
DA EXEMPLO 

As relaçhes da Policia JudiciPria com os 6rgAos da Cb 
municaçao Social. desde quo se inslalou nosia ùddde. IBm 
sido as meltiores que se pode imaginar. 

Quanto aos tuncionários. sao eles mesmos a prov8-lo 
publican~onle. Ouanlo aos 6rgãos da Comunicaça0 Sxial. 
julgamos que alB ao momento. pelo quo diz rospaiio aao CP. 
por quem respondemos. Ibm sido excelentes. NAo q~aremos 
oizer com isto e nem sequer passe pela cabeça de algubm 
que gozemos de qualr,uor regalia. Inteira indepondancia, boa 
camaradagem, compreenslo de pane a paiie. 

Mas esta crbniw qiior, acima de tudo. evidenciar a ca- 
niaradagem qiio existe naque!a corporaçiío. Quando o ins. 
$mctor, açenies. pessoal da secreiaria. ~nulheros da limpza 
se senlarn. de quanrlo em voz. A niesma masa, mrnem do 
mesino pralo (isso. isso mesmo. HB coisas que so pdern 
comer do mesmo prelo e nAp,s&o as piores...). dialogam. 
Irocam impressões, ju!g.imos que 4 assim que se cria uma 
verdadeira comunidade, uma aulbr~lica Iamilia. Quando isio 
aconlece. aquela imegern de ... Judicidria. da ... Justi~a, de ... 
caIa@uço, cai por lorra. 

E isto que vem a aconlccttr desde que h6 meio ano. 
procisamenls h6 meio ario. osia corpraçao se insialou nas 
mcdelares insla!ag3es do antigo Convenlo de Sanlo Anieinio, 
apenas com as paredes e clauslros a dizerem que ali era 
lugar de ... penilencia, mas com salas, agora bom decoradas. 
bom &modas. a dizer que os i m p s  seráo oulios e que a 
penilbncia pode ser feita de mil e unla manairas. mesmo A 
moderna. 

Para mmenioraJ esta afemjcitla de hons serviços nosta 
cidade, apesar da adaplaçbo ser sempre dilicil. o inspeilcrr 
dr. Teõtilo Santiago resolveu reunir oulra vez com o sau 
passoal. todo o psx ia l ,  convidaiiJo os jornalisias para mais 
irrna conlralornizaçào. NBo os clianiou para Ihes dar o 
balanço de meio ano. Nbo. isso mesmo ele loi frisando en- 
quanlo .debicava- um dos apatiloxis epeòiivos. -Estdrnos 
aqui pera conviver. porque o homerri. qualqtier Ix>mm. pre- 
usa  de mnviver- - comonlaria muilo discretmenle o simp8 
tico inspector e jurista. 

Es t i  nola nAo loi. lamb6m pela nossa paiie. para apra- 
senlatriios babnço nem Iáo-pouco nijniuros de uni b m  Eer- 
vito presiado A comunidade aveirense. mas Ião-wmante . 
para afirmarmos que a Polida JudiciPria em Aveiro d6 oxm. 
plos de conviv8ncia. Que outros organismos. IUlvoz mii;io 
mais vxacionados par; este @nero de viver e conviver. 
pudessorn (e quisessem) saguir es:e cxem;ilo. Qiiando a 
.dura lex sed iex.8 ainftatbriiiza e da as maos. bem vai este 
pals. Parabens. pois. B Policia JudiçiBria de Avairo. - Dnnlcl 
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