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A Bandeira 
Municipal de Lisboa

A bandeira de Lisboa é gironada, dividida 
em triângulos de cores contrastantes. 
Só as cidades podem ter essa forma. As 
cores escolhidas são o preto e o branco 
pois eram as cores das bandeiras dos 
barcos aquando da conquista de Ceuta, 
em 1415.
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A bandeira tem uma coroa com cinco 
torres porque representa uma cidade. 
Esta coroa é dourada porque Lisboa é a 
capital do país. Qual será a cor usada nas 
coroas das outras cidades de Portugal?

Tem um escudo de ouro, um barco 
negro, um corvo na popa e outro na 
proa. O barco assenta num mar de sete 
faixas onduladas, quatro verdes e três 
prata. Este é o barco que, segundo a 
lenda, trouxe os restos mortais de Sâo 
Vicente, o padroeiro de Lisboa. Nesta 
viagem desde o cabo de S. Vicente até 
Lisboa, o santo foi acompanhado por 
dois corvos que o protegiam e indicavam 
o caminho.

Envolvendo o escudo está o colar da 
Ordem da Torre e Espada, a condecoração 
mais antiga atribuída por lealdade. Foi 
oferecida à cidade de Lisboa, em 1920, 
pelo apoio que a Câmara Municipal deu à 
implantação da República em 1910.

Tem um listel (uma faixa) onde se lê 
“MUI NOBRE E SEMPRE LEAL CIDADE 
DE LISBOA”, título oferecido à cidade 
por D. João I pela ajuda prestada pelos 
lisboetas na sua subida ao trono.

Constrói agora a tua bandeira!
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Material necessário
> Impressora para imprimir o modelo

> Tesoura

> Cola

Em caso de não poderes imprimir, podes utilizar os 
seguintes materiais:

> Folha de papel A4 para desenhar a bandeira municipal

> Lápis de carvão

> Material para colorir (lápis de cor, lápis de cera ou 
canetas de feltro)

Instruções
1 - Imprime as páginas 5 e 6, em papel branco 

(ajustar a impressão a tamanho A4)

2 - Recorta os símbolos impressos da página 6.

3 - Cola as partes da bandeira no retângulo da página 5,
começando pelos triângulos, a seguir o escudo e a 
coroa, e por fim o colar e o listel.
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Esperamos que tenhas gostado! 

Se tiveres dúvidas ou quiseres falar connosco, 

podes enviar um email para:

arquivomunicipal.servicoeducativo@cm-lisboa.pt



https://www.facebook.com/arquivo.mun.lisboa/ 
https://www.instagram.com/arquivo_municipal_lisboa/ 
https://twitter.com/arquivolisboa 
https://www.youtube.com/channel/UCGQAjS2jk5Ialj2tyPl9sww

