
Portão Jau
Jau Gate
Portão de Monsanto
Monsanto Gate
Portão do Pólo da Ajuda
Ajuda Campus Gate
Portão da Ponte
Bridge Gate

Trajeto pedestre:
1- A entrada no ISA localiza-se na Calçada da Tapada, em frente ao nº 99 

imediatamente antes da paragem de autocarro/eléctrico ;

2- Na portaria, informar que vem ao Viveiro, ser-lhe-á entregue um boletim 

de entrada;

3- Contornar pela direita o Edificio de cor amarela, seguir indicação “Inovisa” 

(será 3ª saída à direita);

4- Percorrer a reta, em subida, até cruzamento onde surge sinalética;

5- Na sinaletica seguir a indicação de “Viveiro Florestal”, direção em frente;

5A- Após serem percorridos cerca de 300m, vão aparecer blocos de cimento 

a vedarem o acesso, caso esteja de viatura estacione e percorra cerca de 

50m a pé, o edifício do Viveiro vai estar à direita, com uma placa de 

indicação.

Trajeto para viaturas:
1- A entrada no ISA localiza-se na Calçada da Tapada, em frente ao nº 99 

imediatamente antes da paragem de autocarro/eléctrico ;

2- Na portaria, informar que vem ao Viveiro, ser-lhe-á entregue um boletim 

de entrada;

3- Contornar pela direita o Edificio de cor amarela, seguir indicação “Inovisa” 

(será 3ª saída à direita);

4- Percorrer a reta, em subida, até cruzamento onde surge sinalética;

 5B- No cruzamento, virar à direita seguindo  a indicação "Pavilhão de 

Exposições";

6- Manter-se na estrada principal, com uma primeira curva para a esquerda, 

seguida de outra para a direita e voltar a virar à direita outra vez;

7- Passar em frente ao Pavilhão de Exposições ( Edifício amarelo em ferro e 

vidro), mantendo-se na estrada principal ( terá uma curva para a esquerda).

8- Depois de passar por um edifício branco do lado esquerdo, vai virar para 

o caminho que surge à esquerda (estrada delimitada por oliveiras);

9- Na rotunda seguinte(com pinheiro manso no meio), sair na terceira saída, 

a que diz "INOVISA";

10- Seguir nessa estrada sempre em frente até encontrar outra rotunda 

(com um sobreiro no meio), seguir pela esquerda;

11- Vai avistar um sinal de proibido que terá que ser "desrespeitado", seguir 

nessa estrada sempre em frente;

12- Quando avistar um portão verde (em frente), seguir pela curva muito 

pronunciada para a esquerda e em descida, depois de percorrer essa curva, 

vai encontrar o edifício do Viveiro, de cor creme, no lado esquerdo.
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