
S. R. 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE SANTARÉM 
Juiz Presidente 

 

2.º COMUNICADO DE IMPRENSA 

Processo n.º 661/17.1TELSB (“Caso Tancos”) 

 

Em complemento do comunicado de 16 de Setembro e atendendo ao início do 

julgamento do Processo n.º 661/17.1TELSB (“Caso Tancos”), no próximo dia 2 de 

Novembro, pelas 9h45 m, no Palácio da Justiça I de Santarém, informa-se que: 

  1. A capacidade máxima de assistência pública, considerando a exiguidade do 

espaço disponível e a necessidade de contenção da transmissão da doença COVID-19, 

ficou fixada em 13 lugares no interior da sala de audiências, destinando-se 7 lugares a 

jornalistas, e em 10 lugares de assistência na parte exterior da sala, destinando-se 5 

lugares a jornalistas; 

2. Ponderando que só há lugares disponíveis para 12 jornalistas, o acesso 

dos/das senhores/as jornalistas credenciados/as às instalações do Tribunal será 

efectuado por ordem de chegada, sendo entregue, individualmente, um cartão de 

identificação, numerado de 1 a 12, para utilização durante cada sessão de julgamento e 

a devolver no final da mesma; 

3. Os senhores/as jornalistas credenciados/as que não tenham lugar na sala de 

audiências poderão assistir às sessões do julgamento através de sistema de 

videoconferência, numa sala anexa ao Convento de São Francisco, localizada a cerca de 

300 metros das instalações do Tribunal, conforme planta anexa; 

4. Apenas poderão estar presentes, por sessão, um jornalista de cada órgão de 

comunicação social; 

5. No mais, mantêm-se as orientações do comunicado de 16 de Setembro de 

2020. 

 

Santarém, 27 de Outubro de 2020 

 O Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, 

 
LUÍS MIGUEL CALDAS 

JUIZ DE DIREITO 



PERCURSO 
 

Entre o Palácio da Justiça I, onde decorre o julgamento, e a sala de visionamento no Convento 
de São Francisco 

 

 

 

 

- Vire à esquerda em direcção a Rua Cidade da Covilhã 

 

 

 

- Vire à direita em direcção a Rua dos Ex - Combatentes do Ultramar 



PERCURSO 
 

Entre o Palácio da Justiça I, onde decorre o julgamento, e a sala de visionamento no Convento 
de São Francisco 

 

 

 

 

 

 

- Entre pelo portão e siga para a direita junto ao edifício 

- Ao chegar ao fundo, entre pela porta localizada em frente. 

- Dentro do edifício siga pela direita. 


