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PREFACIO 

A Lei n. o 52/2008, de 28 de 
nização e Funcionamento d< 
também, em termos significê 
blico, tanto através da previs 
la reorganização correspond~ 
via das alterações introduzid 
de 15 de Outubro, na versão 
ções, entretanto, nela, oper. 
ção reformadora em causa m 
cularmente na avaliação dos 
reacção de aplauso pela sua, 
tativa quanto à evolução da 
por outro lado, de suscitar v 
que à magistratura do Minist 

Desde logo, esgotando-se a 
do tribunal, fica de fora tod. 
nova circunscrição, ou coma 
e de organização muLtiforml 
se ao Ministério Público umê 
nores enquanto instituição a 
de actuação e capaz de estr 
mais próximas do espírito ( 
no seu conjunto. É assim qu 
prevê o essencial para a com 
rio Público na comarca, deix, 
todo o conjunto de alteraçõ 
justificar, e bem, noutros, ar 
realmente mal. Por isso que 
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