Localização da sede

Indicações para encontrar a sede da ATCentro
Introdução

A sede da ATCentro localiza-se próximo do nó da Buraca onde confluem os eixos
viários: IC17, IC19 e 2ª circular.
É importante observar estas indicações porque o acesso às instalações não se faz por
uma rua mas por um terraço. Imprima estas duas folhas e leve-as consigo.

Mapa de
localização

Sintra
IC19

Lisboa
2ª circular

Com GPS use Rua Se utilizar um GPS indique a “Rua Bernardino Machado” na Damaia em vez da
Bernardino
morada da ATCentro. Se inserir a Praça Natália Correia arrisca-se a realizar um
Machado
percurso indesejável porque alguns GPS sugerem um trajeto não aconselhável.

Indicações

Apresenta-se algumas indicações do trajecto a seguir:
Passo
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•
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•
•
•
•
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•
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Descrição
Entre no IC19 em direcção a Sintra, vindo da 2ª circular ou do IC17 (CRIL).
Saia na saída que indica: “Damaia e Alfragide Norte“.
Esta saída está assinalada no mapa acima com o nº 1.
Atenção, não saia na saída anterior que indica simplesmente “Alfragide”,
nem na saída anterior que indica “Damaia-Buraca”.
Desça até à rotunda e vire na primeira à direita;
Vire logo a seguir à esquerda na Gorgel do Amaral;
Logo a seguir, na rotunda, vire à direita;
No cimo da rua vê o Pingo doce à esquerda e a esquadra da polícia à
direita, e deve estacionar o carro onde puder.
O Pingo doce está assinalado no mapa acima com o nº 2.
Por cima do pingo doce existe um terraço para onde deve subir;
O penúltimo escritório do lado esquerdo é a sede da ATCentro, ao lado do
restaurante Gastaqui 2.
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A rotunda (1) e está o pingo doce (2) encontram-se assinalados no mapa e na foto de satélite.
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Localização da sala de aulas

Indicações para chegar à sala da ATCentro de Sacavém/Expo-Norte
Introdução

Mapa de
localização

A sala de aulas da ATCentro em Sacavém localiza-se próximo na margem do rio Tejo
por baixo da ponte Vasco da Gama, junto à zona norte do Parque das Nações.
De carro, poderá chegar à sala pela CRIL-IC17 (direção A1 Norte), pela A30 (direção
Parque Nações) ou pela Rua Dom João II (vindo do Parque Nações). De transportes,
poderá chegar pela estação de comboios de Sacavém, que fica a 8 min a pé.

CRIL
Agés

Morada:
Via do Oriente 18

Montijo

Para chegar de
carro de Lisboa

• Entre na CRIL (IC17) direção A1 NORTE e sai na A30, depois sai na primeira para o
Parque das Nações, chega à rotunda e vira para o “Parque Expo”, OU
• Atravesse o Parque Nações até ao fim da D.Joao II e siga em frente.

No local

• Vá até ao último edifício da rua
Via do Oriente
• Dirija-se à porta nº 18, entre a
“Explica+” e o bar “Della notte”



• No painel insira:
4569
• Use o elevador: 2º piso, sala 11

Localização da sala Expo-Norte/Sacavém
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