
 

GPS: 
N 38º756.580' 

W009º359.960' 

(No caso de pesquisa GPS por morada, a melhor referência é Rua António 
Gaspar 25 - (Cascais, Sintra ou Albarraque consoante marca de GPS)) 

 

Horário: 2as -> Sextas das 09:30-13h | 14:30-17:30h 
Encerrado: Sábados e Domingos 

Importante: Imprimir as indicações escritas por baixo do mapa 
devido às alterações recentes provocadas pela inauguração 

da nova Auto-estrada A16 e da N249-4 (que liga o IC19 a Carcavelos e Albarraque) 

 

Agradecemos marcação prévia de data e hora para o telefone 21 925 81 17 ou 91 199 
96 44 para assegurar existência em stock de artigos específicos e para 

um atendimento e apoio personalizado. 

 



VINDO DE LISBOA pela A5 com saída na A16, 
de Sintra ou Lisboa directamente pela A16  

ou de Cascais/Estoril pela A16: 

Para quem vem de Cascais, Sintra ou Lisboa pela nova Auto-estrada A16, no caminho 
do Autódromo e Cascais Shopping, sair na placa que indica "LINHÓ / Autódromo" e 
seguir a placa que indica "LINHÓ/Albarraque" na rotunda nova que fica por cima da 

Auto-estrada A16. A seguir na rotunda imediatamente antes do 
Beloura Shopping, virar a direita na direcção de Albarraque. 

 
Passados uns 3 kms, quando chegar a placa de Albarraque e Elite Motel, 

virar na 2 rua a direita (Rua Eng. Carlos Santos), e ao fundo da rua, depois do sinal de 
STOP, 

(não seguir em frente pelo caminho de terra batida), 
virar a esquerda e logo de seguida, a direita na Rua António Gaspar. 

 
VINDO DE SINTRA pela N9: 

 
Seguir na direcção de Cascais e logo a seguir a Beloura Shopping,   

virar a esquerda na rotunda na direcção de Albarraque. 
 

Passados uns 3 kms, quando chegar a placa de Albarraque e Elite Motel, 
virar na 2 rua a direita (Rua Eng. Carlos Santos), e ao fundo da rua, depois do sinal de 

STOP,   
(não seguir em frente pelo caminho de terra batida), 

virar a esquerda e logo de seguida, a direita na Rua António Gaspar. 
 

VINDO DE LISBOA pela IC19 (saída N249-4 para Albarraque e Carcavelos): 

Vindo pela IC19, sair na saída nova para "Albarraque / Carcavelos ".  

Continuar sempre em frente passando por uma rotunda, 
na direcção de Albarraque e Carcavelos. 

Chegando a 2a rotunda, virar a direita na placa que indica "Albarraque / Cascais" 
e continuar até ao cruzamento com semáforos. Virar a esquerda, e depois 

virar na 3a rua a direita que tem uma placa de Farmácia, 
subindo pela Rua da Boa Vista. Virar a esquerda na 6ª rua, na Rua António Gaspar (antes 

da Escola de Cães). 
 

VINDO DE Carcavelos  N249-4 (na direcção da Tabaqueira): 

Vindo de Carcavelos, passar pela Tabaqueira (a esquerda), e ao entrar na 
rotunda nova, seguir em frente na direcção do IC19.Chegando a 2a rotunda, contornar e 

virar para a esquerda na placa que indica "Albarraque / Cascais" 
até chegar ao cruzamento com semáforos. Virar para a esquerda, e depois 

virar na 3a rua a direita que tem uma placa de Farmácia, 
subindo pela Rua da Boa Vista. Virar a esquerda na 6ª rua, Rua António Gaspar (antes da 

Escola de Cães). 
 

 


