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PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

                                       Gabinete da Procuradora-Geral da República 

 
 

NOTA DE AGENDA 

 

Visitas de trabalho da Procuradora-Geral da República a Viseu e Guarda 

 

A Procuradora-Geral da República realizará nos dias 5 e 6 de novembro, visitas de trabalho 

às Comarcas de Viseu e da Guarda. 

Nesta deslocação será acompanhada pelo Vice-Procurador-Geral da República, por um 

representante do Conselho Superior do Ministério Público, e pelo Procurador-Geral 

Distrital de Coimbra.  

Na quinta-feira, dia 5, será recebida, no Palácio da Justiça de Viseu, pelo Juiz Presidente da 

Comarca, pelo Administrador Judiciário e pelo Magistrado do Ministério Público 

Coordenador, bem como por representantes das Ordem dos Advogados e dos Órgãos de 

Polícia Criminal. 

Segue-se uma reunião de trabalho com os magistrados do Ministério Público das áreas 

penal, cível, de comércio e de família e menores. 

Mais tarde, a Procuradora-Geral da República visitará o Tribunal Administrativo e Fiscal, 

onde será recebida pelo Juiz Presidente deste Tribunal e onde vai encontrar-se com os 

magistrados do Ministério Público das áreas, laboral, administrativa e fiscal. 

Na sexta-feira, dia 6, desloca-se à Guarda onde também será recebida, no Palácio da 

Justiça, pelo Juiz Presidente da Comarca, pelo Administrador Judicial e pelo Magistrado do 

Ministério Público Coordenador, por representantes dos Órgãos de Polícia Criminal e da 

Ordem dos Advogados. 

Ainda no Palácio da Justiça de Guarda, a Procuradora-Geral da República vai manter uma 

reunião de trabalho com os magistrados do Ministério Público das áreas penal, de família e 

menores, laboral e cível. 

Pela própria natureza, estes encontros não são abertos à comunicação social. No entanto, 

a Procuradora-Geral da República prestará declarações à imprensa sobre o andamento dos 

trabalhos às 16H45, do dia 5, no Palácio da Justiça de Viseu e às 15H00, do dia 6, no 

Palácio da Justiça da Guarda. 



 
Lisboa, 4 de novembro de 2015  
 

O Gabinete de Imprensa 

 


