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MUNICIPIO DO FUNCHAL
DMSÃO DE MoBIUDADE E TúNSITo

EDITAL 209/2022
ATTERACõES NA CIRCULACÃO RODOVIÁRIA DEVIDO A TRABALHOS DE

MANUTENCÃO DE PAVIMENTOS

Bruno Miguel Camacho Pereira, Vereador com o Pelouro da Mobilidade e Trânsito, com
competências delegadas pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal em 25 de outubro de
2O2t, publicitado pelo Edital n.o 546/2021, torna público que, devido à realização de trabalhos de
manutenção de pavimentos, torna-se necessário proceder às seguintes alterações de trânsito:
Fase 1 - Dia 11 de Abril (segunda-feira) das 21h00 às 07h00 do dia seguinte
. Interrupção da circulação rodoviária no sentido descendente da Rua Conde Carvalhal, no troço

compreendido entre a Estrada do Aeroporto e o estabelecimento "Invermarque", bem como na
Estrada do AeroporLo, entre a Rotunda do Parque Industrial da Cancela e o entroncamento com
a Rua Conde Carvalhal, sentido Cancela-Funchal;

. O acesso à VR1 (Via Rápida) deverá ser realizado no Nó 15 (Cancela);

. O acesso à Estrada do Aeropofto, sentido Funchal-Cancela, deverá ser realizado pela Rua
Conde Carvalhal e Estrada da Camacha ou pela Estrada da Boa Nova.

Fase 2 - Dia L2 de Abril (terça-feira) das 21h00 às 07h00 do dia seguinte

Serão realizados trabalhos de pavimentação nas vias sul da Estrada do Aeroporto, troço
compreendendo entre a Rua Conde Carvalhal e a Rotunda do Parque Industrial da Cancela e
também na via sul da Rua Conde Carvalhal, troço a sul da Estrada do Aeroporto.

Fase 3 - Dia 13 de Abril (quarta-feira) das 21h00 às 07h00 do dia seguinte
. Interrupção da circulação rodoviária no sentido descendente da Rua Conde Carvalhal, no troço

compreendido entre a Estrada do Aeroporto e o acesso à VR1, sentido Cancela-Funchal, exceto
acesso local;

r Durante esta intervenção, o tráfego rodoviário com destino à Rua Conde Carvalhal, sentido
descendente, será encaminhado para a Estrada do Aeroporto, podendo optar por seguir pela
Estrada da Camacha em direção a Rua Conde Carvalhal. A circulação rodoviária no sentido
ascendente mantém-se inalterada;

Transportes Públicos

Do dia 11 ao dia 13 de abril de 2022, os transportes públicos que circulam no sentido Cancela-
Funchal, deverão utilizar a VRl troço entre o Nó 15 (Cancela) e o Nó 13 (Boa Nova), em direção à
Estrada do Aeroporto, seguindo em direção à Estrada da Boa Nova ou à Estrada da Camacha.

Solicita-se aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no
cumprimento da sínalização temporária existente.

Funchal, 07 de abril de 2022

Vereador com Pelou

Bruno Miguel Camacho Pereira


