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BECO DOS VIMIEIROS E ESTRADA DR. JOÃO ABEL DE FREITAS
Bruno Miguel Camacho Pereira, Vereador com o Pelouro da Mobilidade e Trânsito, com
competências delegadas pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal em 07 de abril de
2022, publicitado pelo Edital n.o 216/2022, torna público que, na sequência da empreitada
municipal de "Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associado ao sistema de
telegestão existente no Concelho do Funchal 1a Fase", torna-se necessário proceder às
seguintes alterações temporárias de trânsito:
a

A partir do dia 30-04-2022 e durante duas semanas, condicionamento da circulação
rodoviária na faixa descendente (norte/sul) do Caminho da Agua de Mel, no troço a
sul da Estrada Comandante Camacho de Freitas, para execução de uma caixa de visita
e cura de betão,

Durante este condicionamento a circulação rodoviária funcionará de forma alternada
mediatamente sinalização temporária existente no local.
a

A partir do dia 30-04-2022 e durante duas semanas, condicionamento da circulação
rodoviária na faixa descendente da Estrada Dr. loão Abel de Freitas, no troço entre o
Caminho Velho da Quinta e o Caminho da Quinta, para execução de uma caixa de
visita e cura de betão.
Durante este condicionamento, a circulação rodoviária funcionará alternadamente com
recurso a sinalização temporária semafórica.

a

A partir do dia

a

A partir do dia

30-04-2022 e durante dez dias, condicionamento da circulação
rodoviária com proibição de estacionamento na faixa descendente do Caminho da
Penteada, no troço entre o Muro da Coelha e o Caminho da Quinta, para execução de
uma vala junto ao passeio.

e durante uma semana, interrupção da circulação
proibição
rodoviária, bem como
de estacionamento no Beco dos Vimieiros (Freguesia
para
Santo António),
execução de uma vala.
30-04-2022
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