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MUNICÍPIO DO FUNCHAL
DIVISÃO DE MOBILIDADE E TúNSITO

EDTTAL 52t/2022
ALTERAçõEs rEMponÁnres À crncuuçÃo nooovrÁnrn - pAvrMErureçÃo cAMrNHo

DO PILAR

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 07
de abril de 2022, publicitado pelo Edital n.o 2L6/2O22, torna público que, por motivos de
pavímentação, torna-se necessário realizar alterações rodoviárias temporárias, das 20h00 do dia

27 de julho às 07h00 do dia 28 de julho e das 20h00 do dia 28 de julho às 07h00 do dia 29 de
julho de 2022, nos seguintes arruamentos:

. Fica interrompida a circulação rodoviária no Nó do Pilar, segmento entre a Rua Encosta do

Pilar e a saída da Via Rápida 1;

. Fica interrompida a circulação rodoviária no sentido ascendente do Caminho do Pilar, iunto ao

entroncamento com a Rua da Levada do Cavalo e com o acesso ao Largo Charles Conde de
Lambert, exceto para o acesso local até à saída da Via Rápida 1.

Alternativas rodoviárias :

. Os veículos que circulam no sentido descendente do Caminho do Pilar serão encaminhados
para o acesso à Via Rápida;

. Os residentes na Azinhaga do Pilar, Travessa Encosta do Pilar e Rua Encosta do Pilar devem
aceder às suas residências através da Azinhaga do Pilar;

. Os residentes no Caminho do Pilar e Travessa do Pilar à Madalena devem aceder às
residências pelo sentido ascendente do Caminho do Pilar a partir do entroncamento com a

Rua da Levada do Cavalo;

. As carreiras n.o 09 e 16 da Horários do Funchal devem circular alternativamente pela Rua Dr.
Barreto, Caminho das Virtudes, Rua 4 de Abril e Largo Charles Conde de Lambert.

Sempre que os trabalhos a desenvolver assim o permitam, será temporariamente aberta a

circu lação rodoviária.

Agradecemos desde já a compreensão dos senhores condutores perante os transtornos causados
e solicita-se a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária temporária e instruções da

Polícia de Segurança Pública.

Funchal, 26 de julho de 2022

Vereador co o Pelou

Bruno Miguel Camacho Pereira


