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COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Acta da Reunião n.º 1/2009 

 

-----Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, realizou-se na Sala de 

Sessões do Municipio Angra do Heroismo, a reunião da Comissão Municipal de Trânsito, sob a 

presidência do Vereador – Eng.º Miguel da Cunha Pacheco Ribeiro de Borba, na qualidade de 

Presidente da Comissão, estando presentes os representantes das seguintes entidades: ------------ 

- Câmara Municipal de Angra do Heroísmo – Eng.º Artur Gonçalves e Encarregado Geral 

Sr. César Barcelos ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Direcção de Serviços de Viação e Transportes Terrestres de Angra do Heroísmo – Eng.º 

Almeida Nunes --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Empresa de Viação Terceirense – Sr. Gilberto Furtado ----------------------------------------------- 

- Polícia de Segurança Pública – Comissário Amaro Neves. ------------------------------------------ 

- Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo - Sr. Fernando Adriano ----------------------------- 

- Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Ilha Terceira - José Valentim ------- 

-----Não compareceram os representantes do Terceira Automóvel Clube, da Associação de 

Transportes Ligeiros de Aluguer de Angra do Heroísmo e do Sindicato dos Profissionais dos 

Transportes, Turismo e Outros Serviços. --------------------------------------------------------------------------- 

-----Pelas catorze horas e dez minutos, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. -------------- 

 

ASSUNTOS PENDENTES: 

 

Reunião 2/2008 de 24 de Dezembro de 2008 

• E-mail, datado de 30 de Outubro de 2008, de António José Valinho, morador na Rua de 

Santo António dos Capuchos, n.º 34, freguesia de São Bento, sugerindo que fossem retiradas 

as lombas em frente à Escola Básica, na Ladeira de São Bento, uma vez que provocam 

estragos nas viaturas que ali circulam e tendo em conta que o alunos, daquele 

estabelecimento, deixaram de utilizar aquela porta à alguns anos. ------------------------------------- 

- A Comissão é do parecer que a câmara municipal deverá solicitar parecer prévio à escola. ---- 

• Ofício 765, datado de 7 de Abril de 2009, da Escola Básica e Integrada de Angra do 

Heroísmo, informando que o seu parecer é desfavorável em relação ao pedido de retirada 

das lombas existentes na Ladeira de São Bento. ------------------------------------------------------------ 
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− A Comissão é de opinião que se devem manter as lombas devendo ser colocada uma lomba 

de cada lado da passadeira, a toda a largura da estrada, de borracha, com 5cm de altura. ----- 

 

AGENDA 

ESPELHOS PARABÓLICOS 

 

• Oficio n.º 120, datado de 23 de Julho de 2008, de Junta de Freguesia de São Bento, 

solicitando a colocação de espelhos parabólicos nos seguintes locais da freguesia: -------------- 

a) No Arco, na saída da rua Gonçalo Linhares; -------------------------------------------------------- 

b) No Largo do Reguinho, em frente à saída da Canada da Ribeirinha; ------------------------- 

c) No Largo do Pico Redondo, em frente à saída da Grota Funda. ------------------------------- 

− A Comissão tomou conhecimento pois os espelhos em causa já se encontravam todos 

colocados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Ofício 34, datado de 12 de Fevereiro de 2009, da Junta de Freguesia da Vila de São 

Sebastião, solicitando a colocação de um espelho parabólico na Rua Visconde, em frente à 

habitação n.º 56, da mesma freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 

− A Comissão concorda com a colocação desde que a expensas do requerente. -------------------- 

 

• Requerimento datado de 14 de Abril de 2009, de Filomena Maria Linhares Rocha, residente 

na Canada do Casado, n.º 31, freguesia de São Bartolomeu, solicitando a colocação de um 

espelho parabólico em frente da sua moradia, de modo a evitar o risco diário de um acidente 

de viação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão concorda com a colocação desde que a expensas do requerente. -------------------- 

 

• Requerimento datado de 15 de Abril de 2009, de Guilherme Manuel Cota, residente na Rua 

do Conde, n.º 9, freguesia de Santa Luzia, solicitando a substituição de um espelho parabólico 

em frente do seu prédio sito em Entre Ladeira, n.º 17-A, freguesia de São Mateus. --------------- 

− A Comissão concorda com a colocação desde que a expensas do requerente. -------------------- 
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SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 

 

• Oficio n.º 22, datado de 23 de Julho de 2008, de Junta de Freguesia de Serreta, solicitando 

a cedência de doze sinais de STOP, para colocar no lado sul do Caminho e dois para o lado 

de cima. Solicitam ainda a cedência de seis espelhos parabólicos e três sinais de estrada sem 

saída. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão tomou conhecimento pois os espelhos em causa já se encontravam todos 

colocados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

• Oficio n.º 386, datado de 23 de Julho de 2008, de Junta de Freguesia dos Altares, 

solicitando a colocação de um sinal de STOP ou de Aproximação de Estrada com Prioridade 

na Canada do Pelame, Canada do João Borges, Canada Morgado, Canada Vieira, Canada do 

Rebolo, Poço da Areia, Canada da Cooperativa, Canada José Ribeiro, Canada das Cales. 

Pedem ainda a colocação de um sinal de sentido proibido na Canada das Cales e um Espelho 

na Rua do Saco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão tomou conhecimento que os sinais já se encontravam colocados nos locais em 

causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Ofício 187, datado de 2 de Agosto de 2008, da Junta de Freguesia do Porto Judeu, 

solicitando a colocação de alguns sinais de trânsito que estão em falta na freguesia e que se 

descrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Sinais de Estrada com Prioridade: --------------------------------------------------------------------- 

− Saída do Poço d’Além para a Rua do Terreiro; ------------------------------------------------ 

− Saída da Rua do Porto para a Rua do Terreiro (junto ao Império); ----------------------- 

− Saída da Rua do Porto para a Rua do Terreiro (junto à Bica Velha); -------------------- 

− Saída do Jogo da Bola para a Ladeira da Cruz; ----------------------------------------------- 

− Cruzamento do João Caminho com a Canada da Barata; ---------------------------------- 

− Cruzamento da Grota do Tapete com o João Caminho, em ambos os sentidos; ----- 

− Saídas do Caminho da Baia para o Refugo; --------------------------------------------------- 

− Saída da Rua Porta Alegre para a Rua Pedro Francisco. ----------------------------------- 

b) Sinais de Sentido Obrigatório: -------------------------------------------------------------------------- 
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− Saída da Baia, junto aos balneários (direita); -------------------------------------------------- 

− Saída do Porto de Pescas para o Refugo (direita). ------------------------------------------- 

c) Sinal de Via de Sentido Único, na entrada da Rua do Bairro Dr. Corte Real, para o 

Refugo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Espelhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Entroncamento da Rua Pedro Francisco com o Caminho do Refugo; ------------------- 

− Cruzamento entre a Canada do Tapete e o João Caminho; ------------------------------- 

− Saída do Caminho Velho para o Caminho da Cidade; --------------------------------------- 

− Saída do Largo da Boca da Ribeira para o Caminho da Cidade; ------------------------- 

− Saída do Caminho do Cemitério para o Caminho da Esperança; ------------------------- 

− Saída do Caminho da Esperança para a estrada regional (local da antiga Fábrica 

de Blocos do FCL). ----------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão já se havia pronunciado sobre este assunto em reunião anterior. ---------------------- 

 

• Oficio 112, datado de 6 de Agosto de 2008, de Junta de Freguesia de São Bartolomeu, 

solicitando a colocação da seguinte sinalização: ------------------------------------------------------------ 

a) Substituição dos espelhos parabólicos que se encontram colocados em frente à 

Canada do Ferreiro e outro na Rua Dr. Baptista de Lima em frente à Canada do 

Funchal, por se encontrarem danificados; ----------------------------------------------------------- 

b) Colocação de dois espelhos novos, um no fim de quem desce os Regatos ao chegar 

ao Terreiro e outro na Canada da Calçada; --------------------------------------------------------- 

c) Substituição de um sinal de aproximação de curva apertada, na Canada da Igreja; ------ 

d) Repintar todas as passadeiras da freguesia; -------------------------------------------------------- 

e) Colocação de um sinal de aproximação de estrada com prioridade ou de STOP à saída 

da Canada do Ferreiro para com a Rua 25 de Abril, nos Regatos. ---------------------------- 

− A Comissão tomou conhecimento pois os sinais em causa já se encontram colocados. ---------- 

 

• Ofício 4166, datado de 13 de Agosto de 2008, de Polícia de Segurança Pública de Angra 

do Heroísmo, participando a falta de sinalização na Rua do Cardoso, freguesia da 

Conceição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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− A Comissão concorda com a recolocação dos sinais em falta (STOP e sentido proibido). ------- 

 

• Ofício 135, datado de 21 de Agosto de 2008, da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de 

Regatos, remetendo a continuação da listagem, enviada através do oficio 112, referente à 

falta de sinalização na freguesia: -------------------------------------------------------------------------------- 

− Substituição de espelho parabólico na Rua Padre da Rocha Ferreira (Caminho do 

Meio) em frente à Canada do Largueza que se encontra partido; ----------------------------- 

− Colocação de vários sinais de trânsito ou pintura de sinalização horizontal, no 

cruzamento do Escampadouro – Regatos que dá para as Ladeirinhas; --------------------- 

− Colocação de um sinal de STOP ou pintura de sinalização horizontal, para quem vem 

do mato e chega à estrada principal, em frente ao Pico dos Padres, onde se encontra 

implantado um triângulo. --------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão tomou conhecimento pois os sinais em causa já se encontram colocados. ---------- 

 

• Ofício 262, datado de 31 de Outubro de 2008, da Junta de Freguesia do Porto Judeu, 

solicitando a colocação de alguns sinais de trânsito que estão em falta na freguesia e que se 

descrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a)  Sinais de Estrada com prioridade: ------------------------------------------------------------------------- 

− Saída da Cruz do Canário para a Estrada Regional; ----------------------------------------- 

− Saída da Rua da Banda Canada para a Estrada Regional; -------------------------------- 

− Saída da Rua Pico do Alferes para o Refugo; ------------------------------------------------- 

− Saída da Mira Douro da Ponta dos Coelhos para o Caminho da Salga 2; -------------- 

b) Dois sinais de Sentido Proibido para a zona da Baia; ------------------------------------------------- 

c) Sinal de Via de sentido único, para a Baia do Refugo; ------------------------------------------------ 

b) Espelhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Saída de arruamento municipal para o Caminho da Vila; ----------------------------------- 

− Saída da Canada do João Pacheco para o Caminho da Cidade; ------------------------- 

− Saída da Canada do Cemitério para o Caminho da Esperança; -------------------------- 

− Saída do Caminho da Esperança para a Estrada Regional (local Antiga fábrica de 

blocos do FCL); ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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− Saída da Canada das Mónicas para o Terreiro. ----------------------------------------------- 

−  A Comissão já se havia pronunciado sobre este assunto em reunião anterior. --------------------- 

 

• Requerimento datado de 19 de Novembro de 2008, de Maria Manuela de Barcelos Pereira, 

residente na Rua de Baixo, n.º 11, freguesia de Santa Luzia, informando que a entrada de 

viaturas na freguesia, deveria ser feita pela subida da Rua da Queimada evitando assim o 

congestionamento de trânsito na Rua da Madre de Deus junto aos Semáforos. -------------------- 

− A Comissão não concorda pois não existe justificação técnica para tal mudança e existe 

alternativa que não a rua Madre de Deus. --------------------------------------------------------------------- 

 

• Ofício 10976, datado de 30 de Novembro de 2008, da Câmara do Comércio de Angra do 

Heroísmo, remetendo um pedido dos comerciantes locais para incentivar o fecho ao trânsito 

de uma parcela da Rua da Palha. ------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão não concorda pois o arruamento em causa é uma saída do centro da cidade para 

nós muito necessária, além de tal solução ir retirar, sem justificação, lugares de 

estacionamento também, necessários. ------------------------------------------------------------------------- 

 

• Ofício 99, datado de 2 de Dezembro de 2008, da Junta de Freguesia da Sé, sugerindo 

algumas alterações de trânsito na freguesia, nomeadamente: ------------------------------------------- 

a) Colocação de uma passadeira para Peões na Rua Gonçalo Cabral, no cruzamento junto à 

oficina do Pintado; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Permitir que o trânsito que sobe a Rua da Sé possa virar à esquerda, para a Rua de São 

João, evitando congestionamentos de trânsito na cidade. ------------------------------------------- 

− A Comissão tomou conhecimento da colocação da passadeira já pintada a que se refere a 

alínea a). Relativamente à alínea b) não concorda pois tal medida não só não evitará o 

congestionamento como o agravará, pois permitirá que quem vire à esquerda para a Rua de 

São João o faça somente com o intuito de estacionar. Assim sendo fará desse quarteirão um 

caminho giratório, voltando à Rua Direita e à Praça Velha e tornando a entrar na Rua de São 

João. Se a intenção não for a de procurar estacionamento então não é necessária a entrada 

na Rua de São João bastando contornar a Praça Velha e seguir pela Rua do Galo ou Rua de 

Santo Espírito. O representante dos taxistas, mesmo concordando com o exposto pelos 

outros membros da comissão, pediu que ficasse exarada a sua abstenção nesta matéria. ------ 
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• Ofício 75, datado de 11 de Dezembro de 2008, da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, 

solicitando a disponibilização de alguns sinais de trânsito necessários para a freguesia: --------- 

a)  23 sinais de STOP; --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) 10 Sinais de Estrada sem Saída; ----------------------------------------------------------------------- 

c) 1 sinal de obrigação de virar à direita. ---------------------------------------------------------------- 

− A Comissão tomou conhecimento dos sinais, entretanto já entregues à Junta de Freguesia. --- 

 

• Requerimento datado de 12 de Dezembro de 2008, de Ernesto da Costa, residente na 

Ladeira de Santa Luzia, n.º 9, freguesia de Santa Luzia, solicitando a colocação de um sinal 

de estacionamento proibido em frente à sua residência, uma vez que não é possível a pintura 

de zebras conforme já solicitado. -------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão concorda atendendo à situação apresentada e ao facto do passeio ser muito 

estreito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Ofício 4, datado de 28 de Janeiro de 2009, da Junta de Freguesia do Posto Santo, 

solicitando a colocação de alguns sinais de trânsito que estão em falta nos seguintes locais da 

freguesia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a)  Na Canada da Tailhinha, colocação de Sinal de Estrada sem Saída e de uma faixa 

reflectora de zona estreita e substituição do sinal de STOP; ------------------------------------ 

b) No Parque de Estacionamento do Sobreiro, colocação de Sinal de proibição de 

veículos pesados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

− A Comissão concorda com a recolocação do primeiro sinal e com a colocação do segundo. --- 

 

• Requerimento datado de 30 de Janeiro de 2009, de João Inácio de Oliveira, residente Aos 

Copins, n.º 25, freguesia de São Bento, solicitando que esta artéria seja regulada quer por 

faixas continuas, já existentes, quer por sinalização vertical impedindo o estacionamento, uma 

vez que é deslocado com frequência para o hospital em ambulância, sendo estas 

impossibilitadas pela circulação devido ao estacionamento abusivo. ----------------------------------- 

− A Comissão é de opinião que a situação actual deverá ser mantida. ---------------------------------- 
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• Requerimento datado de 10 de Fevereiro de 2009, da Construangra – Artigos Sanitários, 

Lda, com sede na Av. Infante D. Henrique, n.º 22-A, freguesia da Conceição, solicitando a 

pintura de uma linha amarela na estrada, afim de impedir o estacionamento de viaturas em 

frente ao estabelecimento comercial. --------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão é de opinião que a situação actual deverá ser mantida indo a P.S.P. proceder á 

fiscalização do estacionamento abusivo. ---------------------------------------------------------------------- 

 

• Requerimento datado de 16 de Fevereiro de 2009, de Costa Poim – Fiscalização, Estudos e 

Projectos de Engenharia, Lda., com sede na Av. Tenente Coronel José Agostinho, n.º 27 – 

2º Dto., freguesia de São Pedro, solicitando que seja alterado o posicionamento do 

estacionamento automóvel, junto do prédio n.º 23 daquele arruamento, por forma a facilitar a 

entrada de viaturas nas garagens do seu prédio. ----------------------------------------------------------- 

− A Comissão propõe que seja proibido o estacionamento no primeiro lugar ocupado para tal 

fim, na saída lateral do prédio n.º 27, com a colocação de um lancil delimitador. ------------------- 

 

• Oficio 8, datado de 20 de Fevereiro de 2009, da Santa Casa da Misericórdia de São 

Sebastião, com sede na Rua da Misericórdia, n.º 7, solicitando que a Travessa da 

Misericórdia passe a ter sentido único, no sentido Rua da Misericórdia – Rua Nova e 

estacionamento proibido. Este pedido deve-se ao facto das dificuldades que sentem com as 

cargas e descargas das refeições de apoios ao domicílio, na entrada para a Casa Mortuária e 

ainda com a entrada de viaturas para o parque de estacionamento. ----------------------------------- 

− A Comissão é de opinião que deve existir um só sentido como solicitado mas com permissão 

de estacionamento. Aconselha a que se consulte a Junta de Freguesia. ----------------------------- 

 

• Oficio 42, datado de 31 de Março de 2009, da Junta de Freguesia de Santa Luzia, 

solicitando a pintura de tracejado à saída da Rua de Baixo de Santa Luzia, em frente aos n.º s 

52 e 54. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão é de opinião que deve ser pintada uma linha amarela contínua. ------------------------ 
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ESTACIONAMENTO RESERVADO A DEFICIENTES 

 

• Requerimento datado de 1 de Agosto de 2008, de Armanda Maria Ramos Candeias, 

residente na Rua Padre José do Carvalhal, n.º 1 r/c, freguesia de São Bento, solicitando a 

criação de um lugar de estacionamento reservado em frente à sua residência, pelo facto de 

ter um filha com paralisia motora explástica. ----------------------------------------------------------------- 

− A Comissão tomou conhecimento do sinal que já está colocado no local. ---------------------------- 

 

• Requerimento datado de 16 de Março de 2009, de Maria da Graça Ferreira da Costa Vultão, 

residente na Rua Pêro Anes do Canto, n.º 29 freguesia da Conceição, solicitando que seja 

criado um lugar de estacionamento reservado a deficientes, junto à sua moradia, uma vez que 

o marido é portador de deficiência motora. Junta cópia do dístico de identificação de 

deficiência motora. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A Comissão concorda com o solicitado. ----------------------------------------------------------------------- 

 

ASSUNTOS FORA DA AGENDA 

 

− A comissão, no seguimento dum pedido da firma FAV, apresentado pelo Eng.º Almeida 

Nunes, é de opinião que deverão ser repintadas zebras com dimensões adequadas na Rua 

João Vaz Corte Real, em frente ao acesso ao parque de garrafas de gás da firma. No edifício 

dos serviços administrativos (gaveto da Rua Jacinto Cândido com a Rua João Vaz Corte Real) 

o pedido de espelho não deverá ser aceite pois a sua colocação terá que ser feita a grande 

distância da saída de viaturas o que poderá causar dúvidas. -------------------------------------------- 

 

A COMISSÃO DECIDIU QUE 

 

− A comissão é de opinião que deverá ser colocado um sinal de proibição de virar à esquerda 

para quem sai da rua do Rego para a Rua Direita, junto à escola, na freguesia de São 

Sebastião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A comissão é de opinião que devem ser colocados sinais verticais de aproximação de estrada 

com prioridade, no Bairro de Santa Luzia, onde, no pavimento, já exista a mesma sinalização.  
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-----Não havendo mais nada a tratar, pelas dezasseis horas, o Presidente deu por encerrada a 

sessão, da qual se lavra a presente acta que será lida e assinada pelos presentes. ------------------- 

 

  

_______________________________(CMAH) 

 

_______________________________(CMAH) 

 

______________________________ (DVTAH) 

 

_________________________________ (EVT) 

 

__________________________________(PSP) 

 

________________________________(CCIAH) 

 

_______________________________(APALIT) 

 


