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Em Portugal não tem haVj 

sobre a illStituição policial, seu. 
só os estlUlos sociológicos ou l. 

tam. É a simples discussão públ, 

tematizada com a invocaçilo aJ 
e consequente «crise da autorid 
o Provedor de Justiça revelou p 
oficial à actuação da PSP, essa 
como prejlUlicial ao prest(gio tkJ 
Em Portugal, a polícia não se 

Paralelamente, aos pol(ci~ 
quanto cidadãos, tal como o dii 
dência europeia comunitária. 

Subjaz a estes procedimento 
pretoriana do poder, cegamente 

O recente debate na Asseml 
demonstrou que infelizmente es. 
cadas nela representadas. 

Neste contexto não é de eSJ 
tar da lista negra da Amnistia j 
cia, por comportamento viole 
cidadãos . 

Adquire. assim, especial,.. 
de polfcia europeus aprovaram 
reproduzimos), na qual consagl 


