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DECLARACAO

Em sequ6ncia do seu pedido de Dectaragio para contagem de tempo de prisio e
clandestinidade em nome de pedro Manue[ Barbosa Ferriz de Abreu,'nascido em 31
de Margo de 1951, fitho de Joio Eduardo Ferraz de Abreu e de Maria Eduarda
Carvatho Barbosa Ferraz de Abreu, dectara-se o que consta nos processos da ex_plDE/
DGS, Proc. 5197 Cl(1), NT-1308 e SJ-30160, NT-21g9:

---Em 1968 e referenciado como etemento particutarmente activo dos movimentos de
agitaqao estudantit, sobre alunos da Facutdade de Ci6ncias ,,interveio muito
activa.mente" (...) "actuatmente e um etemento muito activo,, pertencendo
tamb6m, segundo votagao na rittima reuniao gerat de atunos, A chamada comissio
para ir fatar com o 5r. Ministro da Educag6oo Nacionat.

---Em 1968169, pertencendo ao Movimento estudantil, pedro Manuel Barbosa Ferraz
de Abreu compareceu a fazer dectaraq6es na Secgao de Justiqa da potfcia de
Seguranga Pibtica sobre atentados graves ... ao prestigio da autoridade;

---Consta que na sequ6ncia de eventos de tuta estudantit em Medicina (designado
peta PSP de "Disturbios"), em 20 de Maio de 1969, foi intimado para compui".", puru
interrogatorio na PSP.

---Em 1970 Pedro Manuel Barbosa Ferraz de Abreu ,,6 um dos estudantes da
Universidade de Lisboa que mais se tem evidenciado nas actividades do movimento
associativo";

---Em 1971, "notifica-se, nos termos de nota oficiosa que pedro Manuel Barbosa
Ferraz de Abreu, sendo um dos estudantes que mais se tem reveledo nas
manifestag6es estudantis (...) devem cessar toda a actividade de propaganda potitica
itegat, sujeitando-se automaticamente is sang6es previstas na [ei';;

---Em 16 de Outubro de 1972, consta uma Ordem de captura peta DGS em que ordena
que Pedro Manuel Barbosa Ferraz de Abreu, seja preso ,ipeta pr6tica de factos
susceptiveis de integrar o crime contra a seguranqa do Estado,;;

---Em 16 de Fevereiro de 1973, o Distrito de Recrutamento e Mobitizaqao No 1, emite
um mandato de captura em nome de pedro Manuel Barbosa Ferraz de Abreu, i,por 

se
encontrar em situaqio de refract6rio, sem que esta data se tenha apresentado,,.
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---Em Fevereiro e Abrit de 1974, a Policia Judici6ria-Subdirectoria de Lisboa, ,,soticita
informaqoes do paradeiro de Pedro Manuel Barbosa Ferraz de Abreu, por ter sido
procurado em tempos, devido a incidentes ocorridos na Facutdade de Ci6ncias,'.

Ljsboa, 19 de Agosto de 2021
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