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Associar a comemoração li 
dos Direitos do Homem à passa 
do Ministério Público da era li 

Na verdade, se o Ministérü 
esse é sem dúvida o da promoçi. 
do Homem, qualquer que seja 
penal, pugnando pela salvagua 
é, ao fim e ao cabo, o interessj 
no bem-estar, mas simultaneam. 
e respeito pelos direitos do argl 
os interesses destes sobre quaisl 
na jurisdição administrativa, 
laboral ao lado dos trabalhado, 
e defesa dos direitos e interes 
universais; e mesmo quando apj 
Estado, não está o Ministério 
promoção e respeito pelos Dirj 

Sabemos que este projecto I 
Que alguns prefeririam um Min 
do programa governamental. T( 
sismo dos tempos antigos, é por 
das regras democráticas e sã 
países com longa tradição dem 
vezes inquestionado. 

Para além de ser evident 
democracia, há ainda que ter, 
intensidade, é notória, a nívI 
progressiva autonomização do J 

a convicção. inclusivamente a ni 
de que a independência do órgl 
prossecução e eficácia da justi 
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