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INFORMAÇÃO 
 

Festa da Cebola 2022 

 

A Junta de Freguesia do Caniço e a Empresa de Automóveis do Caniço, Lda vêm, por 

este meio e após reunião entre as duas Instituições, informar todos os fregueses que 

devido às limitações de trânsito causadas pela referida Festa, foi decidido alterar a 

circulação de autocarros no centro do Caniço. Pretende-se com esta decisão reduzir, na 

medida do possível, os constrangimentos que possam advir dos condicionamentos na 

circulação dos autocarros, atendendo à necessidade da nossa população no uso dos 

transportes públicos e cumprimento dos seus horários. 

 

Desta forma, entre as 14h30 do dia 19 de maio (quinta-feira) e as 00h00 do dia 23 de 

maio (domingo) as seguintes carreiras irão sofrer alterações no seu percurso: 

 

A carreira n.º 155 – Ponta da Oliveira a) e b) e 157 – Reis Magos (sentido Caniço – 

Funchal): o autocarro irá fazer o percurso normal até à rotunda acima da Repsol, 

seguindo pela Estrada Comendador António Nóbrega, retomando o percurso normal a 

partir do Caniço Shopping. 

 

Paragens Desativadas: Paragem da Padaria do avô (utilizadores devem deslocar-se 

para a paragem do Caniço Shopping como alternativa); Paragem do Talho do Caniço 

(utilizadores devem deslocar-se para a paragem do Caniço Shopping como alternativa). 

 

A carreira n.º 155 – Ponta da Oliveira a) e b) e 157 – Reis Magos (sentido Funchal – 

Caniço): o autocarro irá fazer o percurso normal, descendo depois pela Rua Alberto 

Teixeira, seguindo pela estrada da Ponta da Oliveira, retomando o percurso normal. 

Paragens Desativadas: Paragem do Café do Jardim (utilizadores devem deslocar-se para 

a rua Alberto Teixeira junto à rua da Escola). 
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A carreira nº 109 - Moinhos a) (sentido Funchal – Caniço): o autocarro irá realizar o 

percurso normal, descendo depois pela Rua Alberto Teixeira, posteriormente, deverá 

descer pela Estrada da Ponta da Oliveira até à rotunda da Repsol. De seguida, subirá 

pela Estrada Comendador António Nóbrega retomando o percurso normal junto ao Village 

Pub. 

 

Paragens Desativadas: Paragem do Café do Jardim (utilizadores devem deslocar-se 

para a rua Alberto Teixeira junto à rua da Escola); Paragem junto à Funerária (utilizadores 

deverão deslocar-se até à paragem junto ao Village Pub); Paragem da Padaria do Avô 

(utilizadores deverão optar por uma das paragens acima mencionadas). 

  

No domingo, durante o Cortejo da Festa da Cebola (das 16h00 e até à conclusão do 

mesmo) os autocarros não irão efetuar passagem pelo centro do Caniço. 

  

Por fim, apelamos a toda a população a compreensão pelas medidas tomadas 

relativamente aos percursos definidos, criados de modo a preservar a dinâmica do 

quotidiano de todos. 
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