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Muitos residentes ficaram consternados com a gravidade do acidente de viação 

fatal ocorrido no cruzamento da Rua do Tarrafeiro com a Rua do Guimarães. Pouco 

depois, os membros da Comissão de Assuntos Políticos da Federação da Associação 

dos Operários de Macau, do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais, do 

Conselho Consultivo de Trânsito e do Conselho Consultivo de Serviços 

Comunitários deslocaram-se ao local para recolher informações dos residentes e 

comerciantes da zona. Pela observação aí efectuada, constataram existir muitos 

perigos para a circulação rodoviária nas proximidades da Rua do Tarrafeiro, 

nomeadamente muitos veículos a circularem a alta velocidade, ultrapassagens 

frequentes, peões a circularem na estrada reservada aos veículos e infracções de 

trânsito, que era necessário eliminar. Os moradores da zona disseram que há anos 

que ocorriam frequentemente acidentes rodoviários na Rua do Tarrafeiro, mas que 

as autoridades nunca tinham medidas para acabar com o problema. Depois do recente 

acidente de trânsito fatal, esperavam que as autoridades fossem decididas e 

eliminassem este problema. 

 

Após observação no local e de recolherem opiniões dos moradores da zona, 

sugerimos aí as seguintes melhorias: 

 

1. Instalar sinais com os dizeres “Deslocação Lenta” no cruzamento da Rua do 

Visconde Paço de Arcos com a Rua do Tarrafeiro e um espelho convexo no local 

apropriado do cruzamento da Rua do Guimarães com a Rua do Tarrafeiro, de modo 

a reduzir a velocidade dos veículos que entram na Rua do Tarrafeiro vindos da Rua 

do Visconde Paço de Arcos e assim prevenir acidentes de viação;  

2. Criar uma passadeira no cruzamento da Rua do Tarrafeiro com a Rua de Cinco de 

Outubro para reduzir as situações de peões a circularem na estrada reservada aos 

veículos;  

3. Considerar a mudança da actual paragem de autocarros da Rua do Tarrafeiro para 



 

um local mais adequado, talvez mais adiante, assim reduzindo o congestionamento 

causado pela paragem dos autocarros. 

 

Espero que as medidas mencionadas reduzam as deficiências na circulação até 

agora ignoradas pelas autoridades. Embora os problemas de tráfego nos bairros 

antigos sejam complexos e diversos, tornando difícil erradicá-los completamente, 

torna-se necessário um plano das autoridades para o tráfego do bairro todo. O 

Projecto do Plano Director da RAEM está actualmente em consulta pública e 

sabendo que a UOPG Central (Unidade Operativa de Planeamento e Gestão Central) 

é uma importante zona residencial, as autoridades devem criar um plano para 

reordenar o tráfego rodoviário da UOPG Central e assim tornar agradável o ambiente 

aos seus residentes. 

 


