EDITAL
------ Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do
Campo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Torna público que, no âmbito das festas SÃO JOÃO DA VILA 2017, fica determinado as
seguintes alterações, proibições e condicionamentos ao trânsito, a saber: ----------------------------- Proibido o estacionamento no parque sito à Rua Almirante Gago Coutinho no período entre as
08:00 horas do dia 23 de junho e as 08:00 horas do dia 24 de junho;
 Proibido o trânsito na Avenida das Comunidades Emigrantes no dia 16 de junho de 2017, no
período entre as 20H00 e as 04h00 do dia 17 de junho, exceto no troço compreendido entre a
rua do Relvão e a rotunda a norte (acesso à via rápida), sentido sul/norte.
 Proibido o trânsito na Avenida das Comunidades Emigrantes no dia 17 de junho de 2017,
no período entre as 20H00 e as 06h00 do dia 18 de junho, exceto no troço compreendido
entre a rua do Relvão e a rotunda a norte (acesso à via rápida), sentido sul/norte.
 Proibido o trânsito na Avenida das Comunidades Emigrantes, no sentido norte/sul, no troço
entre a Rua do CAO e a Rotunda dos Frades, e, no sentido sul/norte, no troço compreendido
entre a Rotunda dos Frades e a Rua das Saudades – das 18:00 horas do dia 23 de junho às
02:00 horas do dia 24 de junho;
 Alteração para sentido único, nascente/poente, da Rua do CAO – troço compreendido entre a
Avenida dos Emigrantes e a Carreira de São Francisco – das 18:00 do dia 23 de junho às 02:00
horas do dia 24 de junho;
 Condicionado o trânsito na Estrada Regional n.º 1 – 1.ª, no troço compreendido entre a Rotunda
dos Frades e a Avenida dos Bombeiros Voluntários – dias 16, 17 e 24 de junho;
 Alteração do trânsito, para sentido único, sul/norte, na Avenida da Europa, no troço
compreendido entre a Rua da Calçada e a Rotunda da Rua da Palmeira, das 18:00 horas do
dia 23 junho às 07:00 do dia 24 de junho;
 Alteração do trânsito para sentido único – nascente/poente – na Rua Almirante Gago Coutinho,
troço compreendido entre a Rua da Paz e a Rua Visconde Botelho, entre as 18:00 horas do
dia 23 de junho e as 07:00 horas do dia 24 junho;
 Trânsito proibido na Avenida das Comunidades Emigrantes, incluindo as rotundas a sul e a
norte, exceto o acesso da via rápida à Zona Industrial, das 19h00 do dia 24 de junho, às 06H00
do dia 25 de junho;

 Alteração de trânsito para sentido único, rua Nossa Senhora da Natividade, direção
nascente/poente, no troço compreendido entre a rua Padre Lucindo Teixeira Mendes de
Andrade e a rua Padre Manuel José Pires, das 18H00 do dia 24 de junho às 06h00 do dia 25
de junho;
 Proibido o trânsito na Rotunda dos Frades, Avenida da Liberdade, Rua Teófilo de Braga, Largo
Bento de Góis e Rua Visconde Botelho (até ao triângulo frente ao Santander Totta) – Das 18:00
horas do dia 23 de junho de 2017 às 07H00 do dia 24.
 Proibido o Estacionamento na rua a norte do Híper Mercado Sol Mar, entre as 18h00 do dia 24
de junho e as 02h00 do dia 25 de junho.
- Percurso Alternativos
------ Dia 16 e 17 de junho de 2017 - Percurso alternativo de trânsito no sentido Vila Franca/Ponta
Delgada, far-se-á pelas seguintes vias: ---------------------------------------------------------------------------------- Avenida da Liberdade
- Rua dos Foros
- Rua do Relvão
- Avenida das Comunidades Emigrantes
------ Dia 16 e 17 de junho de 2017 - Percurso alternativo de trânsito no sentido Água d’Alto/Vila
Franca, far-se-á pelas seguintes vias: ------------------------------------------------------------------------------------ Avenida dos Bombeiros Voluntários
- Rua Eng.º José Cordeiro
- Rua Profº António dos Santos Botelho
- Rua da Estrada Real
- Rotunda dos Frades
------ Dia 23 de junho de 2017, entre as 18h00 e a 01h00 do Dia 24 de junho- Percurso alternativo
do trânsito no sentido Ribeira Seca/Ponta Delgada, far-se-á pelas seguintes vias: ------------------------- Rua Almirante Gago Coutinho
- Rua da Paz
- Rua de Santo Amaro
- Rua das Laranjeiras
- Rua do Carneiro
- Rua Pão do Vigário
- Rua das Saudades
- Avenida das Comunidades Emigrantes
------ Dia 23 de junho de 2017 , entre as 18h00 e a 01h00 do Dia 24 de junho-- Percurso alternativo
do trânsito no sentido Água d’Alto/Ribeira Seca, far-se-á pelas seguintes vias: -----------------------------2

- Avenida dos Bombeiros Voluntários
- Rua Eng. José Cordeiro
- Rua Prof. António dos Santos Botelho
- Rua Império dos Aflitos
- Rua Nossa Senhora da Natividade
- Rua do Castelo
- Rua Vasco da Silveira
- Rua do Baixio
- Rua do Penedo
- Rua da Marina
------ Dia 24 de junho de 2017 - Percurso alternativo de trânsito no sentido Água d’Alto/Vila Franca,
far-se-á pelas seguintes vias: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Avenida dos Bombeiros Voluntários
- Rua Engº. José Cordeiro
- Rua Prof. António dos Santos Botelho
- Rua Império dos Aflitos
- Rua Padre Manuel José Pires
- Avenida da Liberdade
------ Dia 24 de junho de 2017 - Percurso alternativo de trânsito no sentido Vila Franca/Ponta Delgada,
far-se-á pelas seguintes vias: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Rua Padre Lucindo Teixeira Mendes de Andrade
- Rua Nossa Senhora da Natividade
- Rua Império dos Aflitos
- Rua Profº António Santos Botelho
- Rua Eng.º José Cordeiro
- Avenida dos Bombeiros Voluntários
- Estrada Regional
------ Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares
de estilo desta Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Paços do Concelho de Vila Franca do Campo, 07 de junho de 2017
O Presidente da Câmara Municipal
Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues
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