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EFE"C'TUOU-SE
PARA \0 C'E'M:IT'É'Ril'O DA AJUD~A
Mui~as pessoas incorp0>ra'ram-se no f.unera,1 - que foi c ivil' do ' quartanista de Di'reito, J osé António Ribeiros dos Santos, ' atingidp
morta,lmente a tiro, na Associação Académica do ,Instituto Superior de
Ciências 6conómi.ca's e Fiha~--e-iras, na ta,rde de qua'rta-feira, .quando
ali deco~ria uma reunião .inter,- assodações.
.

ConclJlíd'a a autópsia, no Instituto d'e Medicina Legal, o cadáver
fo,i traslad'a do pará a Calçada de
S-antos, 37-2.°, r·e·sidência dos pais
d'a vítima, Sr.' D. Maria Antónia
Leitão Ribe.iro dos · Santos e Sr.
Dr. Vasco Ribeiro d os Santos; figura prestigios,a da medic·i na portugues'a , professor da Escola de
Enfermagem Artur Ravara e antigo membro da equipa de mestr e "
Pu.Jido Valente.
.
,
O funeral ef.ectuou-se ontem às
15 horas, da' mOl'ada acima, para
o cemitério da Ajuda.
Muito Mltes da hora determi'IlJada para a saída' do préstito' começaram a afluir para junto da
casa dos pais do jovem, muitas pessoas, na , sua maioria
constituíd.os por estud,antes univers'i tários, alguns catedráticos.
entre os quais o Pro,f. Eng. Abr.eu
Faro, a nti go subsecretário de Estado da Administração Escolar;
inúrneros médicos e, ainda, escritor,es, a fim de se assoc,i arem à
d,e rl'adeim hom enagem à memória daquel,e jovem e d e apr,e's entarem condolências à ilustre família ' enlutaod'a .
.
Dadas as clÍr·cunstândrus em
. que faleeeu José António Ribeiro
dos Santos e as d·eterminações da
nota distr.ibuída anteontem à noite, pelo ' Mindsté'rio do Interi-or,
através da Secretaria de Estado
da In,f ormação e Turi's m o, difundi,da pela Impre'n sa, Ráodio e Televisão e na qual
acentuava
que estavam proi'bidas todas as
manife'Stações púbHc,as, a P.S.P.
de,s tacou, quer para junto da residência da famíli a Ribeiro dos
Santos, quer para as. im-ed)aç 5e,s
do cemitério da Ajuda, contingentes d'e gl'aduad08 e p.raças da:s
br.igad-a;s de choque, sob a direcção dos ca:pitã-es Fer.rei ra da Silva, comandante da 2.' Divisão, e
Nune,g ·F erreira. da D ivisão de

se
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Surgiram diversos incidentes que retardaram a 's aída do préstito, em cerca de um a hora -,
entre os agentes da autoridade e
os civis que se encontravam ali,
pelo ,que h á a lllimentar, conforme relatamos a séguir, diversos '
feridos que tiveram de receber
tratamento no. Hospital de S. José, além dos que não nos fo i possível ideutifjear,- porquanto opta- .
ram pelas clínJc.a s particulares .
O préstito seguiu, depois, pela
Ayenida, 2',1. de . ,Julho, em direcção ao cenlitério .da AjUda. A Polícia tomou disposições, no ' que
respeita à circulação do trânsito,
t~n~ naquela artéria como nas
outras que vão- ter ao réfe'1'idO-~
mitério.
Todavia. na Calçada da Tapada,
surgiram
muitas
pessoas
que impediram que a urna prosseguisse no auto-fúnebre, conduI!:indo-a, aos ombros. até à jazida.
P:assav.a das 7 hor
quand
principiou a debandada não se
tendo verificado no cemitério e
na zona d a Ajuda os recontros
entre os civ'i s e a Polícia assinalados. anteriormente. em Santos-o-Vel):la .

• . OS FERI'DOS TRATADOS
NOS HOSPITAIS . CIVI'S
Em consequência do recontro ·
travado na Calçada de S antos, entre civis e agentes da a utoridade ,
alguns momentos antes da saí da
do funeral do quartanista de D 'reito José António Ribeiro dos
Santos, foi atingido com uma oed ra na cabeçao guarda da P.S.P.
F1ernan do Rodrigues Costa de 31
anos, domiciliado na Rua de D .
Fuas Roupinho , 19-2 .0 esq.", pelO
que rec,e beu no ban co do Hospital
de S. José. o ito pontos natura is.
D evido a outro incidente OCOJ'rido no Largo do Intend ente entre guardas da P. S. P . e d ive'l'sos
civis foram tratados, no m esmo
estabelecimento
hoslo italar.
os
guardas ' da P . S. P .: Alexandre '
Martins d a Costa Rodrigues, de
27 anos e António J.osé Guimarães Fonseca, de 2(i anüs; e ' José .
dos S a ntos Escorva!, de 27 anoo '
e o irmão deste, An tónio Catarina dos Santos Escorval, de 15"
anos, a,moos de Corroios
Entretanto ;continua internado
na S ala de ObservacÕ€s do Has· ·
pital de S. José, sob" prisão, o ·estuàa nte José Alberto Rebelo Reis,
também ferido com
tiro
numa das pernas dura nte o inci·
dente ocorrido na tarde de quar- .
ta-feira n a Associacào dos Estudantes do Instituto" de Ciências .
·
E-conómicas e Financeiras. "

um

ça, visto o carácter da . sua act1vidade criminosa.»

20 PRI 'SÕES
~E FIE( TUA DAS
PEL·AP. S. P.
* os DETIDOS
FORAM ENVIADOS
À DI RECCÃO-GERAL
DE SEGURANÇA
J

,

Para efeitos de publicação,' recebemos cerca da meia-noite de
ontem através da Secretaria de
Estado da Informacão e Turismo.
a· seguinte. ' nota l-dimanada da
P.S.P. de LIsboa:
'
«Os grupos 'comprometidos na
acção subversiva constituídos principalmentepor estudantes que,.
durante o dia de ontem. 13, se
manifestaram na via pública e
praticaram várias depradações,
, tentaram, hoje, 14, à , saídiJ, do funeral ' do estudante Ribeiro dos
Santos, desobedecer ao regulamento em vigor sobre a realiz~
cão de f.unerais na cidade de Lis,
boa.
«Foram impedidos de o fazer
mas. por terem desobedecido e
a,pedrejado a Polícia, houve necessidade de intervenção da forca
pública, na zona do Largo de
Santos.
«Terminado o funeral. espal,h aram-se. em vários grupos, pela cidade, fugindo à vigiláncia da Po, lida, e partiram montras na Avenida Duque de Loulé e na Rua
do Conde Redondo.
«Houve necessidade de novas
!nt~rvenGões da força pública pa~
ra res,t abelecer ' a ordem.
«Durante estes incidentes, fo- '
ram presos vinte indivíduos, rulguns transportando pedras, entre
os quais catorze estudantes.
_«Todos' os presos foram envia- .
dos à. iDirecçã.0<2erllilde Segrw'an-

