Ana Gomes apoia família de Américo Sebastião e apela a participação na
concentração que terá lugar no domingo 29 de julho às 17h, na Rua Filipe
Folque, nº 10J, em Lisboa, junto à Embaixada de Moçambique.

QUEREMOS O AMÉRICO DE VOLTA!
O empresário português Américo Sebastião foi raptado em Moçambique há quase dois anos.
Cumprem-se dois anos no próximo domingo sobre o dia 29 de julho de 2016, em que um grupo
de homens o levou, para até hoje não mais lhe permitir, sequer, um qualquer contacto com a sua
Família.
As autoridades de Moçambique há dois anos que prometem à Família e às autoridades
portuguesas estar a diligenciar para o localizar. No entanto, a indispensável cooperação policial e
judicial entre os dois países nunca se materializou.
Quando há semanas o Primeiro Ministro António Costa visitou oficialmente Moçambique, obteve,
ao mais alto nível, do Presidente Filipe Nyusi renovadas promessas de empenho e cooperação na
descoberta de Américo Sebastião e seus raptores.
Reforçaram-se assim as expectativas e a esperança da Família de Américo Sebastião, angustiada
com ausência do Américo e pelo passar do tempo sem notícias.
Para enviar um sinal de empenho e de confiança na diferença que pode fazer a prometida
cooperação entre os investigadores policiais portugueses e moçambicanos para trazer de volta
este português das mãos dos seus captores, a Família e Amigos de Américo Sebastião organiza,
no próximo domingo, frente à Embaixada de Moçambique em Lisboa, uma vigília.

Venha, junte-se à Mulher, aos Filhos, à Mãe e aos familiares e amigos de Américo
Sebastião! Para dizer que queremos o Américo de volta!

Compareça no domingo, 29 de julho, pelas 17 horas, na Rua Filipe Folque, nº 10J, em
Lisboa, junto à Embaixada de Moçambique!
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