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Sónia Maria de Faria Pereira, Vereadora com o Pelouro da Educação, lntervenção Social e
Juventude da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, torna público para conhecimento de toda

a população que, devido à realização das provas especiais do Rali Municípios do Funchal

e

Câmara de Lobos, organizado pelo Clube Desportivo Nacional, ficará interrompido o trânsito
automóvel e proibido o estacionamento, nos seguintes dias, períodos e arruamentos:

Dia17 de Setembro (Sábado), entre as 1íh00 e as í4h20 e entre as 14h50 e as 18h00
- Estrada da Ribeira Garcia, freguesias do Estreito de Câmara de Lobos e de Câmara de Lobos;

- Estrada do Pomar Novo, Estrada do Chote e Estrada da Eira das Moças, freguesia do Jardim
da Serra;
- Estrada Municipal da Partilha e Estrada das Fontainhas, freguesia da Quinta Grande.
Durante esta interrupção e como alternativa à circulação automóvel, deverá utilizar-se as vias
mais proximas, nas quais a circulação automóvel seja possível, em função do destino pretendido.
Para constar, se publica este e outros de igualteor, que vão ser afixados nos lugares de costume.

Câmara de Lobos, 29 de Agosto de 2022
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í) Competências delegadas pelo Presidente da Câmara, Despacho GPR-DP-29-2021, publicado pelo Edital
ambos dê 20 de outubro.
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