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Associação de Estudantes do Liceu raiconal Infanta Di . r.Iaria
I SABEL E CARMO MONT.

cm:rmu c;,. Do

Vem por este modo a direcção da Associação de bstudan
tes do Liceu Infanta D: .• ~Jlaria demonstrar o seu Bais vivo repúdio pelÕ
vil aésassinio perpretado na p~ssoa de Jos~ Pedr o Teixeira da Veiga
e
1-.'i: oura, estudante neste Liceu.
Vimos i c ualmente por este n ei o i nf or mar os estudantes
e a população de Coiillbra. do que se passou na reali dade na noite de 11
de Julho.
O José Pedro, acompanhado de mais três colegas, banh.§:_
vam-se, e::1bora ilegalmente, nas Piscinas 1~uni c i pais de Coimbra. Um outro companheiro, encontrava-se no exterior visto não ter querido acompa
nhá-los. O Guarda de siro viu o jovem sentado no chão assobiando de foE
ma suspeita. Interrogado sobre o facto o jovem informou o agente da PSP
sobre o que se passava no interior das piscinas. Entretanto chegou
ao
local um carro-patrulha, cujos ocupantes tamb ém int erpelaram o jovem.Foi
então que um dos estudantes que se encontrava no interior da piscina,se
pôs em fuga sendo avistado pelos"asentes da autoridade~ Depois de uma
curta e infrutífera perseguição,o aGente de c iro depo is de ter ido ao
carro buscar uma ariila automática, penetrou nas piscinas e baleou mortal
mente pelas costas o já referido estudante, sen contudo ter feito qual=
quer disparo de intimidação. Trata-se ~ois de mais um assassínio cometi
do pela P.S •.P., que se vem juntar ao núr.1ero já elevado de assassínios,cometidos por esta corporação. Lembre-se que esta polícia, apresenta a
mesna estrutura que tinha pntes de 25 de Ãbril.
Em qualquer parte do mundo, dão-se armas a pessoas que
estejam preparadas para velar pelo bem estar de t odo s e que saibao cons
cientemente usá-las contra o crime, e não em situaçõe s onde a priori es
se não existe.
Algumas interroc;ações se nos deparB.L1:
ESTARÁ A P. S. P. PREPARADA PARA ZELl\.R PELO BEM ESTAR
~ô POVO PORTUGúES?
TERÁ ELA CONSCIEIJCIA DO SEU PAPEL NESTA NOVA

SOCIEDA ~ET

QUE SIGNI~ICADO TERÁ PARi\. Ul"~ AGENTE DA ~.S.P. A VIDA

HU!-:IANA?

IRÁ A P.S.P. CAMUFUR NAIS ASSASS! NIOS?
A Direccção da Associação de Bstudantes do Liceu NaciQ
nal Dª· i.~aria, pede desdle já, que seja aberto um proces so ao agente assassino, de modo a que este seja condenado cou a maior justiça,.
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