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Os corvos – tradicionalmente chamados ‘Vicentes’ – são um 
importante símbolo da cidade de Lisboa. Discretamente, fitam-nos 
dos brasões suspensos nos candeeiros de rua, nas bandeiras ofi-
ciais, mas têm estado ausentes da memória colectiva. Agora, o 
projecto Travessa da Ermida decidiu ‘dar asas’ ao Corvo de Lisboa, 
num projecto de cultura urbana, arte pública e edição, com a 
participação de criadores internacionais e desenvolvido em par-
ceria com várias entidades, instituições e empresas. Vicente é o 
desassossegar cosmopolita da imaginação.

Vicente – projecto de cultura urbana

Vicente é um projecto de cultura urbana dedicado à zona ribeirinha de Belém, inte-

grando a rua, a paisagem e a imagem de Lisboa num conjunto de intervenções de arte 

contemporânea realizadas na Ermida Nossa Senhora da Conceição, e ao longo da Travessa 

do Marta Pinto e imediações. 

Vicente é a revisitação internacional e cosmopolita dos Corvos de Lisboa, actualizando o sen-

tido deste importante símbolo da Capital. Promovida pelo Projecto Travessa da Ermida, a ini-

ciativa pretende desassossegar a identidade contemporânea de Lisboa, promover valores turísticos 

e oferecer novos motivos para a deambulação do público, entre lugares históricos e recantos sem 

nome, pela Freguesia de Belém. Vicente é erudito e popular, quotidiano e mítico, anacrónico e contemporâneo.

Vicente decorre de 10 Setembro a 25 de Outubro, com intervenções artísticas no espaço 

público durante Setembro e Outubro, um programa de passeios psicogeográficos e con-

versas soltas na Enoteca de Belém. (sábados, datas a anunciar). E o lançamento de uma 

peça de joalharia adjacente a esta temática e produzida pela joalheira Alexandra Corte Real 

que ocupa a oficina de joalharia integrante do Projecto Travessa da Ermida.

Na tarde da inauguração, será apresentado o livro Vicente, Lisboa, Belém. A obra co-

loca em diálogo ficção e ensaio, com textos de José Sarmento de Matos, Nélson Guerreiro, 

Luís Oliveira e Silva, Pedro Gadanho e Mário Caeiro, autor do conceito. 

As visões poéticas, míticas, históricas, artísticas ou urbanísticas são integradas num ensaio 

gráfico do atelier Silva Designers, os autores das celebradas sardinhas das Festas de Lisboa.

cultura de cidade, arte urbana

belém, 10 Setembro a 25 outubro 2011

10 Setembro 2011, 18h
Inauguração da exposição na Ermida  
 N.ª Sr.ª da Conceição e área circundante
Lançamento do livro, Vicente 
Apresentação de jóia Vicente pela joalheira  
 Alexandra Corte Real

10 Setembro a 25 Outubro 2011
Exposição na Ermida N.ª Sr.ª  
 da Conceição e área circundante

11 Setembro 2011, 16h
Conversa com os artistas

17 Setembro 2011, 17h30
Passeios psicogeográficos com  
 Nelson Guerreiro, João Abel  
 e José Sarmento de Matos

1 Outubro 2011, 17h30
Passeios psicogeográficos com  
 Nelson Guerreiro, João Abel,  
 José Luís de Matos e Margarida Pinheiro

15 Outubro 2011, 17h30
Passeios psicogeográficos com  
 Nelson Guerreiro, João Abel,  
 José Luís de Matos e Tatiana Leal

Datas a anunciar
Visitas Guiadas com Mário Caeiro 
Conversa com José Sarmento Matos

Actualizações do programa em
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Vicente, arte e cidade – o programa

Na ábside da Ermida, à Travessa do Marta Pinto em Belém, o artista britânico Simeon 

Nelson, dedica a São Vicente um Relicário contemporâneo. Nesta evocação escultórica, o objecto 

é um sistema modular que sintetiza geometria ornamental, espiritualidade cristã e design 

industrial, trazendo corpo, paradoxalmente, à imaterialidade do mito religioso.

Na fachada, multiplicar-se-ão Vicentes. Obsessivamente, a preto e branco, mudos, ape-

nas ao som do riscar do papel. Os desenhos, que se espalharão por outros locais da cidade, 

são de João Ribeiro, num projecto de disseminação de imagem realizado em parceria com 

Nuno Maya e Carole Purnelle.

Ao longo da Travessa do Marta Pinto, a artista checa Jana Matejkova propõe-se decorar a 

rua como se o espírito de Praga tomasse conta das tradições decorativas dos bairros populares, 

como se A Metamorfose de Kafka fosse chamada a inspirar o fado, num encontro mútuo com 

a magia. A intervenção invade de sombras o sol do dia e transforma a noite num esvoaçar de 

misteriosos laivos de luz.

Nas imediações, outros mo(nu)mentos efémeros estimularão a imaginação, desenvolverão 

a curiosidade pela arte e certamente o interesse pelos Corvos que Lisboa merece lembrar. 

Memória, mito, criatividade, futuro, Vicente é a batida do desassossego.

Vicente – conceito e SuStentabilidade

Enquanto foco de criatividade e cidadania cultural, Vicente desenvolve três linhas de 

orientação para a arte e a cultura urbanas:

Enquanto âncora de desenvolvimentos projectuais extra-artísticos, é uma plataforma de 

parcerias de empreendedorismo nos campos da comunicação, do turismo, da edição, do design 

e das artes. É valorização de um conceito e das suas parcerias através da dinâmica de uma Marca.

Enquanto leitmotiv para o desenvolvimento da cultura visual contemporânea, não deixa de 

colocar questões como as da qualidade, animação e vivência da imagem do espaço urbano, no 

quadro de uma identidade complexa mas de que se procura revelar os traços mais sugestivos.

Enquanto programação de ambientes e cenografias, Vicente traduz a cidade em momen-

tos de afecto e revelação, num corpo a corpo com a arte pública. Assim se desvela o carácter, 

mas também a potencialidade dos espaços e das vistas, no contacto directo entre urbanismo 

cultural e o dia-a-dia.

Vicente – o nome

Vicente é o nome do santo padroeiro da cidade, cujo corpo martirizado chegou ao Tejo 

acompanhado de dois corvos que nunca deixaram de sobrevoar o navio, desde Sagres. O brasão 

de Lisboa ainda hoje nos recorda a lenda. Vicente terá sido também o nome do avô de Santo 

António. E Vicente é o nome que se dava invariavelmente aos corvos que habitaram o quoti-

diano lisboeta, à entrada de tabernas e mercearias. 

Vicente é o nome de uma personagem no projecto literário de José Sarmento de Matos, que 

tem inventado Lisboa através dessa figura, guiando-nos intemporalmente através dos devaneios 

da memória. Vicente é aquele que vence. E, agora, Vicente é também nome de projecto.

Vicente 2011

Entidade promotora
Projecto Travessa da Ermida
Direcção de projecto
Eduardo Fernandes
Direcção de produção
Fábia Fernandes
Produção
Patrícia Craveiro Lopes
Equipamentos e montagens
José Vaz Fernandes
Conceito
Mário Caeiro
Consultadoria
José Sarmento de Matos
Design
Silvadesigners
Artistas plásticos
Simeon Nelson, João Ribeiro +  
     Nuno Maya & Carole Purnelle,  
     Jana Matejkova, André Banha
Autores
Mário Caeiro, José Sarmento de Matos,
     Luís de Oliveira e Silva, Nelson  
     Guerreiro, Pedro Gadanho 

Exposição

Curadoria
Mário Caeiro 
Intervenções artísticas
Simeon Nelson, Jana Matejkova, 
     João Ribeiro + Carolle Purnelle  
     e Nuno Maia, André Banha  
Ermida da N.ª Sr.ª da Conceição
10 de Setembro a 25 de Outubro 2011 
Horário de funcionamento
Terça a Sexta das 11h00 às 17h00,  
     encerra para almoço das 13h00 às 14h00. 
Sábado e Domingo das 14h00 às 18h00. 
Encerra às Segundas e Feriados.
Morada
Travessa do Marta Pinto, 21
     1300-390 Lisboa  
     (perpendicular à Rua de Belém)

Informação à imprensa
Fábia Fernandes 
t. 213 637 700 
ermida@travessadaermida.com

organização apoios

Pensão 
setubalense


