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MUNICÍPIO DO FUNCHAL
DIVISÃO DE MOBILIDADE E TúNSITO

EDITAL NO34 L/2022

ATTERACõES NA CIRCULACÃO RODOVIÁRIA NO CAMINHO 
'AMBOTO. 

CAMINHO

SANTO ANTóNO E CAMINHO DO LOMBO SEGUNDO

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

Q7 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 associadas

ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 1a Fase", torna-se necessário

proceder às seguintes alterações rodoviárias:

- A partir do dia 25 de Maio e durante duas semanas, condicionamento da circulação

rodoviária na Ladeira do Jamboto, junto ao entroncamento com o Caminho da Ladeira, para

abertura de uma vala.

- A partir do dia 25 de maio e durante duas semanas, condicionamento da circulação

rodoviária no cruzamento do Caminho do Lombo Segundo com o Caminho do Salão e o

Caminho Velho da Quinta, para execução de uma caixa de visita e cura de betão.

- Dia 26 de Maio, interrupção da circulação rodoviária a viaturas pesadas, incluindo viaturas

dos Transportes Públicos Urbanos, no Caminho de Santo António, entre a Rua da Maravilhas

e a Rua do Pico de São João, entre as 10h00 e as 11h00, para trabalhos numa caixa de visita

a sul do Beco Dr. Joaquim Carlos.

Durante esta interrupção, as viaturas ligeiras circularão de forma alternada mediante

sinalização temporária.

Como alternativa às viaturas pesadas, deverá ser utilizada a Estrada da Liberdade, Rua Nova

da Levada do Cavalo e Rua da Levada do Cavalo.

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

colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente.

Funchal, 23 de maio de 2022

Vereador co Pelou bili

Bruno Miguel Camacho Pereira


