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Assunto: Requerimento a apresentar à Câmara Municipal de Almada: 
documentação relativa ao processo Segundo torrão – Relatórios do SMAS, da 
Proteção Civil; outro(s) documento(s) relevante(s) do conhecimento da CMA 
desde o ano de 2013, até à presente data. 
 
O Grupo Municipal do Partido CHEGA, através do Deputado Municipal, Nuno 
Mendes, vem, respeitosamente, ao abrigo das disposições legais e regimentais, 
Requer a V. Exa. que se digne enviar para a Câmara Municipal de Almada o 
presente Requerimento, o qual requer a totalidade da documentação relativa ao 
processo Vala do Segundo Torrão – que originou e despoletou o processo de 
realojamento de emergência. 
 
Este Requerimento surge na sequência das Reuniões elaboradas, em Sessões 
Ordinárias da Assembleia Municipal, nas quais se constatou que há mais 
Relatórios e mais documentação sobre o Segundo Torrão, do que aquela que 
transmitiram a este Grupo Municipal. 
 
Considera-se grave a situação ocorrida e a omissão de demasiados relatórios 
mais recentes, os quais certamente farão toda a diferença neste complexo 
processo. 
 
Estes Relatórios encerrarão em si mesmos, informações cruciais para que todos 
saibam sobre o que se passou, e passa, com o Segundo Torrão, dando-nos a 
possibilidade de aferir as alegadas negligências e as declaradas culpas, que, diga-
se, “não pode morrer solteira” por graves que são, pois trata-se de vidas 
Humanas, de Saúde Pública e de toda uma Sociedade civil. 
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Termos em que se requer: 
1. A totalidade da documentação relativa ao processo Segundo Torrão – 
Relatórios do SMAS, da Proteção Civil, da CDU, este datado de 2013 e 2014, 
outros que se entendam pertinentes entregar a este Grupo Municipal, 
nomeadamente, Relatórios dos Bombeiros e demais Serviços Camarários, ou um 
outro qualquer documento relevante do conhecimento da CMA, desde o ano de 
2013, até à presente data. 
 
Pede Deferimento ao Requerimento. 
 
 
 

Nuno Mendes 
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