ouviram, então, Insultos e
ameaças, ao mesmo tempo que
um aropo passou deliberada.
mente II ..ressão, tentando domliul-los, envolvendo-os, manletll!'do-os e aaredlndo-o~ a pon-

COnlunicado
do Ministtrio' do Interior
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