
 

Como chegar à Mais Cidadania? 

Para mapas vejam em http://maiscidadania.eu/contactos/ ou no link do Google 

Maps http://goo.gl/maps/xYMr. 

Indicações para chegar à Rua do Teixeira, 13 – Lisboa: 

Para quem vem a pé: ver o mapa e, depois de chegar ao Largo de Camões, subir 

pela Rua da Misericórdia até chegar perto do Jardim de São Pedro de Alcântara 

(Miradouro), entrar dentro do Bairro Alto através da Travessa da Cara, virar na 1ª a 

direita e estão na Rua do Teixeira. 

Para quem tem passe mensal Lx Viva ou vem de Metro: pode descer na paragem do 

Metro Restauradores e apanhar o Elevador da Glória até chegar perto do Jardim de 

São Pedro de Alcântara (Miradouro) e entrar dentro do Bairro Alto através da 

Travessa da Cara, virar na 1ª a direita e estão na Rua do Teixeira. (Se não tiverem o 

Passe o Elevador é muito caro, não vale a pena irem por aqui, melhor descer na 

Baixa-Chiado e seguir as instruções de quem vem a pé). 

Para quem chega da Rodoviária de Lisboa (autocarros): da Rodoviária de Lisboa 

apanhar o Metro Linha Azul (estão na paragem Sete Rios/Jardim Zoológico) direcção 

Santa Apolónia e ir até a paragem Baixa-Chiado, sair à superfície em direcção Rua da 

Misericórdia-Largo do Chiado e subir pela Rua da Misericórdia até chegar perto do 

Jardim de São Pedro de Alcântara (Miradouro) e entrar dentro do Bairro Alto através 

da Travessa da Cara, virar na 1ª a direita e estão na Rua do Teixeira. 

Para quem chega da Estação de Cais do Sodré: apanhar o autocarro 758 direcção 

Portas de Benfica que vos deixará ao pé do Miradouro de São Pedro de Alcântara ou 

subir a pé até ao Largo do Chiado, continuar sempre em frente subir pela Rua da 

Misericórdia até chegar perto do Jardim de São Pedro de Alcântara (Miradouro) e 

entrar dentro do Bairro Alto através da Travessa da Cara, virar na 1ª a direita e estão 

na Rua do Teixeira. 

Para quem chegar de carro: o estacionamento nos arredores (Largo Luís de Camões 

ou Chiado por exemplo) é pago. Cuidado a deixar o carro mal estacionado porque 

aqui no Bairro Alto bloqueiam logo ou rebocam e as multas são caras, mais vale jogar 

pelo seguro! Ou estacionam e pagam uma hora de estacionamento por aqui ou 

deixam o carro perto de alguma estação de metro e seguem as indicações para quem 

vem de Metro. 

Aqui um mapa e algumas indicações. 

Para mais info sobre o Metro/transportes consultem 

http://www.carris.pt/       e       http://www.metrolisboa.pt/ 



 

 

 

                                     A Estação de Metro Restauradores é aqui 

                                                                       (Avenida da Liberdade) 

 

  Mais Cidadania - Rua do Teixeira, 13 

 

A Estação de Metro Baixa-Chiado está aqui 

(Largo do Chiado) 


