
 

 

 

 

 

 

Exmª. Senhora Procuradora-Geral Distrital de Coimbra, 

 

Cumpre-me manifestar, antes de mais, enorme regozijo pela circunstância de 

a assunção do cargo em que V. Exª acaba de ser investida constituir 

decorrência do inequívoco sufrágio pelo Conselho Superior do Ministério 

Público da confiança subjacente ao convite que lhe formulei e cuja aceitação 

aqui publicamente lhe agradeço, sendo para mim uma enorme honra poder 

contar com o seu contributo para o exercício de tão elevadas funções. 

 

A presença nesta cerimónia de tão expressivo número de ilustres 

personalidades assinala, de modo inequívoco, a importância de tal cargo e 

pressupõe naturalmente - estou certa disso - não só um voto de confiança em 

V.Exª., mas também a legítima expetativa de que as instituições aqui 

representadas perspetivam, ao mais alto nível da estrutura do Ministério 

Público, um futuro relacionamento profícuo, pautado por valores de respeito 

mútuo e diálogo, bem como de capacidade de articulação, vetores essenciais 

para a realização de um trabalho esforçado e de sucesso em prol do interesse 

do cidadão e da comunidade. 

 

As múltiplas atribuições, constitucional e estatutariamente, cometidas ao 

Ministério Público e também as dificuldades e desafios com que esta 

magistratura se vê hoje confrontada pressupõem uma cada vez maior 

congregação de esforços – repito, congregação de esforços – de todos os seus 
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órgãos e agentes no sentido de, num clima de respeito, lealdade e assumção 

de responsabilidades, ser prosseguido o seu desiderato comum de efetiva 

contribuição para a realização da Justiça. 

 

Sei bem que distintas e, por vezes, indecifráveis razões levam a que nem 

sempre se alcance o que seria desejável nesse domínio. É, porém, a defesa 

das instituições e dos seus legítimos interesses que deve sempre prevalecer 

sendo que aquelas vivem e perduram independentemente dos protagonistas. 

 

Só uma total e firme determinação na defesa das matrizes incontornáveis da 

magistratura do Ministério Público permitirá a sedimentação de um percurso 

de afirmação, sendo essencial e urgente realizar-se uma maior modernização, 

numa lógica libertadora e de progresso. 

 

Senhora Procuradora-Geral Distrital de Coimbra, 

 

Não tenho dúvidas que saberá corresponder ao voto de confiança de que foi 

destinatária, para o que muito contribuirão o perfil e as qualidades humanas 

de que é dotada, conhecidas da maioria dos presentes – dos quais me permito 

destacar a independência no pensamento crítico e a verticalidade –, e que 

erigirá como farol a incondicional entrega à causa pública. 

 

O currículo e o percurso profissional ao serviço do Ministério Público 

permitem indiscutivelmente formular um juízo de prognose absolutamente 

favorável relativamente ao acrescido dinamismo que V. Exª poderá imprimir 

ao cargo em que acaba de ser empossada, num momento em que se 
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perspetiva a ocorrência de alterações ao Estatuto do Ministério Público que 

reclamam acrescidas exigências no domínio das capacidades gestionárias e 

organizativas. 

 

Não é demais invocar, aqui e agora, uma vez mais, os grandes princípios que 

regem a magistratura a que pertencemos e, acima de todos, o da autonomia 

que, como princípio basilar do Estado de Direito Democrático, certamente a 

guiará nas suas novas funções. 

 

Sopram na atualidade ventos de mudança com os quais é uma inevitabilidade 

aprendermos a lidar, num permanente esforço de modernização. 

 

Pretendo, a este propósito, aproveitar o ensejo para deixar claro que qualquer 

alteração relativa à composição do Conselho Superior do Ministério Público 

que afete o seu atual desenho legal - designadamente apontando para uma 

maioria de membros não magistrados – tem associada grave violação do 

princípio da autonomia e, consequentemente, radical alteração dos 

pressupostos que determinaram a aceitação que fiz do cargo de Procuradora-

Geral da República. 

 

A finalizar deixo dois votos: 

- uma palavra de agradecimento ao Senhor Procurador-Geral Adjunto, Senhor 

Dr. Euclides Dâmaso por tudo o que deu ao Ministério Público, desejando-lhe 

as maiores felicidades; 
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- uma palavra de estímulo à Senhora Procuradora-Geral Distrital de Coimbra, 

Senhora Drª. Maria José Bandeira, formulando também votos das maiores 

felicidades no exercício do cargo em que foi investida. 

 

Obrigada pela atenção que tiveram a amabilidade de me dispensar. 

 


