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ENCERRAMENTO DA ESTRADA ER 21I A VEICULOS PESADOS

ENTRE O ENTRONCAMENTO DA RUA DO AçOUGUE COM A ESTRADA DAS LOMBADAS E O
ENTRONCAMENTO DAS LOMBADAS

Torna-se público que, por motivos de segurança, no âmbito da execução dos trabalhos da empreitada de

"Reposição das Condições Mínimas de Segurança e Operacionalidade na ER 211na Sequência do Temporal de 25

de dezembro de 2020. Sítio dos Lameiros 1, Lameiros 2 e Entroncamento das Lombadas", torna-se necessário

proceder ao encerramento do trânsito a veículos pesados num troço da ER 211, compreendido entre o

entroncamento da Rua do Açougue com a estrada das Lombadas e o Entroncamento das Lombadas, a partir do

próximo dia 15 de novembro de2021, (inclusive) por um período estimado de 2 meses.

Durante este período o acesso de veículos pesados à Estrada Municipal das Lombadas pela ER 211 será

efetuado exclusivamente pelo seguinte percurso:

o Para quem se desloca no sentido Boaventura-Ponta Delgada, na ER101:

No cruzamento junto à escola de Boaventura (antes de chegar ao campo de futebol), virar à esquerda

para a ER 211. No Entroncamento das Lombadas, virar à esquerda para a Estrada Municipal das Lombadas

(direção "Lombada").
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Seguir na VE1 até Boaventura, e daí pela ER101 até ao cruzamento junto à escola da Boaventura, onde se

deve virar à direita para a ER 211. No Entroncamento das Lombadas, virar à esquerda para a Estrada

Municipal das Lombadas (direção "Lombada").

Atendendo às alterações de operacionalidade que este condicionamento de trânsito acarreta, alertamos os

utentes para a necessidade de cumprir com a sinalização instalada no local.

Pede-se a melhor compreensão pelos incómodos causados.

Funchal, 10 de novembro de 2021.
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