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Quase sem se dar por isso, o tema 
das preocupações, quer dos media, tp 
exploração de qualquer tema ti exaw 
tenha passado a oportunidilde, agora 
tema deixou de interessar aos recém., 

E, no entanto, não houve certaJ 
situação nesse domínio, dado o escm 
manipulação que o tema sofre segwu 

O certo é que a opinião pública fo 
lação e é sobre esse facto que imp 
população na eficácia da resposta J 
inquéritos realizados com serie~ 
explicação para aquele facto. Mas 
efectivamente uma incapacidilde do ., 

Na verdade, os «estrangulamento.s 
humana ou materia~ e nunca foram (J, 

Quando se encontram soluções legi 
alguns «travões» a obstruir o funcioN. 
tem condições para funcionar, hão-de 
implementados, sé-Io-ão de forma ina 
cia sempre num nlvel muito baixo. 

Recordemos. Com oCódigodePro 
via legislativa as condiçõespara uma 
O principio acusatório não só viab 
processo penal garantista, como igrlJ 
entre a entidade que investiga e a li"' 


