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Comunicado 

Audiência de julgamento do Processo Football Leaks 

 

A audiência de discussão e julgamento do processo nº 6255/15.9TDLSB, conhecido 

como Football Leaks, em que é arguido Rui Pinto, terá início amanhã, dia 4 de 

setembro, no Edifício A, piso 6, no Campus de Justiça, em Lisboa. A sessão inicia-se às 

9:30 e, da parte da tarde, retoma às 14:00. 

Tendo em conta o número de intervenientes processuais, a exiguidade da sala de 

audiências e as medidas de segurança decretadas pela Direção-Geral da Saúde em 

consequência da pandemia e pelas autoridades policiais, o número de lugares 

sentados na sala de audiência será limitado, pelo que nem todos os jornalistas 

acreditados terão lugar na supra citada sala. O acesso de jornalistas à sala de 

audiências será feito por ordem de chegada. 

Para que os jornalistas que não tenham lugar na sala de audiências possam assistir ao 

julgamento, a sessão será transmitida por videoconferência no auditório do 2º piso do 

Edifício H do Campus de Justiça. A visualização por videoconferência terá as limitações 

já definidas pela Senhora Juíza que preside ao Coletivo, nomeadamente a proibição de 

captação de som e imagem. 

Tanto na sala de audiências, como na sala da videoconferência apenas poderão estar 

por sessão um jornalista de cada órgão de comunicação. 

Os jornalistas/repórteres de imagem que optem por ficar à porta do edifício terão de 

manter-se dentro de um perímetro definido em específico para a Comunicação Social. 

Solicita-se a todos os profissionais da Comunicação Social que se façam acompanhar, 

além da respectiva carteira profissional, de um documento de identificação pessoal. 

Para obter informação adicional deverão ser contactadas: a Presidência da Comarca de 

Lisboa (juiz.presidente.lisboa@tribunais.org.pt) ou a assessoria de comunicação do 

Conselho Superior da Magistratura (91 544 64 60). 
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Lisboa, 3 de setembro de 2020 

 

  


