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REQUERIMENTO 

Esclarecimentos sobre terreno de Vale Flores  
 

  

Exmo. Senhor  

Dr. José Joaquim Leitão  

Presidente da Assembleia Municipal de Almada  

  

A representação Municipal do Partido Pessoas-Animais-Natureza na sessão ordinária da Assembleia Mu-

nicipal de Almada reunida nos dias 21 e 22 de junho de 2022, questionou a Câmara Municipal de Almada 

sobre a situação que ocorreu no terreno Vale Flores e não obteve respostas suficientemente esclarece-

doras. 

 

Este espaço, devido à operação de fiscalização feita pela Câmara Municipal este ano, foi vedado, tendo 

sido pedido às pessoas que o utilizavam indevidamente para cultivo de uma horta, para o desocuparem. 

Neste local existe também uma colónia de gatos e temos recebido relatos frequentes dos conflitos exis-

tentes entre alguns moradores que pretendem manter a utilização do espaço, tecendo ameaças a quem 

alimenta os gatos da colónia. 

 

Nesse sentido, para que os conflitos cessem e o espaço não seja novamente utilizado de forma indevida, 

e ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 14.º do Regimento da Assembleia Municipal de 

Almada, vimos solicitar que Vossa Excelência se digne diligenciar junto da Câmara Municipal de Almada a 

obtenção de esclarecimento acerca do seguinte:  

 

1) Que planos tem a Câmara Municipal de Almada para este terreno em Vale flores, para 

que o mesmo não fique ao abandono e para que cessem os conflitos existentes pela ocu-

pação do mesmo? 
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Com os melhores cumprimentos,  
  
Almada, 23 de agosto de 2022  
 

Pessoas –Animais –Natureza 

 

Margarida Paulos 

(Deputada Municipal do PAN) 

http://?
http://?

