
 
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte 

 

Nota à Comunicação Social 

 

Assunto: Julgamento de Rosa Grilo e António Joaquim Félix 

 

 No próximo dia 10 de setembro inicia-se o julgamento do denominado ‘caso do 

triatleta’, em que são arguidos Rosa Grilo e António Joaquim Félix e a que corresponde 

o Processo n.º 186/18.8GFVFX, distribuído ao Juiz 5, do Juízo Central Criminal de 

Loures. O julgamento vai decorrer com a intervenção do Tribunal de Júri, nas 

instalações do Palácio da Justiça de Loures. 

  Com vista a assegurar o princípio da publicidade da audiência e a garantir o 

direito à informação e a ser informado, mas prevendo-se uma grande afluência de 

profissionais de comunicação social, bem como de público, importa definir algumas 

regras para que fiquem salvaguardadas a segurança e a tranquilidade da diligência, 

assim como a ordem pública. 

• Os Órgãos de Comunicação Social que pretendam assistir à primeira audiência 

de julgamento, agendada para o próximo dia 10, bem como às que se seguem – 

dias 17 e 24 de setembro; e 1, 8 15 e 22 de outubro – deverão acreditar um 

jornalista até às 12:00 do dia útil anterior à sessão, junto do Gabinete de Apoio 

do Tribunal Judicial de Lisboa Norte, para o email 

ga.lisboa.norte@tribunais.org.pt; 

• Assim, para a primeira sessão, as acreditações devem ser feitas até às 12:00 do 

próximo dia 9 de setembro; 

• A haver mudança no jornalista que acompanhará alguma sessão, deverá esta 

ser comunicada, da mesma forma, até às 12:00 do dia útil imediatamente 

anterior; 

• Cada órgão de comunicação social pode acreditar um jornalista por cada sessão 

de julgamento, devendo-se esta limitação ao facto de a sala de audiência ter de 

dispor, ainda, de lugares sentados para o público em geral. 

• O acesso, dos jornalistas acreditados, ao edifício far-se-á por uma das portas 

principais do edifício, que estará devidamente assinalada com a indicação de 

jornalistas acreditados. 

• A porta da sala de audiência abre 15 minutos antes do início da sessão e as 

sessões de julgamento decorrem da parte da manhã e da tarde; 
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• Os profissionais de comunicação social que pretendam aceder ao tribunal para 

assistir às sessões deverão sujeitar-se às regras de segurança adotadas pelos 

agentes da PSP; 

• Adverte-se que está expressamente proibida a recolha, durante o 

funcionamento da audiência, de quaisquer registos de som e imagem da 

mesma; 

• Está ainda expressamente proibido o uso de telemóveis na sala de audiências, 

os quais deverão permanecer desligados.  

• Esta nota e outras informações pertinentes serão publicadas no sítio do 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, separador comunicação social → 

comunicados à imprensa, que pode ser consultado através do endereço 

https://comarcas.tribunais.org.pt. 

 

Lisboa, 6 de setembro de 2019 

 


