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MUNICÍPIO DO FUNCHAT
DMSÃo DE MoBILIDADE E TúNSTÏo

EDTTAL 401/2022
ADENDA AO EDTTAL 36612022

ALTERAçõEs RoDovrÁnras No ÂMBrro Do FEsrrvAr Do ATLÂNTrco

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

O7 de abril de 2022, publicitado pelo Edital n.o 2L6/2O22, informa que devido à realização de

espetáculos piromusicais, no âmbito do Festival do Atlântico 2022, será necessário proceder à
proibição de estacionamento e interrupção de trânsito na Avenida do Mar e das Comunidades

Madeirenses, entre a Rotunda Sá Carneiro e a Praça da Autonomia, nos dias 4, 11, 18 e 25 de

junho (sábados), entre as 21h30 e as 23h00, sendo que manter-se-á aberto o troço norte

compreendido entre a Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro e a Rotunda Sá Carneiro.

Durante a interrupção de trânsito será permitido a circulação dos transpoÍtes públicos e táxis.

Fica interdita a circulação de autocarros de turismo na Av. do Mar e das Comunidades

Madeirense, sendo que a largada e recolha de passageiros, no lado poente, deverá ser

efetuada na Av. do Infante, junto à Escola Cristóvão Colombo ou na Rua Calouste Gulbenkian,

junto ao Edifício 2000, sendo que o parqueamento das viaturas deverá ser realizado no

parque da Penteada, localizado a sul das Piscinas da Penteada, No lado nascente da cidade, a

largada e recolha de passageiros será efetuada na Rua Visconde do Anadia, junto ao Instituto

do Vinho, do Bordado e do Aftesanato da Madeira, com inversão de marcha na Ponte do

Carmo e parqueamento na Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira, abaixo do Arquivo Municipal

desta autarquia. Na zona central, a largada e recolha de passageiros deverá ocorrer na Rua 5

de Outubro, junto ao Instituto do Vinho, com inversão de marcha na Ponte Nau sem Rumo,

com parqueamento nesse arruamento, a norte do cruzamento da Ponte de Pau.

A coordenação de trânsito será efetuada pela Polícia de Segurança Pública.

Funchal, 15 de junho de 2022.

Vereador com Pelou bil to,

Bruno Miguel Camacho Pereira


