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MUNICIPIO DO FUNCHAL
DIVISÃO DE MOBIUDADE E TúNSITO

EDITAL 792/2022

TNTERRUeçÃo oa crRculAçÃo nooovrÁnra No sENTrDo AscENDENTE DA
ESTRADA LUSO BRASILEIRA

Bruno Miguel Camacho Pereira, Vereador com o Pelouro da Mobilidade e Trânsito, com
competências delegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal em
25 de outubro de 2O2I, publicitado pelo Edital n.o 546/2021, torna público que, a fim de se
proceder à reparação da rede de esgotos, obra da responsabilidade da AdF - Águas do
Funchal, torna-se necessário interromper a circulação rodoviária no sentido ascendente
(sul/norte) da Estrada Luso Brasileira, no segmento entre o cruzamento da Rua Dom Ernesto
Sena de Oliveira e o Nó da VR1 "Nó da Pena", a partir do dia 04.04.2022 (segunda-feira), até
ao dia 09.04.2022 (sábado).

Durante esta interrupção e no troço a interromper, será permitida apenas a circulação de
viaturas ligeiras no sentido descendente (norte/sul).

Durante esta Ínterrupção, a carreira no 19 dos Transportes Públicos Urbanos, no sentido
descendente efetua o itinerário normal até à Estrada Luso Brasileira, depois segue pelo Túnel
Pestana Júnior I, desce a Rua da Ribeira de loão Gomes, sobe a Rua Dom Ernesto Sena de
Oliveira em direção à Rua Pedro José de Ornelas, retomando o seu trajeto até ao centro.

No sentido ascendente, efetua o itinerário normal até à Rua Pedro José de Ornelas, segue
pela Rua Nova Pedro José de Ornelas, Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, Rua do Til, Estrada
dos Marmeleiros, Pedreira, Estrada do Livramento fazendo inversão de marcha na Estrada
Luso Brasileira e retoma o seu trajeto até à Corujeira.

Como alternativa ao trânsito em geral, deverá ser utilizada a Rua Dom Ernesto Sena de

Oliveira e a Rua da Ribeira de João Gomes em direção ao Túnel Pestana Júnior I, retomando o

acesso à VR1. Para aceder à Estrada Luso Brasileira, a norte da VR1 os condutores deverão
circular pela Estrada do Livramento.

Solicita-se aos condutores a melhor compreensão por eventuais incómodos causados e a

colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente.

Funchal, 30 de março de 2022

Vereador com Pelouro

Bruno Miguel Camacho Pereira
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