
Segundo os “Miracula Sancti Vicentii”, o padroeiro de lisboa, queria ser 

venerado de preferência pela gente de Lisboa e não, como era a intensão de 

D. Afonso Henriques, em Braga ou Coimbra. Os seus desejos foram 

realizados, pois  os restos mortais do santo mártir, acabaram por chegar  a 

lisboa numa barca conduzida por dois corvos, não por vontade do Rei, mas por 

heterodoxos Moçarabes lisboetas no ano de 1173. 

Foi arribando o Tejo que a 16 de Setembro de 1173 a barca de S. Vicente, 

chegou à cidade de Lisboa, proveniente de Sagres. Conduzida por dois corvos 

percorreu o atlântico, subiu a barra do tejo e entrou finalmente no burgo 

medieval de Lisboa, através de um braço do rio Tejo, que chagava até ao 

Rossio. 

O passeio/visita começa em Belém na antiga praia do restelo, que no século 

XVI viu nascer a Torre de S. Vicente (Torre de Belém). Sem perder a barca de 

vista, iremos subir o rio através da zona ribeirinha, rumo à Praça do Comércio. 

Penetrando pelo esteio do tejo a barca chega finalmente à Igreja de S. Justa, o  

templo sagrado da Moçarabia.. O antigo esteio deu origem à baixa pombalina: 

suportada por estacas assentes em solos alagadiços, que evocam o antigo 

braço do rio. Uma visita ao museu do banco de Portugal é uma excelente 

oportunidade para conhecermos esta realidade submersa. 

Transportado em segredo pelos cristãos moçárabes da vencida Lisbuna 

islâmica, S. Vicente quando chega a Lisboa é reclamado por diferentes grupos 

étnicos e cristãos. Este conflito está directamente associado a diferentes 

estratégias identitárias e de poder que decorrem da recente conquista da 

cidade por D. Afonso Henriques e seus cruzados. 

S. Vicente é um símbolo cultural e religioso do passado, necessário à 

legitimação do presente…S. Vicente é também um símbolo transversal a 

diferentes culturas e momentos da história da cidade da nossa cidade. 

A deambulação do corpo de S. Vicente entre a desaparecida igreja moçárabe 

de S. Justa e a Sé de Lisboa (erguida sob a Mesquita Aljama) é um itinerário 

geográfico que vamos revisitar, representativo da importância simbólica e 

mitológica do santo que merece a nossa atenção.  



As portas de S Vicente no vale da mouraria, também nos contam uma lenda 

que está associada à chegada do Santo a Lisboa, com a “Torre do jogo da 

péla”, em bom estado de conservação em frente. A visita continua fora de 

portas, na Mouraria ou comuna dos mouros forros. O símbolo do tratamento 

dado aos vencidos e minorias étnicas, que teve direito a foral em 1170. Ainda 

hoje o lugar de chegada de muitos imigrantes, que transformaram este espaço 

no mais intercultural e cosmopolita território de Lisboa. A mouraria depois da 

sua cristianização em 1456, encontra-se carregada da simbologia vicentina, 

através de pedras foreiras e painéis de azulejos. A meia encosta da Colina do 

Castelo, ergue-se a Igreja de S. Cristovão que já foi de Nª Srs de Alcamim, a 

verdadeira Sé para ¼ da população cristã quando esta se chamava Lisbuna        
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âmbito do agrupamento de história e geografia, diversos itinerários para visitas 

de estudo, adaptadas aos programas curriculares dos alunos. Em 2008 foi 

sócio fundador e dirigente da Associação cultural “Renovar a Mouraria” Nesta 

associação foi o coordenador cientifico do projecto de Visitas Guiadas com o 

nome de “Mouraria para todos”. Este projecto de turismo cultural e social 
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etnográfica e artística, através de visitas performativas encenadas. 

 

Pedro Santa Rita 


