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1. Sugiro melhorar as três travessias pedonais 

Os residentes informaram-me que duas passadeiras, uma no cruzamento da Rua 

de Jorge Álvares com a Travessa dos Bombeiros e a outra no da Rua de Jorge Álvares 

com a Rua do Almirante Costa Cabral são difíceis de usar para quem se desloca de 

cadeiras de rodas ou empurra carrinhos de bebé. Para atravessar estas passadeiras, os 

peões têm de descer a primeira ligeiramente inclinada em sentido descendente para 

atravessá-la  e depois subir muito ligeiramente para atravessar a segunda em quase 

tudo semelhante à anterior. A largura do passeio usado na parte mais estreita para 

acedermos a elas é de apenas 80 cm , o que não obedece às Normas Arquitectónicas 

para a Concepção de Design Universal e Livre de Barreiras na RAEM. 

Assim, sugiro às autoridades que mudem a localização dessas passadeiras, de 

modo a ficarem mais perto dos cruzamentos e removam parte do gradeamento e  

alargarem-nas, tornando-as mais fáceis e seguras de usar pelos peões.  

Considero também necessário melhorar a passadeira no cruzamento da Estrada 

de Coelho do Amaral com a Avenida de Horta e Costa, a qual está demasiado 

próxima daquela, criando nos peões uma sensação quase claustrofóbica. É frequente 

vê-los muito encostados uns aos outros na passadeira, demorando-os na travessia.  

Assim, proponho às autoridades que também mudem o local desta passadeira, 

de modo a  eliminar as questões que referi. 

 

2. Melhorar a secção da Avenida do Almirante Lacerda perto do 

Mercado Municipal Almirante Lacerda  

Devido ao grande número de autocarros que circulam pela secção da Avenida 

do Almirante Lacerda junto ao Mercado Municipal Almirante Lacerda e também ao 

problema da periodização dos semáforos, é costume existirem aqui muitos grandes 

congestionamentos. Frequentemente, os veículos chegam mesmo a parar no meio da 

secção, bloqueando o tráfego de outras direcções.  

Sugiro que mande prolongar o período de tempo da luz vermelha do semáforo 



 

da Avenida do Almirante Lacerda (junto ao Edifício Luís Gonzaga Gomes) e que 

reordene as linhas divisórias no pavimento, alterando a periodização dos semáforos 

da secção da Avenida do Almirante Lacerda rumo ao bairro de Tamagnini Barbosa, 

de modo a que os veículos da faixa da direita possam virar à direita ou seguir em 

frente. Recomendo prolongar a duração da luz verde do semáforo para tornar mais 

fluído o tráfego dos veículos que seguem em frente, assim aliviando os actuais 

problemas de trânsito. 


