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No dio 25 de Moio, depois de terem sido perseguidos denho do suo Escolo, seto
presos por uns suieitos i "poisono" 3 estudontes do Foculdode de Ci6ncios. Posterior-
mente veio-se o sober terem sido tronsportodos poro q prisdo politico de Coxios,

Quol o ocusog0o ? Segundo o D.G.S. (p", " vistos, os poh6es dos suieitos i
"poisono"), por estorem o distribuir um "ponfleto subversivo" i populogdo: - O CO-
MUNICADO AOS ESTUDANTES E A POPULACAO, ossinodo pelos'AAE-E (os Associo-
E6es de Estudonies ).

Extremomente indignodos com o ocontecido, mois de meio milhor de estudontes
do FcculduC* de Ci6ncios decidirom numo Reunido Gerol de Alunos no dio seguinte exi-
gir r: imedioto libertogdo de todos os colegos presos, fozer umo greve gerol por dois dios
e diskibuir novomente d Populogoo esse mesmo comunicodo dos AAEE. Todos os olunos
votoronr o fovor.

Esto decis0o foi cr,rmprido. Depois de cercq de umo centeno de estudontes proce-
derem b distribuigoo is portos do Foculdode, individuos.(do DGS, veio-se o sober) i
"poiscno" ogorrorom nolguns colegos poro os prender. A visto dislo, os restonles estudon-
tes voltorom o trds, orroncorom-nos dos gorros dos provocodores, dondo o estes umo for-
te dose de poncodorio. Ndo esperondo por esto reocgoo olguns destes individuos socorom
cicis pistolos e perseguirom os estudqntes denko do Foculdode, tendo ferido crlguns i co-
ronhodc. Apedreiodos e voiodosf os pides ocoborom por soir do Foculdode.

Passr:do olgum tempo veio-se o sober que mois dois estudontes, emboro nodo tendo
o ver corn o que tinhs ocobodo de suceder, forom presos nos imedioE6es do Foculdode.

ELEMENTOS ESTRANI-ICS "A UNIVERSIDADE ",' AGITADORES"...

No mesma torde, c, estudontes oponhorom em flogronte delito nos instologOes do
suo AssocioEdo um provocodor que foi identificodo como pertencendo d Legido Portugue-
so; oo revisf6-lo, enconhorom no suo posse umo pistolo e umo motroco. Com certezo po-
ro fozer festos e sorrisos "em fqmi'l ic" oos estudontes...

Como o Governo vem dizendo i populogdo que 'ex istem elementos ogitodores,
eskonhos & LJniversidode' , "que tentom preiudiccr o moiorio dos estudontes", o provo-
r:ador foi obrigodo o ossinor, no presengo de um representonte dos Autoridodes Acod,-imicos
{gue enhetonto os estudontes chomorom), umo declorog€to em 9ue se comprovo q suo pre-
sen<;o nos instoloEdes estudontis.
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