Rua António Gedeão, 102 - 1º Loja Amoreira Concelho de Cascais
Pela Marginal:
• Seguindo pela Marginal e depois de passar as bombas da BP
no Estoril, virar à direita junto à Igreja e aos Salesianos
• Seguir por essa rua até ao fim da mesma. Logo a seguir ao
BPI, virar à esquerda e logo de seguida à direita entrando na Rua do
Viveiro.
• Seguir sempre pela Rua do Viveiro e virar na primeira à
esquerda que é a Rua Henrique Mantero Belard - Subir a R. Mantero
Belard sempre pela direita até passar à frente de um café e frutaria.
Logo a seguir, virar para a direita em cotovelo entrando na Rua Carlos
Anjos. Seguir por esta rua 200 a 300 metros e virar na primeira à
esquerda Rua Dr. Pereira Coutinho. Começando a descer a Pereira
Coutinho, entra imediatamente na primeira à direita na Rua António
Gedeão que dá acesso aos prédios onde se encontram as nossas
instalações.
Pela A5
• Seguindo no sentido Lisboa-Cascais sair para AMOREIRA
ABUXARDA
• Seguir passando por baixo de dois viadutos.
• Logo a seguir encontra uma rotunda que deverá contornar
para a esquerda saindo na 2ª saída sentido AMOREIRA
• Segue até ao fim dessa rua virando no final à direita .
• Segue por essa via e vira na Rua à esquerda que é a rua de
Lisboa seguindo até ao final da mesma.
• No final dessa Rua de Lisboa vira à direita e segue sempre em
frente até encontrar o BPI .
• Logo a seguir ao BPI encontra uma bifurcação com sentido
obrigatório para a direita descendo até uma pequena rotunda assinalada
no asfalto.
• Contorne a rotunda para a esquerda. Sai da rotunda na terceira
saída ( rua que começa a subir ligeiramente)
• Subindo 50 metros vire à direita e entra na Rua Dr. Pereira
Coutinho,
• Siga sempre pela Pereira Coutinho até ao final onde
encontrará prédios novos à esquerda de cor amarela.
• São aí as nossas instalações.

