
1. A1– SENTIDO NORTE-SUL:

2. A1 - SENTIDO SUL-NORTE:

3. S. JOÃO DA MADEIRA

Porto

Coimbra

IC2

IC2

Galp

S. João da Madeira
         Centro

Itinerário a seguir

Estradas indicativas

LOCALIZAZÃO

Grupo CAVEX
edifício áfrica

40º 54’ 18.80’’ N /
8º 28’ 35.20 ‘‘ W

LOCALIZAÇÃO

- Na Auto-estrada, sair na portagem “Feira” (S. João da 
Madeira);
- Depois da portagem, entrará numa rotunda que deverá 
contornar até a 3ª saída;
- Estará, então, na variante onde deverá seguir em frente 
sensivelmente 8 kms;
- Surgirá uma rotunda onde deverá seguir em frente e a 
tomar imediatamente a seguir, à direita a indicação de 
“Coimbra”(IC2).
- Deslocar-se-á, em frente, sensivelmente 6 kms e 
abandonará essa via na saída com indicação “S. João da 
Madeira”;
- Chegará a uma rotunda, com uma pedra de granito no 
centro que deverá contornar e seguir no sentido “S. João 
da Madeira”.
Ver ponto 3 - S. João da Madeira.

- Na Auto-estrada, sair na portagem “'Estareja”(Oliveira de Azeméis);
- Depois da portagem deverá virar à direita na indicação “N224 - Oliveira de Azeméis”;
- Seguir sempre em frente cerca de 10 kms até ao nó de ligação à IC2;
- Deverá seguir na IC2 cerca de 9 kms até encontrar a saída “S. João da Madeira/Vale de Cambra/Arouca”;
- Chegará a uma rotunda onde deverá tomar a primeira saída à direita e seguir em frente na rotunda seguinte.
Ver ponto 3 - S. João da Madeira.

- Na estrada onde se encontrará (poderá ter como referência umas bombas da GALP à sua esquerda) seguirá em frente até a 
primeira rotunda (chafariz composto por duas pedras de granito), onde deverá tomar a primeira saída à direita;
- Alguns metros a frente, encontrará outra rotunda onde deverá seguir em frente. A estrada onde se encontrará possui um 
separador central. Passará por duas pequenas rotundas, seguindo sempre em frente até uma rotunda relvada, onde deverá tomar 
a sua direita;
- Depois de passar por debaixo de uma ponte, chegará de novo a uma rotunda onde deverá seguir em frente. Estará então na Zona 
Industrial nr.1 (também chamada das Travessas).
- No triangulo no cimo da rua, seguir à esquerda. Alguns metros à frente encontrará à sua direita o Grupo Cavex (com um 
sinalizador dos CTT).


