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Vicente é o nome que no século xx 
se dava aos corvos que habitavam 
o quotidiano lisboeta (à entrada de 
tabernas e barbearias, nas torres 
da Sé). Vicente é o santo padroeiro 
de Lisboa, supliciado em Valência, 
cujo corpo chegou ao Tejo acompa-
nhado desde Sagres por dois cor-
vos marinhos que nunca deixaram 
de sobrevoar a sua barca. Vicente 
(avô de Santo António?) é perso-
nagem moçárabe no projecto lite-
rário de José Sarmento de Matos, 
que tem inventado Lisboa através 
dessa figura que nos guia intem-
poralmente através dos devaneios 
da memória. Vicente somos todos 
os que sabemos como Lisboa é este 
extraordinário espaço da chegada 
e a cidade o lugar da conversa.

Vicente is the name invariably giv-
en, in the 20th century, to the crows 
that inhabited Lisbon (on tavern 
and barbershop doors, in the tow-
ers of the Sé). Vicente is the pa-
tron saint of Lisbon, tormented in  
Valencia, whose body sailed up the 
Tagus escorted, from Sagres, by 
two cormorants that hovered over 
his barque. Vicente (grandfather of  
Saint Anthony?) is a Mozarabic 
character in the literary project by 
José Sarmento de Matos, who has 
been inventing Lisbon through 
that character that guides us time-
lessly in the daydreams of memo-
ry. Vicente is all of us who recognize 
Lisbon as this extraordinary place 
of arrival and the city as a place of 
conversation.
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Quando Vicente bateu as asas ainda não se chamava Vicente. Era ‘apenas’ uma 
ideia para realizarmos uma exposição de arte da luz na Ermida de N. Sra. da 
Conceição à Travessa do Marta Pinto, dedicada aos corvos de Lisboa. Nes-
-se primeiro momento, estávamos longe de vislumbrar – como certamente 
muitos leitores e concidadãos – a riqueza do tema, e é desse processo de uma 
primeira apropriação do mito e da história que este livro dá nota.

A Travessa da Ermida quis acordar um símbolo, o nada que é tudo. O sím-
bolo de Lisboa, a cidade branca dos corvos negros no brasão. Vicente, santo 
padroeiro, lenda antiga e presença quotidiana. Em conjunto com artistas 
e autores – a quem foi pedido que dessem voz e corpo à mais complexa 
das personagens: a fugaz consciência da cidade. Vicente é sobre o mito 
que refunda e a acção que ilumina, a imponderabilidade do signo em 
emergência.

As componentes do projecto emergiram com naturalidade. Chegados às 
artes da luz, da situação e da palavra, aprochegaram-se as conversas e os 
passeios, o encontro com uma ars urbana. Vicente voltou a bater as asas. 
O desassossego crocitou. Lisboa deixa-se imaginar. A história não é um 
livro fechado.

A procissão – processio, processo – ainda vai no adro. As perspectivas 
destes textos e destas imagens mal arranham a densidade de um mito e de 
uma história complexa e com ressonâncias milenares, mas este pode ser 
um lugar de revelação. A revelação de uma evidência: conversar – conver-
sação/conversão… – é preciso, dizer não é preciso.

Vicente, desde logo n’A Invenção de Lisboa por Sarmento de Matos, é esta 
viagem conversacional às sombras da luz, ao longo da Travessa do Marta 
Pinto, ao fundo da memória, ao fim do princípio.

Ao chamarmos simplesmente Vicente a um projecto cultural com esta 
complexidade, esperamos fazer justiça à ideia de que é na contingente 
informalidade que a cultura se encontra com o quotidiano colectivo.

Projecto Travessa da Ermida

BELéM, LISBOA
Vicente, um diálogo vicentino



When Vicente flapped its wings, its name was not Vicente yet. It was ‘just’ an idea 
to create a light-art exhibition at the Ermida de N. Sra. da Conceição on the 
Travessa do Marta Pinto, dedicated to the crows of Lisbon. In that initial mo-
ment, we were far from supposing – as we are sure many of our readers and 
fellow Lisboans – how the richness of the subject, and this book, would echo 
the process of that very first appropriation of the legend and history.

The Travessa da Ermida wanted to stir up a symbol, a nothing that is 
everything: the symbol of Lisbon, the white city with the black crows on 
the crest. Vicente: Lisbon’s patron saint, ancient myth and daily presence. 
Together with artists and authors – who were asked to give a voice and a 
body to the more complex of characters: the imponderability of the emerg-
ing sign, the fleeting conscience of the city. Vicente is about the myth that 
refounds and the action that illuminates. 

The components of the project emerged naturally. Close to the arts of light, 
situation and word, they got nearer to the conversations and walks, a meeting 
point with an ars urbana. Vicente flapped its wings once again. The unquiet 
cawed. Lisbon allows itself to be imagined. History is not a closed book. 

The procession – processio, process – is only just beginning. The perspectives 
chosen for these texts and these images barely scratch the density of a myth 
and a complex history with millenary resonances, but this may be a place of 
revelation. The revelation of an evidence: conversing – conversation/conver-
sion… – is necessary. 

Vicente is, straight out of the Invenção de Lisboa by Sarmento de Matos, this 
conversational journey to the shadows of light, throughout the Travessa do 
Marta Pinto, to the end of memory, to the end of the beginning. 

By simply giving the name Vicente to a cultural project of this comple-
xity, we aim at making justice to the idea that culture meets the collective 
everyday in contingent informality. 

Projecto Travessa da Ermida

BELéM, LISBoN
Vicente, a vicentine dialogue
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Sempre que o Corvo Vicente ouve repisar, 
e com muita frequência, diga-se, a sua história 
atribulada, tenta desesperadamente esboçar 
o gesto inglório de quem tem mais qualquer 
coisa a acrescentar, nem que seja uma simples 
correcção. Mandado calar no seu grasnar in-
cómodo, vê-se afastado como indesejado pela 
guia turística atarefada ou pelo auto-arvorado 
olisipólogo, muito cientes a contar a bela histó-
ria da lenda milagrosa de São Vicente, o santo 
padroeiro da cidade de Lisboa. 

Repetem eles, em ritmo ora monocórdico, 
ora mais entusiasmado, consoante a disposição 
momentânea, que em 1173, uns anos após a con-
quista de 1147 de Lisboa aos mouros por Afonso 
henriques – esquecendo por fervor nacionalista 
que as operações militares estiveram sobretudo 
a cargo dos participantes na Segunda Cruzada, 
mas adiante… –, certo dia a neblina matinal ao 
diluir-se dos lados da barra deixou entrever 
uma barca à deriva, solitária na imensidão oce-
ânica, que, vagarosamente, como que impelida 
por brisa divina, se dirigia sem tergiversações à 
entrada do Tejo e, com aparente facilidade, su-
bia vagarosa o rio em direcção à cidade. 

Milagre! gritou-se a plenos pulmões, em es-
pecial ao desvendar-se com espanto que a barca 
transportava tão-somente um corpo, por certo 
santifi cado, guardado ciosamente na sua inte-
gridade por dois corvos atentos, colocados um à 
popa e o outro à proa da estranha embarcação. 
Milagre! repetia-se, em especial quando se per-
cebeu que os despojos pertenciam a São Vicen-
te, o santo mediterrânico, mais propriamente 
valenciano, que suportara escondido nas bre-
nhas agrestes do cabo que dele tomou o nome 
a passagem demorada dos tempos nefastos em 

que o crescente Infi el dominara por estas ban-
das. Santo deus! Cidade abençoada. Apesar 
de um texto de época sugerir a contribuição 
de mão humana nesta linda história, protago-
nizada pela comunidade cristã de Lisboa (os 
ditos moçárabes), a verdade é que tudo isso se 
diluiu na repetição secular das narrativas e a 
mão de deus surge como a única protagonista, 
que deste modo aparatoso concedia a Lisboa a 
auréola de cidade escolhida pelos seus inson-
dáveis desígnios. 

Assim, sem grande esforço nem especiais 
buscas ou empenhamento, Lisboa passava a 
dispor dos despojos sagrados de um santifi cado 
mártir da Igreja, logo passeado em solene pro-
cissão de vários dias pelas ruas apinhadas da 
cidade, até à sua deposição fi nal no altar-mor 
da Sé recentemente inaugurada, e logo decla-
rado também, sem oposições, nem discussões, 
como único padroeiro de Lisboa, destronando 
assim os pobres São Crispim e São Crispiniano, 
os escolhidos como patronos pelos cruzados in-
vasores de má memória. 

Lá VEM O 
CORVO VICENTE

que tem muito para contar

José Sarmento de Matos

São Vicente com a barca e os corvos. Padroeiro da Cidade de Lisboa.
Imagem de barro policromado, séc. xv-xvi, Lisboa, Museu da Cidade.
Saint Vincent carrying the barque and the crows. Patron saint of Lisbon. 
Polychrome clay, 15th-16th century, Lisbon, Museu da Cidade.
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este detalhe aparentemente de somenos impor-
tância é que a simbiose entre a cidade e a sua 
simbologia já é tão intrincada, que ela própria 
se transformou na barca à deriva, destinada a 
levar os portugueses a partir de Lisboa a todas 
as partes do mundo. O século xvi é dos mais 
marcados pela glorifi cação dos mitos identi-
fi cadores de cada comunidade, ou não fosse 
ele o período que assiste ao fortalecimento da 
ideia de nação, autónoma e bem diferenciada, 
destinada a marcar indelevelmente os tempos 
futuros.

holanda vai mesmo mais longe nesta sua 
glorifi cação de Lisboa. Na sua obra-prima, o 
De Aetatibus Mundi Imagines, conjunto único de 
imagens por ele pensadas para contar as Ida-
des do Mundo, desde a criação, o autor, a dado 
passo, ao narrar imageticamente a evolução 
das civilizações, coloca em rodapé uma série 
de representações em círculo (ditos tondos por 
aportuguesamento do termo italiano), em que 
esclarece alguns pormenores ou faz ressal-
tar detalhes que de outro modo passariam em 
branco. Ora é exactamente um desses tondos, 
colocados no seio da civilização grega, que de 
imediato interessa, pois ele reforça de forma 
explícita a tradição vinda dos tempos romanos 
de que Lisboa fora uma fundação de Ulisses, o 
marinheiro perdido nos mares após a conquis-
ta de Tróia, segundo o texto da Odisseia, de ho-
mero. E o desenho esboçado não podia ser mais 

Essa identifi cação entre a cidade e a sua 
simbologia, mantida com fervor ao longo dos 
séculos, terá uma das suas mais signifi cativas 
representações no desenho que Francisco de 
holanda colocou no frontispício do seu ma-
nuscrito Da Fábrica que Falece à Cidade de Lis-
boa, datado de 1571. Espírito culto e viajado, 
amigo de Miguel Ângelo e um dos corifeus em 
Portugal da divulgação dos valores artísticos do 
Renascimento, holanda, ao longo das páginas 
do seu escrito, queixa-se ao rei de que Lisboa 
não dispõe dos monumentos condignos com 
a sua situação inequívoca ao tempo, de capital 
dos mares. 

é neste sentido que o retrato engendrado da 
cidade por holanda, apresenta uma moçoila 
bem nutrida e de braço forte, ostentando nas 
mãos a barca de São Vicente com seus corvos 
e, sobre a cabeça, não falta a indispensável co-
roa, sinal inequívoco do estatuto que o autor lhe 
quer conferir: Rainha dos Mares. Um pequeno 
detalhe isola esta representação mítica de Lis-
boa feita por Francisco de holanda. Ao contrá-
rio do habitual, os dois corvos não se dispõem 
um à popa e outro à proa da barca santifi cada, 
mas um deles, como que impelido por um sú-
bito afago, poisa docemente sobre o ombro da 
cidade. dir-se-á que é uma fl or de estilo, um bo-
nito que o autor se permite para animar a ima-
gem e fugir à vulgaridade. Mas, se a leitura mais 
atenta não engana, o que holanda nos diz com 

Além da aura do padroeiro, esta chegada 
abençoada de 1173 veio fornecer à cidade a sua 
insígnia, pois essa insólita aparição de uma bar-
ca fl utuante protegida tão-só por dois corvos se 
torna desde logo o símbolo da cidade, passando 
a fi gurar a sua representação em todos os se-
los ofi ciais do município lisboeta. Ou seja, São 
Vicente é não só o padroeiro que se evoca nas 
horas difíceis ou nas alegrias, e se adora na ca-
pela-mor da Sé, como se transforma também no 
referente da própria cidade, através das peripé-
cias que tinham envolvido a sua chegada ines-
perada e bendita. O matrimónio entre a cidade 
e o seu santo era materializado naquele escudo 
singelo de uma barca transportando um corpo 
inerte, acompanhada de duas aves solícitas, no 
caso dois corvos, como os interpretaram os ha-
bitantes da cidade. 

E essa identifi cação foi muito matutina, pois 
poucos anos depois destes mirífi cos aconteci-
mentos, mais propriamente em 1233, um selo do 
município aposto num documento já representa 
inequivocamente a barca e os corvos, o brasão or-
gulhoso da cidade. Ou seja, essa identifi cação foi 
tão espontânea que, quase se diria, poderia even-
tualmente sugerir-se que simplesmente dava
natural continuidade a qualquer reminiscência 
vinda de muito mais longe.

explícito, pois representa, tudo devidamente 
legendado: em fundo a cidade de Tróia, de onde 
ele partiu, depois uma vastidão de mar e mon-
tanhas e, por fi m, a barca de “Ulisis” aportando 
a uma cidade que ele designa por “Ulisipo”. Não 
é com certeza por acaso a forma como ele gra-
fa o termo “Ulisis” nem a cidade de “Ulisipo”, 
acentuando as semelhanças e dando força à tese 
então muito em voga, em especial no ensina-
mento de André de Resende, de que o apelativo 
de Lisboa provém foneticamente dessa pretensa 
fundação ulissiana. 

E o carácter glorifi cador da aura lisboeta 
enfatizado por holanda vai mesmo mais lon-
ge, pois insere aquilo em que acredita, ou seja, 
a fundação de Lisboa pelo herói da Odisseia, 
como complemento das páginas dedicadas à 
civilização grega mais antiga, precedendo por-
tanto o desenho idêntico que dedica à fundação 
de Roma. Isto é, o fervor de holanda é tão for-
te e a sua profi ssão de fé nos pergaminhos lis-
boetas tão acrisolada, que não hesita em deixar 
subentender, pela seriação nada ocasional das 
suas imagens, que a fundação de Lisboa prece-
de a fundação também mítica da própria Roma. 
Curioso, muito curioso mesmo. 

Curiosa é, também, a reacção do Corvo 
Vicente, meio agachado no canto escondido 
para onde o remeteram, perante a evocação 
sonora da palavra Ulisses e da referência à 
Odisseia. Esperta um olhar interessado, grasna 

Baixo-relevo, calcário, séc. xiv, com as armas nacionais e o brasão de Lisboa. 
Pertenceu ao demolido Chafariz de Arroios. Lisboa, Museu da Cidade. 
Bas-relief, limestone, 14th century, bearing the Portuguese coat of arms and Lisbon’s escutcheon.
Part of the now demolished Chafariz de Arroios. Lisbon, Museu da Cidade.

Francisco de Holanda.
Figura de Lisboa no frontispício do livro Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa, 1571.
Francisco de Holanda.
Image of Lisbon in the frontispiece of Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa, 1571.
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entredentes e, por fim, dispõe-se a transmitir-
-nos de forma original as suas próprias queixas 
e considerações. Em primeiro lugar, deixa en-
tender que há em toda esta história uma grande 
confusão, pois os corvos que terão acompanha-
do São Vicente desde o Algarve não eram os pa-
rentes dele, mas sim os ditos corvos marinhos, 
uma espécie feiosa e sem pedigree que se acoita 
nas falésias altas da costa algarvia e se alimenta 
de peixe, parente talvez da vulgar gaivota. Mas, 
como em Lisboa tais animais sem história não 
eram conhecidos, eis que se substituíram essas 
aves desengraçadas pelos verdadeiros corvos, 
esses sim animais nobres e altivos, mais apro-
priados a emparelharem com santos e milagres. 
Apesar das recriminações de mau agoiro, e dos 
eventuais conúbios espúrios com a bruxaria, o 
corvo negro, de bico curvo e aguçado, faz par-
te daquele universo restrito dos bicharocos que 
o humano ou preza, ou teme, ou respeita. dito 
isto, Vicente espanejou a asa. 

O que lhe interessava, no entanto, não era 
a precisão sem grande relevo sobre a estirpe 
dos corvos milagreiros, mas sim a tal alusão a 
Ulisses, e ao mito fundador da cidade que os 
romanos haviam construído. Munido de um li-
vro, lançando em redor o olhar desdenhoso de 
quem olha para uma gentinha que precisa dos 
estrangeiros para saber qualquer coisa sobre 
si mesma, desdobra-se uma página de um tex-
to de Sylvie deswarte, já publicado há alguns 

anos em francês, em que essa notável investi-
gadora do universo cultural português, em es-
pecial do século xVI – e muito particularmente 
de Francisco de holanda –, dá à estampa duas 
representações em vasos gregos da mitologia de 
Ulisses. 

Faz-se silêncio, e nem Vicente, o corvo, gras-
na. As estampas são bem diversas, reportando-
-se a primeira ao episódio da Odisseia em que 
o herói, atado ao mastro, resiste ao cântico en-
cantatório de umas aves meio antropomórfi cas, 
colocadas, duas delas, nem por acaso, à popa e 
à proa da nave, que mantém a sua rota. O se-
gundo desenho é muito menos cuidado no tra-
ço, mesmo algo grosso, tornando-se a afi nidade 
com as representações vicentinas bem mais evi-
dente, com a fi gura humana ao centro, de pé, e 
as duas aves, mal estilizadas, pairando de um 
lado e outro como sombras negras protectoras. 

Exibidas as imagens que ansiava mostrar, 
Vicente, o corvo, dá à asa e desaparece no céu 
de Lisboa, planando para os lados de Belém. 
Mas as duas imagens fi cam a fervilhar sozinhas, 
causando a estranha sensação de não se saber o 
que dizer, ou sequer o que se pensar. Teriam os 
romanos, em especial depois de Solino, no sé-
culo III, identifi cado com Lisboa a mítica cidade 
que Estrabão, dois séculos antes, afi rmara ca-
tegoricamente que Ulisses fundara, importan-
do para Lisboa estas representações gregas do 
herói lendário, que, como tudo o indica, eram 

Francisco de Holanda.
O Incêndio de Tróia e a Fundação de Lisboa por Ulisses. 
Inserido na obra De Aetatibus Mundi Imagines, Madrid, Biblioteca Nacional
Francisco de Holanda.
The Burning of Troy and the Foundation of Lisbon by Ulysses. 
Included in De Aetatibus Mundi Imagines, Madrid, Biblioteca Nacional.

duas imagens relativas à viagem de Ulisses e ao episódio de Ulisses com as harpias.
Em cima: Ilustração conservada em Boston, Museum of Fine Arts.
Em baixo: Pormenor de vaso grego, Londres, British Museum.
Two images related to the journey of Ulysses and the episode of Ulysses and the Harpies.
Above: Illustration kept in Boston, Museum of Fine Arts.
Below: Detail of a greek vase, London, British Museum.

Estas duas imagens acompanham o artigo “Le Portugal et la Méditerranée. histoires mythiques et images 
cartographiques”, de Sylvie deswarte-Rosa; publicado no volume xLIII, Le Portugal et la Méditerranée, 
dos Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Lisboa-Paris, 2002.
Ambas as imagens foram retiradas do livro Odysseus. Die Taten und Leiden des Helden in Antiken Kunst 
und Literatur, de Frank Brommer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. darmstadt, 1983.
These two images illustrate the article “Le Portugal et la Méditerranée. Histoires mythiques et images 
carthographiques”, by Sylvie deswarte-Rosa; published in volume xLIII, Le Portugal et la Méditerranée, 
of the Arquivos do Centro Cultural Gulbenkian, Lisbon-Paris, 2002.
Both images were taken from the book Odysseus. Die Taten und Leiden des Helden in Antiken Kunst 
und Literatur, by Frank Brommer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. darmstadt, 1983.
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Whenever Vicente the Crow listens to the often 
repeated tale of his eventful story, he desperate-
ly tries to give a hint of an inglorious gesture of 
someone who has something to add, albeit a sim-
ple correction. Asked to shut his inconvenient 
caw up, he is driven off  as an undesired guest by 
the busy touristic guide or by the self-declared 
olisipographer, very zealous to tell the beautiful 
story of the miraculous legend of St. Vicente, the 
patron saint of the city of Lisbon. 

They repeat, in a monochord or enthusiastic 
rhythm, according to the momentaneous mood, 
that in 1173, a few years after the 1147 conquest 
of Lisbon from the Moors by Afonso Henriques 
– forgetting by nationalistic fervour that the 
military operations were mainly the work of the 
participants in the Second Crusade, but mov-
ing on… –, on one fi ne day the morning mist was 
fading on the sides of the barque showing a drif-
ting boat, solitary in the oceanic immensity, that, 
slowly, as if pushed by a divine breeze, steadily 
moved towards the entrance of the Tagus and, 
with apparent ease, leisurely sailed up the river 
to the city. 

Miracle! the crowd shouted at the top of their 
lungs, particularly when it was revealed the 
barque transported only a body, certainly a sanc-
tifi ed one, zealously kept in its integrity by two 
attentive crows, placed one at the stern, the other 
at the bow of the odd-looking ship. Miracle! the 
crowd repeated, particularly when they discov-
ered that the remains belonged to St. Vincent, 
the Mediterranean saint, more specifi cally Va-
lencian, that endured, hiding in the wild thicket 
of the cape that was named after him, the slow 
passing of the tragic times when the Unfaithful 
crescent was ruling the land. Good God! Blessed 
city. Despite a contemporary text suggesting the 
contribution of a human hand in this beautiful 
story, lead by the Christian community of Lisbon 
(the so-called Mozarabs), the truth is that all of 
it was diluted in the secular repetition of the 

accounts and the hand of God appeared as the 
only protagonist, electing this ostentatious way 
to give Lisbon a halo of a city chosen by unfath-
omable designs. 

This way, without a lot of eff ort or special 
searches or commitment, Lisbon was now in 
possession of the sacred remains of a sancti-
fi ed martyr of the Church, immediately taken 
in solemn procession for several days through 
the crowded streets, to its fi nal resting place in 
the main altar of the recently inaugurated Sé, 
and also immediately declared, without contest, 
or discussion, as the sole patron of Lisbon, thus 
overthrowing Saint Crispin and Saint Crispini-
an, the chosen patrons of the ill memory invader 
crusaders.

Apart from the aura of the patron, this bless-
ed arrival of 1173 off ered the city its insignia, 
for that unusual apparition of a fl oating barque 
protected only by two crows becomes right away 
the symbol of the city, with its representation ap-
pearing in every offi  cial seal of the city of Lisbon. 
St. Vincent is not only the patron that is evoked 
in hard or joyful times, and is adored in the main 
chapel at the Sé, but he also becomes the refer-
ence of the city itself, through the incidents that 
had involved his unexpected and blessed ar-
rival. The union between the city and its saint 
was materialized in that simple coat of arms of 
a barque carrying a lifeless body, sided by two 
obliging birds, in this case crows, as the citizens 
of Lisbon interpreted it. 

And that identifi cation was very early, since a 
few years after these mirifi c events, more specifi -
cally in 1233, the municipal seal on a document 
already unequivocally represents the barque 
and the crows, the proud coat of arms of the city. 
That is, that interpretation was so spontaneous 
that one would almost say it could be suggested 
that it simply gave a natural continuity to any 
reminiscence from much further away.

THERE CoMES 
VICENTE THE 

CRoW
with many a tale to tell

bastante comuns? Teriam elas permanecido em 
Lisboa, guardadas como tesouro, e reaparecido 
de novo quando se tornou necessário? Seria por 
isso que tão facilmente se tornam o emblema 
da cidade, como atrás se notou? Ou, ao fi m e ao 
cabo, trata-se somente de uma feliz coincidên-
cia, sem qualquer relação fi lial entre estas duas 
representações separadas por séculos, mas tão 
incomodamente idênticas? 

Ou, colocando o tema noutro nível simbólico, 
não será a lenda de São Vicente, engendrada no 
século xII, quando Lisboa se enquadra de vez 
no universo católico romano, mais do que uma 
simples sacralização da lenda pagã de Ulisses, 
bem conhecida ao tempo, pois o próprio cru-
zado conquistador em 1147 a ela se refere sem 

hesitações nem dúvidas na sua célebre carta? 
A verdade é que ambos, Ulisses e Vicente, che-
gam por mar, e ambos procedem do Mediterrâ-
neo, então ainda o centro do mundo. 

Esvoaçante, o Corvo Vicente continua por aí. 
Esperemos com atenção e interesse para ver 
que outro tipo de questões, mais antigas ou 
mais modernas, ainda terá para deixar cair do 
bico adunco, para, divertido, nos confrontar a 
inteligência e a ousadia. Vamos ver. 

Armas de Lisboa no Livro do Regimento dos Vereadores 
e Ofi ciais da Câmara de Lisboa. Iluminura, 1502.
Arquivo histórico Municipal de Lisboa.
Coat of arms of Lisbon from the Livro do Regimento dos Vereadores 
e Ofi ciais da Câmara de Lisboa. Illumination, 1502.
Arquivo Histórico Municipal de Lisbon.
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Also curious is the reaction of Vicente the 
Crow, half squatting in the hidden corner where 
he was left, facing the sounding evocation of 
the word Ulysses and the reference to the od-
yssey. It awakens with an interested look, caws 
behind his teeth and, at last, accepts to transmit 
to us originally its own complaints and consid-
erations. Firstly, he implies that in this whole 
story lives a great confusion, as the crows that 
accompanied Saint Vincent from the Algarve 
were not his relatives, but the marine crows, 
an ugly pedigree less species that hides in the 
high cliffs of the Algarve coast and feeds of fish, 
likely a relative of the common seagull. But, as 
in Lisbon such animals without history were 
not known, they replaced these clumsy birds 
with real crows, noble and haughty, more ap-
propriate to be paired with saints and miracles. 
Despite the recriminations of bad omen, and the 
possible spurious matrimony with witchcraft, 
the curved and sharp beaked black crow, is part 
of that restricted universe of beasts that humans 
value, fear or respect. After saying this, Vicente 
flapped his wings. 

What interested him, however, was not the 
unimportant precision about the lineage of 
miracle maker crows, rather the allusion to 
Ulysses, and the founding myth of the city built 
by the Romans. Armed with a book, taking the 
disdainful glance of those who look at the mob 
who needs foreigners to learn anything about it-
self, unfolds a page of a text by Sylvie Deswarte, 
published several years ago in French, in which 
this remarkable researcher of the Portuguese 
cultural universe, especially of the 16th century 
– and particularly of Francisco de Holanda –, 
showed two representations of the Ulysses my-
thology featured on Greek vases. 

Silence falls, and not even Vicente, the crow, 
caws. The plates are very different, the first re-
ferring to the odyssey episode where the hero, 
tied to the mast, resists the magic song of half-
anthropomorphic birds, two of them perched, 
by chance, at the stern and at the prow of the 
ship, that keeps its course. The second image is 
less neatly drawn, it is even rough, the affinity 
with the Vicentine representations is more evi-
dent, the human figure standing at the centre, 
and the two birds, coarsely stylized, hovering on 
both sides as protective black shadows. 

After showing the images he longed to exhibit, 
Vicente, the crow, flaps his wings and disap-
pears in the Lisbon sky, gliding towards Belém. 
But the two images are left to buzz on their own, 
leaving the strange sensation of not knowing 
what to say, or even what to think. Did the Ro-
mans, particularly after Solino, in the 3rd cen-
tury, identified with Lisbon the mythical city, 
that two centuries earlier Strabo categorically 
stated had been founded by Ulysses, importing 
into Lisbon these Greek representations of the 
legendary hero, that everything points at as be-
ing fairly common? Had they remained kept as 
a treasure in Lisbon and reappeared when it be-
came necessary? Was that the reason why they 
so easily become an emblem of the city, as we 
remarked earlier? or, after all, it is nothing but 
a happy coincidence, without any filial relation-
ship between these two representations created 
centuries apart, but so disturbingly identical? 

or, moving the theme to another symbolic 
level, is the legend of Saint Vincent, created in 
the 12th century, when Lisbon is become more 
and more a part of the Roman Catholic universe, 
nothing more than a simple sacralisation of the 
pagan legend of Ulysses, well known at the time, 
as the conquering crusader refers to it in 1147 
without hesitation or doubts in his famous let-
ter? The truth is that both Ulysses and Vincent 
arrive by sea, and both come from the Mediter-
ranean, at the time still the centre of the world. 

Fluttering, Vicente the Crow is still around. 
Let us wait with attention and interest to see 
what other questions, more ancient or more 
modern, will the crow drop from his hooked 
beak, to confront our intelligence and daring. 
Let us wait and see.

This identification between the city and its 
symbolic, feverously kept for centuries, will 
have one of its most significant representations 
in the drawing Francisco de Holanda placed in 
his manuscript Da Fábrica que Falece à Cidade de 
Lisboa, dated from 1571. A cultivated and trav-
elled spirit, friend of Michelangelo and one of 
the coryphaeus in Portugal of the divulgation 
of the artistic values of the Renaissance, Holan-
da, throughout the pages of his writing, com-
plains to the king that Lisbon does not have the 
monuments fitting its unequivocal situation at 
the time, as capital of the seas. 

In this sense, Holanda creates a depiction 
of the city featuring a well-nourished strong-
armed girl, her hands holding Saint Vincent’s 
barque with its crows and, over her head, the 
indispensable crown, unequivocal sign of the 
status the author wishes to bestow in the city: 
Queen of the Seas. one small detail isolates 
this mythical representation of Lisbon by 
Francisco de Holanda. Contrary to the usual, 
the two crows are not set at the stern and prow 
of the sanctified barque, but one of them, as if 
impelled by a sudden caress, softly stands on 
the city’s shoulders. one would see it as a flower 
of style, a flourish the author allows himself to 
make to liven the image and avoid vulgarity. 
But, if we are not mistaken by a closer reading, 
what Holanda conveys with this apparently 
minor detail, is that the symbiosis between 
the city and its symbology is already so intri-
cate, that it has transformed into the drifting 
barque, destined to take the Portuguese to all 
corners of the world. The 16th century is one 
of the most marked by the glorification of the 
identifying myths of each community, for af-
ter all this is the period when we witness the 
strengthening of the idea of nation, autono-
mous and well differentiated, destined to leave 
an indelible mark in the future.

Holanda goes even further in his glorification 
of Lisbon. In his masterpiece, De Aetatibus Mundi 
Imagines, an unique set of images conjured up by 
him to tell the Ages of World since the creation, 
the author, at a certain point, in his image ac-
count of the evolution of civilizations, offers as a 
footnote a series of representations set in a circle 
(called tondos by giving the Italian term a Portu-
guese twist), in which he clarifies or highlights 
some details that might otherwise be ignored. 
one of these tondos, at the centre of the Greek 
civilization, is instantly interesting, since it ex-
plicitly enhances the tradition running from 
Roman times that Lisbon had been founded by 
Ulysses, the seaman lost at sea after the con-
quest of Troy, according to Homer’s odyssey. 
And the sketchy drawing could not be more 
explicit, since it represents everything with 
its caption: at the bottom the city of Troy from 
where he set sail, after a vastness of sea and 
mountains and, at last, the barque of “Ulisis” 
docking in a city he designates as “Ulisipo”. 
The way the term “Ulisis” or the city “Ulisipo” 
are written is certainly not a chance, accentuat-
ing the similarities and strengthening the the-
sis then very fashionable, particularly in André 
de Resende’s teaching, according to which the 
origin of the name of Lisbon stemmed from the 
Ulissian foundation.

And the glorifying character of the Lisboan 
aura emphasized by Holanda goes even fur-
ther, as it inserts his belief that the foundation 
of Lisbon by the odyssey hero, as a complement 
of the pages dedicated to the earlier Greek civili-
zation, preceding the identical drawing he dedi-
cates to the foundation of Rome. The fervour of 
Holanda is so strong and his profession of faith 
in the Lisboan parchments so pure, that he does 
not hesitate to imply, through the, by no means 
occasional, seriation of his images, that the 
foundation of Lisbon precedes the also mythical 
foundation of Rome. Very curious indeed. 
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Vicente 
lugar de migração  
cidade de Lisboa  
lugar de chegada
mapas casuais 
transformação 
rede, ninho, rede 
comunicação
aprisionamento entre a forma-vida e a forma-arte 
guardas inteligentes
universo gráfico
agitação
intrínseco
padrão
caminhos pedestres, caminhos de pássaros negro infinito
poluição escura
luz 
recantos sem nome
depressa, como num pequeno filme

JANA  
MATEJkoVA

Metamorphosis
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Vicente 
place of migration  
city of Lisbon 
place of arrival
casual maps
transformation
net, nest, network
communication
inprisonment between life form and art form
intelligent guards
graphical universe
flutter 
intrinsic
pattern
walk, path, bird paths
infinite dark 
dark pollution 
light
nameless corners
rush as a quick film
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Vejo codificada no mito de Vicente a cíclica interacção – de luz e sombra, 
morte e ressurreição, luta, derrota e vitória. Está alinhada com uma dialéc-
tica psicodinamicamente sonora, presente em muitas mitologias do mundo, 
desde as Metamorfoses de Ovídeo às histórias de transmutação totémica dos 
sonhos dos aborígenes.

Vicente é um santo complexo, um santo cibernético. A teoria da complexidade 
defende que os sistemas complexos são irredutíveis aos seus componentes. Uti-
lizo o termo “cibernético” no sentido etimológico grego de kybernetes/helmsman, 
motivo para uma viagem pessoal através de um mundo complexo de múltiplos 
encontros; como se se tratasse de uma busca de conhecimento e uma errância, 
uma rede de caminhos em constante mudança, como um marinheiro que na-
vega os trilhos e as correntes da inconstante paisagem marítima. Esta ideia de 
um santo cibernético é uma estreita aliada da noção de um santo processual que 
codifica a crença e a fé como um permanente processo de transformação em vez 
de ser um dogma fixo e sedimentado. Vicente seria muito mais um santo ‘mun-
dificado’ (heidegger) do que um santo com uma ‘visão do mundo’, um santo de 
relação muito mais do que a essência ou a ideia do que significa ser; quem somos 
é um epifenómeno das nossas relações. A mundificação é o processo contínuo 
de construir e estar no mundo que todos realizamos e tem ressonâncias com a 
teologia existencial de Paul Tillich, a fé que vê a dúvida como componente es-
sencial da fé, e a de Martin Buber, que concebe a existência autêntica como um 
encontro mútuo, contínuo e não objectificante, com o mundo com que o indiví-
duo se identifica profundamente e no seio da qual empatiza com o outro, uma 
relação ‘eu-Vós’ mais do que uma relação ‘eu-coisa’.

Relicario encena uma concreção de energia espiritual; mais do que um 
símbolo, menos do que um ícone, é um diagrama da discursividade aberta 
de Vicente. Este sistema escultórico codifica o paradoxo de utilizar uma 
grelha para suspender a imponderabilidade religiosa de Vicente; um pro-
blema enfrentado por qualquer tipo de iconografia do divino, em particu-
lar a durabilidade e contínua actualização de Vicente. é este o paradoxo 
dos vestígios materiais de um santo cujo corpo imaterial nunca morrerá. 
é ao mesmo tempo a combinação efémera e sagrada de Vicente para um 
encontro com os lisboetas.

SIMEoN  
NELSoN

Relicario
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I see the cyclic interplay of light and dark, death and rebirth, struggle, 
defeat and victory encoded in the Vicente myth as being aligned to a psychody-
namically resonant dialectic found in many world mythologies from ovids 
Metamorphoses to Aboriginal dreaming stories of totemic transmutation.

Vicente is a complex saint, a cybernetic saint. Complexity theory holds 
that complex systems are irreducible to their component parts. I use cy-
bernetics in its etymological Greek sense of kybernetes/helmsman, a motif for 
one’s personal journey through a complex world of multiple encounters; as 
a searching for insight and a wandering, a constantly changing network of 
paths, like a sailor navigates the sea lanes and currents of the shifting sea-
scape. This idea of a cybernetic saint is closely allied to the notion of a proc-
essual saint who encodes belief or faith as a constant process of becoming 
rather than being a fixed, sedimented dogma. Vicente would be a ‘worlding’ 
(Heidegger) saint rather than a saint with a ‘worldview’, a saint of related-
ness rather than essence of the idea that what it is to be; who we are is an ep-
iphenomenon of our relationships. Worlding is the ongoing process of con-
structing and being in the world that we all undertake and has resonances 
with the existential theology of Paul Tillich, faith which sees doubt as an 
essential component of faith, and that of Martin Buber, who conceives au-
thentic existence as an ongoing, non-objectifying mutual encounter with 
the world in which one deeply identifies and empathises with the other, an 
‘I-thou’ relationship rather than an ‘I-it’ one.

Relicario stages a concretion of spiritual energy; more than a symbol, less 
than an icon, it is a diagram of Vicente’s open ended discursiveness. This 
sculptural system encodes the paradox of using a grid on which to hang the 
religious imponderablity of Vicente; a problem faced by any type of iconog-
raphy of the divine, in particular Vicente’s durability and ongoing actuali-
zation. It is this paradox of the material traces of a saint whose immaterial 
body will never die. It is both the ephemeral and sacred arrangement of 
Vicente for a meeting with lisboetas.

















69

SEIS MESES ANTES: PREPARATIVOS
depois de duas ou três conversas com os 

promotores do projecto Vicente, iniciei a mi-
nha investigação preparatória. Para além de ter 
reperado a realidade histórica e sociogeográfica 
do território onde iria decorrer esta autoficção, 
investiguei a partir destas palavras-chave: dé-
rive, errância, flânerie, psicogeografia, peripate-
tismo, etc. das buscas e dos resultados obtidos 
e da subsequente leitura, assaltou-me o desejo 
de realizar uma “deriva”, deixando-me guiar 
sem bússola pelas atracções do terreno e pe-
los encontros que aí se produzirão. A duração 
média de uma “deriva” é de um dia, o tempo 
entre dois períodos de sono. No meu caso, será 
um dia completo, pois os ponteiros do relógio 
encontrar-se-ão no número 6 duas vezes sem 
eu ter dormido. Será uma espécie de 24 horas 
de Le Mans, mas a pé. Em vez de andar sem-
pre às voltas a alta velocidade dentro de um 
circuito, vou trilhar uma parte da freguesia de 
Belém, cujo ponto de partida será a Travessa 
da Ermida.1

TRêS dIAS ANTES
Sinto-me preparado. Já escolhi um caderno 

dos muitos que tenho por estrear. depois mos-
tro. Sobreexcitado com a projecção, vem-me à 
cabeça a frase: “Tens que te cansar para pode-
res descansar.” deliberado, fui para o ginásio. 
Não estive lá uma hora.

1 — A presente versão do texto é uma versão encurtada. 
A versão integral será disponibilizada online no site da Tra-
vessa da Ermida: www.travessadaermida.com

UMA hORA ANTES
Chovia como nunca em Lisboa. Ninguém 

tinha conseguido prever que até granizo ia 
cair furiosamente sobre as nossas cabeças, ao 
mesmo tempo que o céu fotografava tamanha 
descarga com flashes assustadores. “Que horas 
são?”, pergunto, com a certeza de que é chega-
da a hora. Vou à casa de banho da Enoteca, que 
cheira sempre muito bem, faço o que tenho a 
fazer e o que não costumo fazer em casas de ba-
nho públicas: secar as mãos. despeço-me das 
pessoas que estão sentadas.

18h03
Olho para o céu. Está azul e limpo. Não pre-

ciso de óculos, a luz é suportável. Volto atrás 
para deixar a máquina fotográfica.

18h09
de uma janela aberta sem querer, incrustada 

numa parede adornada de andorinhas Bordalo 
Pinheiro, ouço a voz indirecta, vinda da pe-
numbra, de um italiano, que mais tarde vim a 
saber que era o Roberto Benigni numa cena do 
filme Night on Earth de Jim Jarmusch, a dizer: 
“Percebi que o amor deve ser partilhado não 
com um vegetal...”

18h11
de uma janela oposta, aberta por querer, 

ouço gemidos de prazer e palavras estrangeiras, 
talvez catalãs, de um casal em férias durante 
seis noites e sete dias e que acabaram de chegar 
ao quarto depois de cinco horas de voo. 

ULySSES SOU EU
Light fiction 1

Uma light fiction de Nelson Guerreiro  
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21h39M
de entre os esplanadores, atrai-me um ho-

mem que nada tem na mesa e que está a ler. 
Aproximo-me e radiografo o título: O Amor e 
os Filósofos. E qual não é o meu descaramento 
e pergunto-lhe: – desculpe, importa-se de ler a 
frase que acabou de ler? E ele responde: – Com 
certeza... Sente-se, fique à vontade... Sentei-me 
e comecei a ouvir: “é de acrescentar que a mi-
tomania congénita do amor, o excesso extravia-
do que o acompanha como uma sombra, seria 
incapaz de explicar por si própria a atracção 
inoxidável que ele exerce desde sempre sobre 
todos os seres humanos. A que se deve o facto 
de toda a gente se precipitar com uma tal obsti-
nação numa alienação tão selvagem? A que se 
deve o facto de o mito da alma gémea ter exercido 
um tal fascínio através dos tempos, resistindo, 
inexpugnável, a tantos fracassos passados e 
a tantos insucessos prováveis?” 2 Levantei-me 
com: – Muito obrigado, foi muito gentil da sua 
parte. 

22h43M
A noite já era noite e aproximei-me do rio. 

A esta hora, já lá estavam de cana em riste os 
pescadores amadores. 

00h29M
deparei-me com alguém preocupado a des-

cobrir em si a sua patafísica. Sim, eu sei que é 
preciso responder a esta pergunta: o que é a 
patafísica? Vou responder, mas não agora.

01h34M
Tentei ligar-te. Eu já sabia o que ias dizer. 

Atendeste e enganei-me. deste-me força e 
enviaste-me beijos. Adorei falar contigo. Um 
beijo-amor-crescente.

2h13M
Vicente está à espera de entrar neste texto. 

Mostra desde o princípio da escrita do texto 
uma ansiedade que extravasa sob a forma de 
pressão. é um nervosismo sintomático de uma 
personagem nova com inclusão prometida. Pe-
diu-me para lhe criar uma entrada triunfal. Quer 
surpreendê-lo/a, caro/a leitor/a. Não admira, já 
que lhe disse que ele seria uma personagem fas-
cinante, misteriosa e que desapareceria quando 
a sua presença fosse muito desejada. Como de-
pende de mim, Vicente vai ter uma aparição 
celestial e vai aterrar às 06h45m na cúpula da 
capela-mor do Mosteiro dos Jerónimos. Vem 
acompanhado por um corvo de dimensões 

2 — LANCELIN, Aude & LEMONIER, Marie, O Amor e os 
Filósofos, Tinta da China, Lisboa, 2010, p. 47.

inéditas. há-de chegar outro que ficou retido 
num dos braços do Cristo-Rei a observar a ci-
dade (como eu o percebo!). Estes corvos nunca 
mais vão abandonar Lisboa. A primeira vez que 
Vicente se aproxima das pessoas, vê alguém a 
dar um tiro no próprio coração, debaixo de uma 
árvore frondosa. de seguida, recolhe-se para um 
local incerto e reaparecerá mais tarde a alguém 
que lhe vai perguntar: “Quem és tu?” A esta 
pergunta ele responde: “Não sei.” A seguir sen-
te um chamamento vindo da Sé de Lisboa, que 
segue. Surge um cavalo branco dissidente de 
um dos filmes de Andrei Tarkovsky, que pára 
à sua frente. Monta-o sem hesitar. No texto, ou 
seja, agora, vamos perdê-lo de vista assim que 
entra no bosque que tem que atravessar até ao 
centro da cidade. Enfrentará os perigos: vege-
tação densa, salteadores incógnitos que infun-
dem pavores baseados em relatos de travessias-
sem-lá-agora-e-depois, animais desconhecidos 
até pelos zoólogos. O que lhe aconteceu é da sua 
responsabilidade caro/a leitor/a. é que o Vicente 
é apologista da máxima do it yourself.

03h54M
Sonho com alguém que chega a casa e rece-

be um e-mail com uma carta em que vem esta 
frase: “Quando cheguei a casa e acendi a luz da 
sala, verteram-se-me lágrimas do coração. 
Jorrei-me todo. Num ápice. Que aperto! Apa-
guei a luz, encostei-me a uma parede e fiquei 
colado e imóvel como os lagartos em dias de sol. 
Adiante.”

05h32M
O meu pai estava dentro do carro e despe-

diu-se de mim com um beijo e com uma den-
tada terna e inédita no ombro e disse-me: “Se 
quiseres subir... há lá comer.” Respondi que es-
tava com pressa. Meto a primeira e levanto o pé 
da embraiagem. de repente ao virar da esquina 
ouço a minha mãe aos gritos depois de ter man-
dado alguidares, vassouras e panelas pelo ar: 
“Ele está morto! Morto... Aaaaahhhhhhh.”

08h34M
Acordei estremunhado. Fui ao Minipreço 

buscar conduto para o pão que estava quen-
tinho. Abdiquei da manteiga. Fui expedito. 
À porta estava lá um polícia à espera de inter-
vir. Regressado à caixa, deparei-me com “o Se-
nhor Agente da Autoridade” a tomar todas as 
diligências depois de alguém ter sido apanhado 
com uma escova de dentes entre o seu sexo e o 
umbigo. Era um adolescente insuspeito que foi 
apanhado em flagrante por uma repositora que 
tinha sido espancada no dia anterior pelo seu 
irmão mais velho (como é que eu sei?).

18h11M
de uma outra janela, ouço uma pessoa a di-

zer: “Tu queres é foder com as gajas nem que 
seja nos meus sonhos...”

18h15M
Passaram cerca de quatro minutos e o sexo 

continuou, tal como o diálogo, mas como não 
queria continuar a ser ouvinte de um espectá-
culo em que não pus moeda, fui em direcção à 
Rua de Belém. Estava animada, como sempre a 
esta hora. diluí-me no ajuntamento. Entre co-
toveladas e palavras de ordem proferidas para 
marcar lugar e definir o número de pastéis, 
estampei nas minhas costas imaginariamente: 
I’LL BE BACk.

18h16M
Atravessei a rua e parei em frente ao quios-

que. duas pessoas falavam sobre as primeiras 
páginas dos diários. Fixo-me nas capas doutras 
publicações expostas à direita. “Piss off, I’m a 
fountain!”, destaque da edição de Março de 2011 
da Art Monthly. “On Ugliness. The Aesthetics of 
Violence. Porno-Populism”, destaques da edi-
ção de Janeiro/Fevereiro de 2011 da revista Art 
Papers. “AAAAh PUTAIN! J’arriverai jamais à 
faire tout ce que je veux...”, onomatopeia na capa 
da edição de Abril da art press. 

19h01M 
Sinto o apelo do rio. Sigo-o. Entro no jardim 

de Belém e ouço alguém a pedir a alguém para 
lhe contar o momento mais feliz da sua vida.

19h16M
Prossigo e cruzo-me com uma pessoa que 

ontem à noite leu antes de adormecer as seguin-
tes palavras de um livro retrospectivo da obra 
de Sophie Calle: “Some nights you can’t put into 
words. (…) In bed. Between white sheets, liste-
ning to the strangers who took turns at my be-
dside: Tell me a story so I won’t fall asleep. (…) No 
story, no visit.” Explorei o mote para escrever este 
texto sentado num banco com vista para o rel-
vado onde estavam pessoas a jogar à bola, cães 
felizes a fugirem dos donos e onde de repente o 
sistema automático de rega começou a borrifar 
água em todas as direcções. Eis o texto: 

No story, no lecture. No story, no empathy. No 
story, no future, No story, no sex. No story, no break-
fast. No story, no fake marriage. No story, no con-
gratulations. No story, no dinners at my parent’s 
house. No story, no moonlights. No story, no long 
kisses. No story, no moovies together. No story, no 
foot massage. No story, no Little China Girl. No sto-
ry, no Madame Bovary. No story, no dogwalk. No 
story, no first dive on the cold water at the sea. No 
story, no Aristotle. No story, yes David Lynch. No 
story, no more karaoke sessions singing Madonna, 
Beach Boys and particularly The Smiths. No story, 
no reading Shakespeare before sleep. No story, no 
desire. No story, no chasing strangers. No story, 
no wedding dresses. No story, no dish-washing. No 
story, no x-wifes (ex-lovers, just in case). No story, 
no déjà vu. No story, no high cholesterol. No story, 
no prescription. No story, no Vallium. No story, no 
blurred visions. No story, no Anna karenina. No 
story, no Blow-up. No story, no love letters. No sto-
ry, yes empty bed. No story, no better love. No story, 
no morning lights. No story, no Paris, Je T’Aime. 
No story, no name. No story, no repeated words. No 
story, no fuck at the top of the Eiffel Tower. No story, 
no full-contact. No story, no cheese-burgers. No sto-
ry, no deep Throat. No story, no secrets. No story, 
no last cigarette. No story, no psychosexual History. 
No story, no sex, drugs ’n’ rock’ n’ roll. No story, no 
gondola rides. No story, no personal Jesus. No story, 
no fireworks. No story, no personal mythologies. No 
story, no snapshots. No story, no the most beauti-
ful word said to someone. No story, no fresh fruits. 
No story, no love-hotels. No story, no part-time lov-
ers. No story, no Kate Moss appearance. No story, 
no Once in a Lifetime. No story, no Jessica Rabbit. 
No story, no wicked games. No story, yes Brecht. No 
story, no all-night long retrospective of Hitchcock. 
No story, no ceremonies. No story, no striptease. No 
story, no all tomorrow parties. No story, no sweet 
awakenings. No story, no remake of Wild at heart. 
No story, no happy endings. 

21h17M
dentro do túnel, cruzo-me com uma pessoa 

que vem a ouvir New York, I Love You dos LCd 
Soundsystem. Tinha os olhos fechados. Conti-
nuo a andar. Cruzo-me com outra pessoa que 
vem a ouvir Post Break-Up Sex dos The Vacci-
nes. depois olho para trás e não reparo na pes-
soa que vinha a ouvir Serge Gainsbourg. Uma 
qualquer.

21h32M
Antes de me aproximar do rio, apetece-me 

beber algo. Compro uma cerveja fresca e vejo 
pessoas na esplanada a degustarem saladas 
mistas, muito coloridas, e vinhos brancos em 
copos de plástico. 
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SIx MONThS EARLIER: PREPARATIONS
After two or three conversations with the 

promoters of the project Vicente, I started my 
preparatory investigation. Apart from having 
mapped the historic and socio-geographic real-
ity of the territory where this auto-fiction was 
meant to be set, these keywords were the start-
ing point for my investigation: dérive, errance, 
flânerie, psycho-geography, peripateticism, etc. 
From the searches and results and the subse-
quent reading, I was taken by the desire to “drift”, 
letting myself be guided without a compass by 
the attractions of the terrain and the encounters 
that will happen there. The average duration of 
a “drift” is one day, the time between two sleep-
ing periods. In my case, it will take a whole day, 
because the clock’s hands will meet at number 
6 twice without me having slept. It will be like 
the 24 hours of Le Mans, but on foot. Instead of 
always going around at high speed in a circuit, I 
will walk a part of the freguesia of Belém, setting 
off from the Travessa da Ermida.

ThREE dAyS LATER
I feel prepared. I have chosen a notebook 

among the many I have to start. I will show you 
later. over-excited by the projection, a phrase 
keeps coming to my mind: “You have to get tired 
before you can rest”. Decided, I went to the gym. 
I did not stay there one hour.1

1 — The present version of the text is a shortened version. 
The original version will be available online at the Travessa  
da Ermida site: www.travessadaermida.com

ONE hOUR EARLIER
It rained like I’d never seen in Lisbon. No-

body could have predicted that there would 
even be a furious hailstorm over our heads, at 
the same time the sky photographed such a 
discharge with frightening flashes. “What time 
is it?”, I ask, sure the time has come. I go to the 
bathroom at the Enoteca, that always has a nice 
smell, do what I have to do and what don’t usually 
do in public bathrooms: drying my hands. I take 
leave of the people sitting down.

18h03M
I look up at the sky. It’s blue and clear. I don’t 

need glasses, the light is bearable. I go back to 
leave the camera.

18h09M
From an open window, incrusted in a wall 

adorned with swallows by Bordalo Pinheiro, I 
accidentally hear the indirect voice, coming from 
the half-light, of an Italian, that I later found out 
was Roberto Benigni in a scene from the Jim Jar-
musch film Night on Earth, saying: “I understood 
love must be shared but not with a vegetable...”

18h11M
From an opposite window, willingly open, 

I hear moaning of pleasure and foreign words, 
perhaps Catalan, of a couple on holidays for six 
night and seven days just arrived to the room 
after a five hour long flight. 

18h11M
From another window, I hear someone say: 

“You just want to fuck girls even if only in your 
dreams...”

ULYSSES AM I
A light fiction 1

A light fiction by Nelson Guerreiro

09h36M
Googlo. A patafísica é definida como a “ciên-

cia das soluções imaginárias e das leis que 
regulam as excepções”. Alfred Jarry. 

10h11M
O prometido é devido. Fui tomar o pequeno-

-almoço à Fábrica dos Pastéis de Belém. Já esta-
va cheia e a luz parecia natural. Tive que pôr os 
óculos escuros. Vem-me uma frase: “Nunca dur-
mas com um morango dentro da boca.” Onde é 
que eu já ouvi/li isto? – São 4,70€, por favor.

10h17M
Paguei e fui à procura de um computador. 

Comecei a escrever: “Uma pessoa esconde-se do 
mundo e escreve um texto para o mundo ler.” 
Atribui-lhe um título (que será definitivo). Um 
texto arruaceiro: a cidade como destilaria existen-
cial. E textualmente era assim: “é da rua que 
(vos) escrevo. Não me aguentei em casa. Apa-
guei todas as palavras que alinhei para começar 
este texto. Longe do computador, mas perto da 
rua, escrevo à mão, tornando-me espectador da 
vida. Se é daqui que vos escrevo – à semelhança 
de um flâneur que, sendo uma espécie de botâ-
nico do asfalto ou da calçada, transforma a rua 
na sua casa –, é daqui que vos digo que as se-
guintes palavras foram escritas sempre que in-
terrompi uma deriva que captou fragmentos de 
conversas e respectivas vozes em movimento. 
Por isso, também registei a olho nu os andares 
das pessoas em deslocação para destinos por 
mim desconhecidos. Acedi a fracções de vidas 
distantes. ápices de intocabilidade. Os outros 
que não são, não foram, nem nunca serão eu(s) 
converteram-se em alvos potenciais a destilar, 
como quem quer sentir proximidade na dis-
tância garantida entre os corpos nas grandes 
cidades. Vi mais do que ouvi e isso produziu 
uma inquietação muito particular, já que, como 
Goethe observou a propósito do anonimato que 
a cidade produz, cada pessoa, a melhor como a 
pior, traz consigo um segredo a que, sejamos ho-
nestos, todos gostaríamos de aceder. Convoco – 
e através de Walter Benjamin –, Georg Simmel, 
um antropólogo do espaço, para fundamentar 
e identificar(-me com) a qualidade desta expe-
riência: “Quem vê sem ouvir fica muito mais 
inquieto do que aquele que ouve sem ver. (...) 
As relações recíprocas dos seres humanos nas 
grandes cidades caracterizam-se por um evi-
dente predomínio da actividade do olhar sobre 
a do ouvido.” 3 

3 — BENJAMIN, Walter, O Flâneur, (A Modernidade), Assí-
rio & Alvim, Lisboa, 2006, pp.40-41.

13h44M
Cruzei uma rua onde avistei uma carroça 

cheia de mulheres com vestidos sumptuosos, 
penteados a condizer e rostos maquilhados com 
expressões estáticas perfazendo uma curva da 
tristeza. há sítios em que entramos de gatas 
e saímos apoiados apenas nas patas traseiras 
com a língua de fora.

14h07M
de frente para a esplanada avisto duas pes-

soas pintadas de dourado, uma delas trazia 
postas umas asas de anjo, a comer uma happy 
Meal, dois cães sentados ao lado de um polícia 
feliz com um double cheeseburguer, um rei e 
uma rainha a beberem coca-cola do mesmo 
copo com duas palhinhas, duas mulheres da 
época da Maria Antonieta a porem ketchup nas 
batatas… Olho para o lado e começo a ver tudo a 
preto e branco e surge uma mulher bem-vestida 
com uns sapatos altos com o pé descoberto em 
passo rápido que entra para dentro de um carro 
antigo e começa a olhar-se pelo espelho retrovi-
sor. Ouço um disparo. Era a máquina que tirou 
uma foto que ainda não foi revelada.

14h17M
Pausa para almoço prolongado. 4

17h59M
Entro na Travessa. Paro, escuto e olho para 

trás. Gosto do que vejo.

Referências bibliográficas
AAVV, Internacional Situacionista – Antologia,  
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CALLE, Sophie, M’AS TU VU VU(E)?, Prestel Verlag,  

Munique-Berlim-Londres-Nova Iorque, 2003. 
LANCELIN, Aude & LEMONIER, Marie,  

O Amor e os Filósofos, Tinta da China, Lisboa, 2010.
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na versão integral do texto.



74 75

21h17M
Inside the tunnel, I walk by a person who 

is listening to New York, I Love You by LCD 
Soundsystem. Eyes closed. I keep on walking. 
I walk pass another person who is listening to 
Post Break-Up Sex by The Vaccines. Afterwards, 
I look back and I notice the person who was lis-
tening to Serge Gainsbourg. Any person.

21h32M
Before I get near the river, I feel like having 

a drink. I buy a cool beer and see people on the 
terrace savouring mixed salads, very colourful 
and sipping white wines from plastic glasses. 

21h39M
Among those sitting on the terrace, I am at-

tracted to a man sitting at an empty table read-
ing. I get near and radiograph the title: Love and 
the Philosophers. Cheekily I ask him: – Excuse 
me, do you mind reading the sentence you just 
read? He answers: – Certainly... Sit down, make 
yourself comfortable... I sat and started to listen: 
“We need to add that love’s congenital mytho-
mania, the miscarried excess that accompanies 
it like a shadow, would be incapable of explaining 
on its own the unstainable attraction it has 
always exerted on every human being. To what 
is it owed that everyone to rush with such ob-
stinacy to savage alienation? To what is it owed 
that the myth of the soul mate has exerted such 
a fascination through time, resisting, inexpugn-
able, to so many past failures and so many prob-
able unsucesses?” 2 I got up saying: – Thank 
you, it was very kind of you. 

22h43M
The night was already dark and I got closer 

to the river. At this time, the amateur fishermen 
were already sporting their rods. 

00h29M
I met someone worried to discover his own 

pataphysics. Yes, I know we have to answer that 
question: what is pataphysics? I will answer 
that, but not now.

01h34M
I tried to call. I already knew what you would 

say. You answered and I was wrong. You gave 
strength and sent me kisses. I loved talking to 
you. A growing-love-kiss.

2 — LANCELIN, Aude & LEMoNIER, Marie, O Amor e os 
Filósofos, Tinta da China, Lisbon, 2010, p. 47.

2h13M
Vicente is waiting to enter this text. He has 

been showing, since I started writing it, an anxi-
ety that overflows in the form of pressure. It is 
a symptomatic nervousness in a new character 
who has been promised inclusion. He asked me 
to create a triumphant entrance. He wishes to 
surprise you, dear reader. No wonder, I already 
told him he would be a fascinating character, 
mysterious and who would disappear when his 
presence was most desired. As it depends on me, 
Vicente will have a celestial apparition and will 
land at 06h45m in the dome of the main chapel of 
the Jerónimos Monastery. He comes surrounded 
by a crow of unprecedented dimensions. Another 
will still arrive that got trapped in the arms of the 
Cristo-Rei observing the city (and do I under-
stand him!). These crows will never leave Lisbon 
again. The first time Vicente gets close to people, 
he sees someone shooting his own heart, under 
a leafy tree. Then, he takes shelter in an uncer-
tain location and will reappear later to someone 
who will ask him: “Who are you?” To which he 
will answer: “I don’t know”. Next, he feels, and 
follows, a calling from the Sé of Lisbon. A dis-
sident white horse appears from one of Andrei 
Tarkovsky’s films, and stops in front of him. He 
mounts him without hesitation. In the text, that 
is to say, now, we will lose sight of him as soon as 
he gets in the woods he has to cross to arrive at 
the city centre. He will face dangers: thick veg-
etation, undercover bandits that inspire fears 
based on accounts of crossings-without-there-
now-and-then, animals unknown even from 
the zoologists. What happened to him is your 
responsibility dear reader. You see, Vicente is a 
defender of the do it yourself maxim.

18h15M
Four minutes went by and the sex went on, 

like the dialogue, but as I didn’t want to remain 
a listener of a show I hadn’t insert a coin for, 
I headed to the Rua de Belém. It was bustling, 
as always at this time. I faded into the crowd. 
Among shoves and words shouted to mark a 
place and define the number of pastéis, I imagi-
narily stamped on my back: I’LL BE BACk.

18h16M
I crossed the street and stopped in front of 

the kiosk. Two people were talking about the 
first pages of the daily newspapers. I stare at the 
covers of other publications exposed to the right. 
“Piss off, I’m a fountain!”, headline of the March 
2011 issue of Art Monthly. “on Ugliness. The Aes-
thetics of Violence. Porno-Populism”, highlights 
of the January/February 2011 issue of the Art Pa-
pers magazine. “AAAAH PUTAIN! J’arriverai ja-
mais à faire tout ce que je veux...”, the onomatopoeia 
on the cover of the art press April edition. 

19h01M 
I feel the call of the river. I follow it. I enter 

the garden of Belém and hear someone asking 
someone else to tell him the happiest moment of 
his life.

19h16M
Carrying on I cross paths with a person who 

last night, at bedtime, read these words from a 
retrospective book on the work of Sophie Calle: 
“Some nights you can’t put into words. (…) In 
bed. Between white sheets, listening to the 
strangers who took turns at my bedside: Tell me 
a story so I won’t fall asleep. (…) No story, no visit”.  
I explored the motto to write this text sitting 
on a bench overlooking the lawn where people 
were playing football, happy dogs running from 
their owners and where suddenly the automatic 
sprinkler started squirting in every direction. 
Here is the text: 

No story, no lecture. No story, no empathy. No sto-
ry, no future, No story, no sex. No story, no breakfast. 
No story, no fake marriage. No story, no congratula-
tions. No story, no dinners at my parent’s house. No 
story, no moonlights. No story, no long kisses. No 
story, no movie’s together. No story, no foot massage. 
No story, no Little China Girl. No story, no Madame 
Bovary. No story, no dogwalk. No story, no first dive 
on the cold water at the sea. No story, no Aristotle. No 
story, yes David Lynch. No story, no more karaoke ses-
sions singing Madonna, Beach Boys and particularly 
The Smiths. No story, no reading Shakespeare before 
sleep. No story, no desire. No story, no chasing stran-
gers. No story, no wedding dresses. No story, no dish-
washing. No story, no x-wifes (ex-lovers, just in case). 
No story, no déjà vu. No story, no high cholesterol. No 
story, no prescription. No story, no Vallium. No story, 
no blurred visions. No story, no Anna Karenina. No 
story, no Blow-up. No story, no love letters. No sto-
ry, yes empty bed. No story, no better love. No story, 
no morning lights. No story, no Paris, Je T’Aime. No 
story, no name. No story, no repeated words. No story, 
no fuck at the top of the Eiffel Tower. No story, no full-
contact. No story, no cheese-burgers. No story, no Deep 
Throat. No story, no secrets. No story, no last cigarette. 
No story, no psychosexual History. No story, no sex, 
drugs ’n’ rock’ n’ roll. No story, no gondola rides. No 
story, no personal Jesus. No story, no fireworks. No 
story, no personal mythologies. No story, no snapshots. 
No story, no the most beautiful word said to someone. 
No story, no fresh fruits. No story, no love-hotels. No 
story, no part-time lovers. No story, no Kate Moss ap-
pearance. No story, no Once in a Lifetime. No story, no 
Jessica Rabbit. No story, no wicked games. No story, 
yes Brecht. No story, no all-night long retrospective 
of Hitchcock. No story, no ceremonies. No story, no 
striptease. No story, no all tomorrow parties. No story, 
no sweet awakenings. No story, no remake of Wild at 
Heart. No story, no happy endings. 
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14h07M
Facing the terrace I see two people painted in 

gold, one of them wearing angel wings, eating 
a Happy Meal, two dogs sitting by a happy po-
liceman with a double cheeseburger, a king and 
a queen drinking coca-cola from the same cup 
with two straws, two women from the time of 
Marie Antoinette pouring ketchup on the chips… 
I look at the side and I see everything in black 
and white and a woman appears, well dressed 
bare foot in high heels walking quickly into an 
old car and starts looking herself in the rear mir-
ror. I hear a shot. The camera was taking a pho-
tograph that has still not been developed.

14h17M
Extended lunch break. 4

17h59M
I walk into the Travessa. I stop, I listen and 

I look back. I like what I see.
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03h54M
I dream of someone that arrives home and re-

ceives an e-mail with a letter with the sentence: 
“When I arrived home and switched the living-
-room light on, tears sprang from my heart. 
I gushed myself. In no time. What a squeeze! 
I switched the light off, leaned against a wall and 
got stuck and still like the lizards on sunny days. 
Moving forward”.

05h32M
Father was sitting in the car and said goodbye 

to me with a kiss and a tender and unprecedent-
ed bite on my shoulder and said: “If you want to 
go up... I have food”. I answered I was in a hurry. 
I get into first gear and ease the foot from the 
clutch. Suddenly, at the turn of the street I hear 
my mother screaming after throwing basins, 
brooms and pans in the air: “He’s dead! Dead... 
Aaaaahhhhhhh”

08h34M
I woke up drowsy. I went to Minipreço to get 

something to eat with the warm bread. I gave up 
the butter. I was expedite. At the door, a police-
man was waiting to intervene. Back at the till, 
I come across “the Law Enforcement Agent” 
taking care of the procedures after someone was 
caught with a toothbrush tucked between his 
sex and the navel. It was a unsuspected teenager 
caught in the act by an employee that had been 
beaten the day before by her older brother (how 
do I know this?).

09h36M
Googling. Pataphysics is defined as the “sci-

ence of imaginary solutions and of the laws that 
regulate exceptions”. Alfred Jarry. 

10h11M
A promise is a promise. I went for breakfast at 

the Fábrica dos Pastéis de Belém. It was already 
full and the lighting seemed natural. I had to put 
my dark glasses on. A phrase comes to mind: 
“Never sleep with a strawberry in your mouth.” 
Where have I heard/read this before? – It will be 
4,70€, please.

10h17M
I paid and went looking for a computer. 

I started writing: “A person hides from the world 
and writes a text for the world to read.” I gave it 
a title (that will be final). A hoodlum text: the city 
as existential distillery. And it textually read: “I am 
writing (to you) from the street. I could not stay 
home. I erased every word I lined up to start this 
text. Far from the computer, but near to the street, 
I write by hand, becoming a spectator of life. 
If I write to you from this place – like a flâneur 
who, being somewhat of an asphalt or sidewalk 
botanist, makes the street into his home –, this is 
where I tell you the following words were writ-
ten whenever I interrupted a drift that captured 
fragments of conversations and their travelling 
voices. Therefore, I also registered to the naked 
eye the walks of people moving to destinations 
unknown to me. I accessed fractions of distant 
lives. Instants of untouchability. The ones who 
are not, have not been, nor will ever be me(s), be-
came targets to distil, as if someone who wants 
to feel nearness in the guaranteed distance be-
tween the bodies in great cities. I saw more than 
I heard and that produced a very particular 
restlessness, since, as Goethe observed about 
the anonymity brought on by the city, each per-
son, the best and the worst, brings with her a 
secret to which, in honesty, everyone would like 
to have access. I summon – and through Walter 
Benjamin –, Georg Simmel, an anthropologist of 
space, to support and identify (myself with) the 
quality of this experience: “Who sees without 
hearing is left much more restless than the one 
who hears without seeing. (...) The reciprocal re-
lationships of human beings in great cities are 
characterized by an evident predominance of 
the activity of sight over hearing.” 3 

13h44M
I crossed a street where I caught a glimpse of a 

cart full of women in sumptuous gowns, match-
ing hairdos and made up faces with ecstatic ex-
pressions resulting in a curve of sadness. There 
are places we enter on all fours and we leave on 
our back legs with our tongue sticking out.

3 — BENJAMIN, Walter, O Flâneur, (A Modernidade), Assírio 
& Alvim, Lisbon, 2006, pp.40-41.



ANDRé BANHA
Assim como nós, procurou  

no silêncio de um qualquer cintilar...  
um refúgio

Just like the rest of us, he searched  
in the silence of a lost sparkle ….  

a shelter
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Um tanto desviada do castelo, na solidão 
umbrosa do vale, havia uma ermida abandona-
da, de paredes esboroadas cobertas de musgo. 
Por entre moitas de madressilva, de flores bran-
cas cristadas de vermelho, assomavam as ore-
lhas nervosas dos láparos. Andorinhas buliço-
sas chilreavam nas ripas abauladas do telhado. 
Veados imponentes exibiam, ufanos, a armação 
frondosa dos galhos. Ao escurecer do dia, um 
vilão, que se desgarrara do fato no encalço da 
ovelha tresmalhada, transpôs, embargado por 
um temor reverencioso, o umbral sombrio da 
ermida, alvoroçando a passarada que aninhava 
nos beirais. Sobre a pedra do altar, de fractu-
ras atapetadas pelo verdete do líquen, enxergou 
uma alcofa de esparto. Abeirou-se dela, pé ante 
pé, com o coração num punho. Enfaixada nos 
cueiros, ondeando no ar as perninhas roliças, 
aberta a boca em gorjeios satisfeitos, repousa-
va uma menina. O campónio levou-a, muito 
aconchegada nos braços, ao castelo vizinho. 
Os infantes, desaferrando adargas e terçados, 
congregaram-se à sua volta, embevecidos, ama-
ciado o rosto curtido em assomos pueris de 
ternura. Alf Losey, que se fizera com o poder, 
quis perfilhá-la. Levava-a sempre consigo, na 
garupa do rocim enxalmado, ao abalar para as 
montarias de ursos e porcos bravos na tapada 
real. Quando, em tediosas cerimónias solenes, 
no trono rematado por dois leões rampantes, 
debaixo do baldaquim sustentado por esbeltas 
colunas doiradas, recebia os embaixadores de 
países longínquos, sentava-a à sua beira, num 
coxim de veludo, deixando-a gatinhar pelo es-
trado, coberto de damascos e brocados, e inter-
-romper, com a sua língua de trapo, as graves 
consultas diplomáticas. Outras vezes, acomo-
dando-a no regaço, consentia que, com mão-
zinhas de manteiga, lhe sacudisse o rosto, em 
breves taponas de algodão. 

Muitos anos antes, no esmorecer perfuma-
do do estio, quando o sol tingia o horizonte de 
lampejos rubros, um zagal, que apascentava o 
seu rebanho de cabras na erva vicejante das 
fragas, enxergou, ao longe, as asas pandas de 
um majestoso pássaro branco. Correu, ofe-
gante, para a aldeia, quebrando, com gritos 
exaltados, o silêncio do crepúsculo. Acudiram 
todos à praia. Estacaram, na franja de areia 
húmida, envolvidos na solenidade da revela-
ção. O pássaro, embalado pelas ondas, ia-se 
acercando, desfazendo a distância. Acabou 
por deter-se, no abrigo seguro da angra. dele 
saiu uma mulher soberba, coroada por um 
diadema de ouro entremeado de ágatas e sa-
firas, que envergava uma túnica branca capaz 
de desdourar o candor da neve que, no Inver-
no, tombava silenciosa, nos espinhaços calvos 
da serra. é o barco, disse ela. é o barco, repe-
tiram todos, pasmados.

Levaram-na, em cortejo, à praça da aldeia. 
Na mão direita brandia uma lança de hástia 
dourada. Uma coruja melancólica adejava-lhe 
à volta da cabeça. Mandou que descarregas-
-sem o barco. Continha potes de barro ver-
melho, longas agulhas de marfim comovido, 
e uma máquina incompreensível que engolia 
lã cardada e vomitava tecidos cálidos. No sopé 
da colina, onde o carreiro íngreme, como uma 
sinuosa serpente jacente, começava a escala-
da, ela deteve-se e, ferindo por três vezes o 
solo com o conto da lança, fez brotar, lenta-
mente, uma árvore de tronco pardo e contor-
cido, vergada sob o peso de diminutos frutos 
retintos. é a oliveira, disse. é a oliveira, repe-
tiram todos, pasmados. Quando a procura-
ram, com os olhos esbugalhados em gratidão 
incrédula, viram-na desaparecer no ar tépido 
do crepúsculo, feita uma língua de fogo ence-
guecedor que se abria sobre as suas cabeças. 
Na terra, em clarões reverberantes de ferro 
polido, avultavam as relhas do arado. 

hISTóRIAS
dA hISTóRIA

Luís Oliveira e Silva
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conhecia a causa do mal. A menina, depois de 
perfazer o seu primeiro ano, deixara de medrar. 
O rei, inconformado, lavrou um decreto que lhe 
atribuía estatura avantajada. depois, a som de 
caixa, fez deitar um bando em todas as vilas e 
cidades do país, que punia severamente quem 
discordasse da decisão régia. Encomendou, ao 
carpinteiro do Paço, uma espécie de muletas de 
pau, da altura de um homem, da grossura de 
três ou quatro polegadas, tendo, quase à altura 
do meio, duas cunhas pregadas, sobre as quais 
assentavam os pés como em estribo, segurando 
as mãos as extremidades superiores, para sus-
tentar o equilíbrio na marcha. despido o pelote 
de sarja, fizeram-na envergar a estola romana. 
Uma plêiade de poetas áulicos, instruídos por 
Eleutério Eutiquiades nos arcanos da versifi-
cação, aguçado o engenho pelo engodo de pin-
gues prebendas e sinecuras, derramou sobre 
o exíguo corpo de Lady Losey uma chuvarada 
insistente de hipérboles. Comparavam-na com 
os cedros do Líbano, com os píncaros solitários 
das serras, com a águia soberba que sulca os 
vastos aposentos do seu palácio cristalino. Ela, 
que nunca tinha abandonado a comarca onde 
nascera, navegava agora no esporão das naus. 
As frotas de Loseyland invadiam, em seu nome, 
continentes remotos, habitados por homens 
baços de cabelo corredio que, submetidos, lhe 
prestavam vassalagem. Neil Losey, que não 
cabia em si de contente, decidiu comunicar ao 
Sumo Pontífice o esticão inopinado da meni-
na. A embaixada foi recebida em Roma numa 
manhã de Março. havia nela um luxo desvaira-
do. Os fidalgos ostentavam chapéus de plumas 
recamados de pérolas e aljôfar, grossos colares 
e correntes de ouro cravejados de pedras pre-
ciosas, armas tauxiadas com embutidos e lavo-
res. Governado pelo cornaca, um elefante lento, 
cujo andar pausado recordava o arfar das naus, 
levava, na sua torre, o pontifical que Neil Losey 
oferecia ao Papa. A cidade tremia com o estam-
pido da artilharia. destecida a escuridão do 
fumo, chegou o elefante perto da janela donde o 
Pontífice estava olhando, e, debruçando o corpo 
todo até afincar os joelhos no solo, com todo o 
acatamento, o saudou três vezes, o que foi cousa 
de muita maravilha para os que isto presencia-
ram. Mergulhando depois a tromba num grande 
tonel de água, borrifou quantos estavam pelas 
mais altas janelas, e daí, voltando para a plebe, 
como por divertimento, a orvalhou. Pousada na 
garupa de um cavalo pérsio, airosamente ajae-
zado de peças de ouro e montado por um caça-
dor de Ormuz, vinha uma onça, amansada de 
sorte que corria pelas brenhas javalis, veados e 
ursos. No couce da procissão, empoleirada nas 
andas, vinha Lady Losey. 

Neil Losey faleceu, devidamente sacramen-
tado, consumido por uma espécie de modorra. 
herdou o trono o seu filho John zealot, príncipe 
muito dedicado a custodiar a pureza da fé. O so-
lidéu, a sotaina e o balandrau invadiram o reino. 
Turibulários solenes, faixados em alvas de linho, 
queimavam arrobas de incenso nas igrejas. Ar-
maram, para Lady Losey, um catre na penum-
bra abochornada da sacristia. davam-lhe, todas 
as manhãs, um banho de água benta, e, depois, 
ao pequeno-almoço, faziam-na ingerir réstias 
de hóstias consagradas. Apeada das andas, de 
joelhos diante do oratório, afundada em longos 
jejuns ascéticos, a menina, habituada a grandes 
comezainas, lembrava com saudade os guisados 
suculentos que, em melhores tempos, lhe ser-
viam. Tinha visões celestiais nas quais apare-
ciam coortes de anjos que, em lugar de espadas 
flamígeras, brandiam leitões sorridentes, muito 
suados, de focinho atravancado por redolentes 
maçãs camoesas. As coxas dos querubins, com 
as suas pregas rosadas e anafadas, enchiam-lhe 
a boca de água. Quando o tonsurado, no alto do 
púlpito, narrava o milagre da multiplicação dos 
pães e dos peixes, Lady Losey comovia-se ao 
pensar que, depois daquela barrigada, os res-
tos ainda teriam dado para encher sete cestos 
de verga.

Lady Losey crescia com a lentidão duma es-
talagmite. Eleutério Eutiquiades, que viera de 
Bizâncio, numa galé carregada de cartapácios 
que lhe reforçavam a memória, para industriar 
os fidalgos ociosos nas subtilezas da retórica e 
nos exemplos arrancados do inexaurível arse-
nal da história, confessou um dia a Alf Losey 
que acreditava na imortalidade da menina. Mas, 
dizia, estava longe de saber se a providência lhe 
teria concedido juventude eterna, dom que Se-
lene tinha alcançado de zeus para o seu dilecto 
Endimião. Quiçá, como acontecera com Títon, o 
amante da Aurora, a pele, num envelhecimen-
to infindo, se lhe fosse encarquilhando, com o 
passar do tempo, e os ossos, mordidos pela ida-
de, se lhe fossem desmoronando. Aconselhava, 
isso sim, que o seu aniversário só se celebrasse 
de doze em doze anos. 

John Losey, tanto que pacificou o reino, re-
solveu desenvolver a navegação. No estaleiro, 
que embeiçava com a praia, nuvens de carpin-
teiros, diligentes como formigas, ensamblavam 
os talões das quilhas, atestando as fendas com 
estopa embreada, e, depois de os desbastar com 
a garlopa, enfurnavam os mastros nas carlin-
gas. Apercebida a frota, mandou-a prover o Rei 
de tudo o necessário. Mas, acometido por uma 
diuturna e lenta enfermidade, não pôde levar a 
efeito os seus desígnios. Recaiu a coroa sobre 
Neil Losey, príncipe ornado de muitas reais vir-
tudes e digno de imortal memória. Estando já 
as naus prestes para a viagem, declarou o Rei 
a Vice Gamble por capitão-mor das velas. Che-
gado o dia da partida, aglomerou-se na praia 
uma multidão. havia naquele lugar uma ermi-
da onde residiam alguns frades encarregados 
de administrar os sacramentos aos mareantes. 
Quando chegou a hora de embarcar, os freires da 
casa ordenaram uma devota procissão. Gamble 
e os seus caminhavam, com grandes círios nas 
mãos, e toda a gente ficava detrás, respondendo 
a uma ladainha que os sacerdotes iam cantan-
do. A incerteza da viagem orvalhava os rostos 
de lágrimas. Os mareantes, escusando os abra-
ços enleados de amigos e parentes, preveniam-
-se para embarcar. Adiantou-se então, de entre 
a gente que ficava na praia, um velho de aspecto 
venerando. Envergava gabão de pano verde, co-
lorido por girões de veludo aleonado, e do talim 
pendia-lhe um alfange mourisco. Eu, senhores, 
disse, meneando três vezes a cabeça, sou fidal-
go, natural de um lugar cujo nome não importa 
referir. Passo a vida com a minha mulher, com 
os meus filhos, com os meus amigos. Os meus 
exercícios são os da caça e os da pesca, mas não 
sustento nem falcão nem galgos. Tenho algu-
mas dúzias de livros, uns escritos em romance, 
outros em latim, de história alguns, de devoção 

outros. Leio mais os profanos que os devotos. 
Os de cavalarias nunca entraram pela minha 
porta. Acordo, ao raiar da manhã, com o canto 
da cotovia, e, quando a noite tomba, acolhe-me 
o sonho reparador. O meu sossego não é con-
turbado pela ambição sórdida. A glória, nome 
com que o povo néscio se engana, nada me diz. 
Porque, sendo tão breve a vida, a arriscais per-
seguindo sombras volúveis? Porque deixais o 
torrão natal para experimentar climas aqueci-
dos por um outro sol? 

Ninguém deu ouvidos ao discurso do ve-
lho. Ele, muito grave, arredou-se da multidão, 
e, com passos trôpegos, foi montar a égua ruça 
que tinha aparelhada debaixo de um carvalho. 
Mal se afastou, começaram todos a falar em 
contra dele. Volvidos uns dias, quando, depois 
de um jantar frugal, passeava pela horta, veio 
prendê-lo um meirinho do Paço. Ouvia-se, vin-
do não se sabe donde, o crocitar estridente de 
um corvo. 

A Losey Shipping Company Ltd. prospera-
va. As naus de Vince Gamble regressaram, de-
corridos quase dois anos, atulhadas de sedas e 
especiarias. dos seus porões saíam fardos aro-
máticos de girofle, de pimenta, de noz mosca-
da. Embasbacados pela fragrância excessiva os 
transeuntes desmaiavam nas ruas. Os saios de 
baeta, os calções de pano, os borzeguins de ca-
bedal deram lugar a gibões de brocado, a bra-
gas e calções de veludo, a escarpins de lença-
ria. A pedraria fulgurava no colo das mulheres, 
muito perfumadas. Vestiam capote de damasco 
e chamalote de seda, bandados com barras de 
veludo e torçais de ouro. Os arreios dos cavalos 
causavam espanto. Cabeçadas e esporas eram 
de prata esmaltada de ouro e anil; cobriam os 
peitorais cordões rematados por borlas áureas; 
os estribos, profusamente lavrados, despediam 
lampejos argênteos.

Lady Losey teimava em não crescer. de-
balde os cozinheiros a atestavam de iguarias. 
Traziam-lhe selas de carneiro, lombos de vite-
la, marrequinhas assadas em suco de laranja, 
batatas empoladas, beringelas em molho de 
nata, congro de caldeirada, bacalhau recheado 
com presunto. Quando, ao cumprirem-se doze 
anos, se celebrava o seu aniversário natalício, 
havia festa de arromba. No pátio do castelo, à 
boca da noite, armavam-se girândolas, touros 
de fogo, árvores de pólvora, luzes de Bengala. 
Os foguetes atravessavam o ar, como estrelas 
cadentes, e desvaneciam-se na escuridão. No 
Paço, alheio ao regozijo popular, Neil Losey 
consultava os físicos do reino. Nenhum deles 
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Você acabou de aterrissar e está descobrindo 
as imediações do nosso distrito? 

Então, deixe lhe contar que foi na década de 
20 que as coisas começaram a mudar pelos la-
dos de Santa Maria de Belém. Por inconcebível 
que possa soar ao recém-chegado, essa era uma 
área solarenga e preguiçosa, languidamente re-
pousada sobre seu passado glorioso, bem afas-
tada dos reais centros de decisão da cidade. E, 
curiosamente, foi um pequeno prédio que, qua-
se sozinho, começou a mudar tudo isso. 

Quando o governo brasileiro instalou seu 
primeiro centro cultural no edifício que ago-
ra ladeia discreto o jardim do Corvo Botafogo, 
não dava nem para imaginar o que estava para 
vir. Essa magnífica estrutura de concreto – pa-
trimônio ideado por um paulistano bem junto 
do antigo palácio presidencial para um museu 
nunca aí instalado – albergou o fim de festa do 
regime da época, depois acolheu os hackers ur-
banos, depois os mercados de trocas ilegais, e 
depois sabe-se lá o que mais. Obviamente, no 
meio dessa história, o presidente dos portugue-
ses já tinha escapado para Mafra. E só após uma 
década de degradação a ruína inacabada seria 
retomada ao abrigo do convênio que iniciou a 
ajuda externa do Brasil ao seu colonizador de 
outrora. Foi irônico que fosse aí, tão perto de 
onde as antigas caravelas tinham descolado 
para o Novo Mundo.

de fato, esse foi o arranque do novo fôlego 
daquele que é atualmente o núcleo mais dinâ-
mico de nossa vasta metrópole. Pouco anos 
depois dessa primeira lança em território por-
tuguês, a sede europeia da TV Globo se muda-
va, junto com uma dependência da Pinacoteca 
de São Paulo, para um antigo centro cultural 
vizinho. depois da cultura veio a religião, e 
os evangélicos se instalaram do outro lado da 
rua, no imponente Mosteiro dos Jerônimos. 
Mas ainda mais impressionante foi tudo que 
se seguiu.

Em pouco tempo, uma coleção icônica de 
sedes de empresas brasileiras ocupou a antiga 
frente fluvial, bem próximo dos hidrodirigíveis 
que, justo no centenário do hindenburg, reini-
ciaram a ponte aérea RIO-GLx. A encosta aci-
ma de Santa Maria de Belém foi saudosamente 
renomeada de Jardins e os imóveis que aí pon-
tuavam foram substituídos por condomínios 
hi-rise para os executivos das multinacionais. E 
como ao brasileiro não podia faltar a praia, cedo 
foi aberto o túnel de Cacilhas para ligar as ter-
raplenagens do Tejo à costa da Caparica – que, 
em boa verdade, tinha sido a primeira colônia 
relevante do Brasil deste lado do Atlântico.

O fato é que a cidade que é hoje o destino 
preferencial do investimento brasileiro tinha 
que crescer por algum lado. E depois que a 
Expo encheu, o setor das Avenidas pegou Al-
zheimer e o centro histórico virou megaresort 
com ingresso pago, essa era a melhor zona da 
cidade sobrando para crescer. desse modo, por 
entre os refugiados dos desertos do interior e 
aqueles que continuam chegando de áfrica e 
do Brasil em busca dos mercados turísticos do 
Velho Continente, o distrito já conta com quatro 
milhões de um lado e do outro da foz.

E falando em atração turística, com a brutal 
sobrelotação desse pedaço de urbe, quem está 
chegando por esses dias vai certamente neces-
sitar de GPS para encontrar o Padrão e a Torre 
e seus laguinhos artificiais. O mais extraordiná-
rio, porém, e mais para quem já não lembra ou 
ainda não sabe, é que no final do século passado 
esses ancestrais monumentos dos portugueses 
ainda pousavam em descampados banhados 
por um rio inacreditavelmente suntuoso.

Pedro Gadanho, in revista Sábado, folhalisboa.com, 
edição online de 26 de abril de 2081

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.

ChEGANdO EM 
SANTA MARIA  

dE BELéM?
Pedro Gadanho
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You have just landed and are discovering the 
neighbourhood around our district? 

Then let me tell you that things started to 
change around the 20’s in Santa Maria de Belém. 
As inconceivable as it may sound to the new-
comer, this used to be a sun drenched and lazy 
area, languidly resting on its glorious past, far 
from the real decision centres of the town. Curi-
ously, a small building changed it all. 

When the Brazilian government installed 
the first cultural centre in the building that now 
shares walls with the discrete garden of Corvo 
Botafogo, no one could imagine what was to 
come. That magnificent concrete structure – a 
heritage building created by a Paulista near the 
old presidential palace for a museum that never 
was – housed the end of the regime’s party, later 
receiving urban hackers, illegal trades’ markets 
and God knows what else. obviously, in that his-
tory, the president of the Portuguese had already 
fled to Mafra. And only after a decade of degra-
dation, the unfinished ruin would be restored 
under the agreement that initiated the foreign 
aid of Brazil to its former colonizer. An ironic 
setting, so near the place where the ancient car-
avels had set off bound to the New World.

In fact, this was the starting point of the new 
breath of what is now the most dynamic centre 
of our vast metropolis. A few years after set-
ting that spearhead on Portuguese territory, the 
headquarters of TV Globo would move, together 
with an annex of the São Paulo Pinacotheque, to 
a nearby old cultural centre. After culture came 
religion, and the Evangelical set shop on the 
other side of the street, in the imposing Mostei-
ro dos Jerónimos. But what followed was even 
more impressive.

In a short time, an iconic collection of Brazil-
ian companies’ headquarters occupied the old 
river bank, near the hydro dirigibles that, on the 
centennial of the Hindenburg, reinitiated the 
airlift RIo-GLX. The hillside above Santa Maria 

de Belém was nostalgically renamed Jardins and 
the buildings that dotted it have been replaced 
by hi-rise condos for the multinationals’ execu-
tives. And as Brazilians can not live without the 
beach, so the tunnel to Cacilhas was opened to 
connect the ground levelling works between the 
Tejo and Caparica – which, in truth, was the first 
relevant colony of Brazil on this side of the At-
lantic ocean.

The fact is the city that is currently the pre-
ferred destination for the Brazilian investor had 
to grow somewhere. And after the Expo filled 
out, the Avenidas sector developed Alzheimer 
and the historic centre became a megaresort 
with an entrance fee, that was the best area for 
the town to grow. That way, among the refugees 
of the inner deserts and those that keep arriving 
from Africa and Brazil looking for the touristic 
markets of the old Continent, the district al-
ready has four million on both sides of the river 
mouth.

And speaking of touristic attractions, and 
with the brutal overcrowding of that piece of the 
city, visitors arriving these days will certainly 
need a GPS to find the Padrão and the Tower and 
their little artificial ponds. The most extraordi-
nary aspect, however, and for those who do not 
remember or do not know, is that at the end of 
the last century these ancestral monuments of 
the Portuguese were still standing on open fields 
bathing in an incredibly sumptuous river.

Pedro Gadanho, in revista Sábado, folhalisboa.com,  
online edition of April 26th 2081

ARRIVING AT 
SANTA MARIA  

DE BELéM?
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Em que momentos da História é uma cidade 
capaz de ser cidade-luz, emitindo valores e gos-
tos, criando um universo identificado? […] tal 
criação de valores estéticos, arquitectónicos, ur-
banísticos é também uma criação de luz, de um 
corpo, de uma sensibilidade. 

José Sarmento de Matos

Preâmbulo
Uma cidade não pode ser reduzida aos dados ob-

jectivos do discurso analítico, nem pode passar sem a 
esperança difusa do mito. Inventarmos a nossa iden-
tidade é uma experiência prospectiva fundamental. 
Criar uma poética é acção vital, tanto quanto pro-
pormos a sua validade num argumentário e deba-
termos o seu sentido. A figura de S. Vicente é nestes 
termos um anacronismo decisivo. 

Vicente moçárabe,  
personagem urbana

Na narrativa histórica de A Invenção de 
Lisboa – As Chegadas 1, em que o olissipógrafo 
José Sarmento de Matos nos apresenta um re-
trato vívido da Lisboa undecentista, recorta-se 
com nitidez a personagem memorável de Vi-
cente Martins, notável cidadão moçárabe da 
capital. Ao seguirmos o seu olhar de dentro da 
realidade urbana de Lisboa – que Sarmento 
de Matos contrapõe ao do cruzado R., que por 
cá passa para o Cerco que rapina a capital aos 
Mouros em 1147 – Vicente começa por ser nós, 
os que cá estávamos, n’a diferença da faixa oci-
dental da Península, n’a solidez de um olhar mile-
nar que projecta sobre essa realidade a consciência 
incomodada de quem é conquistado. No episódio 
guerreiro da Reconquista, este povo vicenti-
no acha-se envolvido num imbróglio de fana-
tismo e intolerância que tinha vindo a chegar 
paulatinamente à Península (primeiro com os 
peregrinos anónimos a caminho de Compos-
tela, depois com a ala militar da Cristandade, 
os Cruzados). Enredados os Mouros nesta ani-
mosidade crescente, despoletam-se desavenças 
adormecidas; a pacífica e dialogante cultura 
moçárabe, desajustada à violência da espada 
francesa e inglesa, vê-se atropelada por uma 
disputa desigual, que separa este Portugal de 
uma vocação antiga, de contacto continuado 
com as gentes das costas próximas, de Marro-
cos ao Oriente bizantino.

1 — Temas e Debates, 2008.

UM INQUéRITO 
VICENTINO

Factos, mitos e convicções num puzzle  
para memória futura

Mário Caeiro

Conquanto a presença de tão glorioso mártir tenha a ver 

com o bem de todo o reino, é sobretudo sobre a população 

de Lisboa que impede a obrigação de louvar incessante-

mente a misericórdia divina por dom tão excelso, enal-

tecê-la em múltiplas acções de graças e engrandecê-la ao 

longo dos séculos por palavra eloquente. 

Mestre Estêvão
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E nesta perspectiva, o destino de uma cida-
de e a sua permanente invenção – também pela 
arte – ganham em ser continuamente reavalia-
dos pelo debate e a conversa, que enquadram 
a aceitação crítica do destino – apanágio do 
Fado. 

Mas que novas sínteses poderão ir além da 
sedimentação da história através do mito? é im-
perativo de cada geração fazer dialogar obscu-
ridades, hipóteses, o símbolo; ler os sinais da 
cidade para além das evidências, mas ler igual-
mente as evidências mais sensíveis da forma 
urbana, a começar por esta violenta chapada de 
luz atlântica que ilumina as próprias sombras 
da capital. Os capítulos finais d’As Chegadas são 
nestes termos uma reflexão sobre uma sensibi-
lidade autóctone, compósita e complexa – mari-
nha, poética –, cuja auctoritas está porém ausente 
dos discursos hoje correntes sobre a missão con-
temporânea da Capital. Vicente Martins, admi-
ravelmente inventado pelo escritor Lisboeta que 
reflecte conversando, aí está porém para estimular 
a conversa e juntos continuarmos a reinventar 
Lisboa, na cumplicidade com o que Sarmento de 
Matos sente como a diferença da cidade. 

é neste gostar de sentir, o prazer sensível da 
reinvenção da cidade de acordo com as suas 
circunstâncias, que proponho Vicente – o meu 
Vicente, o Vicente em cada um nós – como (a li-
berdade da) necessidade de revisitarmos a len-
da do padroeiro da cidade – um São Vicente já 
enraizado em Lisboa muito antes do Outubro 
distante em que Portugal chega – através da arte 
e da palavra.

As relíquias de  
São Vicente encantam  

Lisboa
é altura de recuar a tempos sem tempo e, 

através da iconografia do santo, indagar outras 
ressonâncias do processo simbólico que São 
Vicente representa. é tempo para vislumbrar 
outras virtualidades que não as tradicionais 
na chegada a Lisboa das relíquias do mártir 
em 1173 (26 anos depois da tomada da cidade). 
Uma noção criativa do mito ajuda-nos a com-
preender a importância, nos primeiros anos 
de Lisboa Romana, de um mediático resgate 
que é, ao nível dos jogos do poder da época, e 
sobretudo para a Corte, consequência da vonta-
de de sacralizar a conquista, encobrindo a carga 
negativa que o saque constituíra. 

desejada quer pelo círculo religioso de 
Afonso (Cónegos Regrantes de Santo Agosti-
nho, Crúzios de Coimbra), quer pelo cabido e 
a comunidade moçárabe, a acção constituiu um 
acto de harmonização política e social. Tão ur-
gente quanto culturalmente ousado, como se 
depreende da intenção sincrética dos Crúzios, 
que ao invocarem São Vicente como figura de 
uma aproximação entre a sensibilidade estran-
geira 2 e os cultos mediterrânicos arreigados em 
Lisboa, se empenham em consagrar nos louvo-
res divinos as preces de todas as crenças, por mais 
desvairadas que sejam as fontes donde emanam ou 
as raízes em que se alimentam. Agente passivo de 
uma fusão multicultural, São Vicente torna-se 
então personagem central do ethos e do imaginá-
rio alfacinhas, figura quase andrógina, irresistível 
na afabilidade juvenil cintilante de ouro, oferecendo 
com serena humildade como emblema a barca modes-
ta e a fidelidade dos inseparáveis corvos-marinhos.

2 — São Vicente motiva devoção também entre normandos.

é este Vicente-personagem-colectiva – paca-
tamente negociador e urbano – que assiste impo-
tente, mas com uma serenitas que mal dissimula 
altivez, à violenta intrusão das gentes que, lide-
radas pelo bispo de Compostela, vieram do norte 
para concretizar o seu projecto de hegemonia. 
Lisboa, nestes anos difíceis, parece presa fácil 
do devaneio de um Estado Eclesiástico da Galiza 
aos Algarves; tal projecto não chegará a concre-
tizar-se, mas, durante as primeiras décadas após 
a reconquista, impõe-se uma normatividade ex-
terna que ameaça a identidade cosmopolita de 
Lisboa. Ora Vicente Martins, a personagem que 
Sarmento de Matos leva a representar o sentir 
moçárabe, vai encontrar em Afonso henriques 
um aliado: o rei, apesar de ter tido de recorrer 
aos préstimos estrangeiros para tomar a cidade, 
tudo indica, deixa respirar a sensibilidade meridio-
nal. Por outro lado, poderá não realizar o seu pró-
prio sonho de unidade de Sagres à Galiza, mas 
demonstra carácter e determinação suficientes 
para assegurar uma duradoura independência, 
cuja identidade hispano-romana não exclui o 
cristianismo autónomo dos moçárabes – termo 
que ganha entre os recentes conquistadores alguma 
conotação pejorativa –, representado pelo bispo 
apelidado de «negro». 

Recorda-nos assim Sarmento de Matos que 
Vicente – nós, Lisboa –, sempre fomos mais sen-
síveis à laicidade do meio urbano que ao asce-
tismo rural dos cavaleiros do norte, mais gregos 
que românicos. A matriz da cidade de Lisboa, a 
nova pérola de um vasto território de Leiria a 
Alcácer, de évora à costa, há-de ser mediterrâ-
nica, luminosa, solar. 

Um episódio de A Invenção de Lisboa basta 
para actualizarmos esta urbanidade solar e re-
pararmos como a forma-cidade nos conta – e há-
-de sempre contar – os conflitos na sua tessitura. 
é o momento em que os cidadãos moçárabes se 
deparam, desconfiados, com a construção da Sé, 
monólito estranhamente militarista, fechado, de-
fensivo, tão afastado da ideia de um culto festivo, 
aberto e comunicativo das tradições autóctones:

Não tardo a descobrir que são de vária ordem as ra-
zões de incomodidade colocadas aos Lisboetas pelo novo 
edifício em acelerada construção. Colocam-se à partida 
problemas de fundo, que talvez Vicente Martins nem 
ouse enunciar em público, mas que estão subjacentes à 
má vontade latente face à decidida acção reformadora 
de Gilberto Hastings.

Ele e os seus pares pertencem a uma comunidade 
cristã com centenas de anos de história que, de um mo-
mento para o outro, vê morrer violentamente o seu bispo, 
ancião inofensivo, e serem de seguida postergados os seus 
ritos, as suas crenças e os seus costumes, levantando-se 
até à sugestão malévola de os primeiros aflorarem peri-
gosamente as raias da heresia. 

Após a violência brutal do cerco e do saque, impõem-
-lhes um bispo estrangeiro, que não entendem e que, 
ainda por cima, os obriga a mudar radicalmente os seus 
hábitos arreigados, decretando novos credos e novos 
santos, que pouco ou nada lhes dizem. E não bastando 
tudo isso, o novo bispo arrasa-lhes o seu velho tempo, se 
calhar modesto, mas que é o seu, para o substituir por 
esta mole agressiva de pedra fria, espécie de fortaleza 
plantada a despropósito mesmo no meio da cidade. Para 
quê este tipo de castelo, quase sem janelas, com ameias e 
tudo, totalmente desfasado com a tradição milenar dos 
templos mediterrânicos? 

Este é um choque cultural: Alexandre her-
culano assinala-o como confronto entre a reli-
giosidade moçárabe e a cada vez mais poderosa 
Igreja Romana, liderada pelo fervor beneditino; 
Sarmento de Matos anota o turning point:

Ou [a cidade] segue o seu rumo traçado pela geo-
grafia e a história, cultivando as ligações costeiras 
próximas, ou aceita transformar-se na guarda avan-
çada de uma visão estrangeira, minando a sobrevi-
vência de um modo de vida já antigo. 
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Regresso a Sarmento de Matos. Se a entrada 
em Lisboa das relíquias de São Vicente é o momen-
to capital no processo de refundação desencadeado 
sob a égide de Afonso Henriques; se São Vicente 
devolve à cidade uma aura mítica e um apelo 
do mar que há-de conduzir-nos aos descobri-
mentos 4; o episódio de Vicente tem ainda outra 
virtualidade, a de actualizar uma leitura ética 
da liderança política: 

A suavidade marinha de Vicente serena a atitude 
crispada e continental do cavaleiro. Traz a Afonso 
a habilidade do político, preocupado em prosseguir 
com justiça o governo das gentes díspares que lhe 
cabem por distribuição divina, entrando no número 
restrito daqueles que, segundo Estêvão, «alcançam a 
ciência de dirigir os povos». 

Mas de que nos servem conjecturas sem 
uma reflexão actual que ouse precisamente ler 
a história para além da historiografia? Passo 
por isso a alguns cenários interessantes, como 
lhes chamará Jacinto Palma dias, historiador e 
ensaísta algarvio, que é altura de convocar para 
esta conversa sobre as múltiplas dimensões do 
mito vicentino.

4 — Luís de Oliveira e Silva evoca esse desafio nacional no 
seu texto, precisamente na tensão realista – pontuada pelo cro-
citar de um corvo, vindo não se sabe de onde – que o seu velho do 
Restelo teimosamente alapa à aventura dos descobrimentos.

Ressonâncias cósmicas, 
uma imagem emergente

No espírito do ensaio – o género intranquilo 
(João Barrento) –, Palma dias propõe uma aborda-
gem lúdica, sem obrigações à vista, que nos permite 
partir dos modelos da história, da antropologia e 
da linguística para aventar ligações entre um Vi-
cente compósito, sincrético, inefável, que emerge 
impoluto da prisão dos factos corruptíveis para 
lhes conferir poder dialéctico, e o meu Vicente lis-
boeta, contemporâneo e artístico. 

Para Palma dias, em A metáfora da água, e da 
luz na mitologia do Algarve arcaico 5, Vicente contém 
um sentido de desafio filosófico que ilumina o ca-
rácter moçárabe de Lisboa com matizes de um 
Extremo Sul escandalosamente arcaico e indígena, 
refractário ao complexo centralista característi-
co dos momentos de afirmação das nações mo-
dernas. Vicente seria assim, em grande medida, 
a actualização do que chama a silenciosa soberania 
moçárabe, que persistiu durante séculos no sul de 
Portugal: na língua, na dieta alimentar, nos trajes, 
na cultura específica daquele que professa o cristia-
nismo dos primeiros séculos e, simultaneamente, traja 
à muçulmana, mantém a gastronomia romana e fala 
tanto o árabe como o romanço. Uma cultura que de-
pois vai adaptando a lenda original do arquidiá-
cono Vicente 6 – ao macro-contexto dos espaços 
de contacto entre terra e mar (Costa Vicentina). 

Mas que sobra (e se repete) da história pri-
meira? Fundamentalmente, a presença dos dois 
corvos que protegem o corpo do santo das outras 
aves e animais, e o subsequente lançamento do 
corpo ao mar, do qual é devolvido intacto. é aqui 
que tem origem a figura da incorruptibilidade do 
cadáver, e todo um imaginário: 

 

5 — Editora Guadiana, 1999.

6 — Supliciado em 302 d.C., por Públio daciano, que man-
daria lançar o seu cadáver ao pântano para ser comido por 
aves. Reaparecendo o corpo intacto, à guarda de um corvo, se-
ria novamente lançado ao mar, e de novo daria à costa, sendo 
então recolhido pelos cristãos que dão início à veneração. São 
esses primeiros cristãos que levam o corpo para Ocidente, de 
novo acompanhados por um corvo («VIII Centenário da che-
gada a Lisboa das Relíquias de São Vicente», in Revista Muni-
cipal, 1973).

O corpo de Vicente chega a Lisboa envolto 
numa lenda de múltiplas peripécias. Testemu-
nha privilegiada do grande acontecimento é 
Mestre Estêvão, chantre da Sé, a quem devemos 
a fixação da fábula. Nos Miracula S. Vincentii, o 
escriba recorda a origem valenciana do mártir e 
depois o transporte das suas relíquias para um 
lugar sagrado no cabo de São Vicente do Corvo 
(Sagres), durante o domínio sarraceno. é Mestre 
Estêvão que nos conta depois que é por vontade 
do santo (impondo-se à do próprio rei) que não 
serão Braga ou Coimbra a recebê-lo, mas as gen-
tes de Lisboa; com o contributo de duas eminen-
tes personalidades da comunidade moçárabe, e 
tirando partido de um período de tréguas com 
os mouros, uma expedição (a segunda, depois de 
falhada uma primeira) desloca-se ao promontó-
rio sacro (Sagres) e, orientada pelo sinal divino 
de corvos esvoaçando em torno do lugar da se-
pultura, resgata o corpo; depois de viagem aben-
çoada, a chegada a Lisboa envolve novas peripé-
cias e tensão social: as relíquias são inicialmente 
transportadas, secretamente, para Santa Justa, 
mas depois, devido à efervescência política que  
o acontecimento provoca, acabam por ser leva-
das em festiva cerimónia até à Sé Catedral:  

A trasladação das relíquias transforma-se num 
acto da maior relevância política com a intervenção 
das diferentes esferas do poder, desde o cabido da Sé, 
os regrantes, o fronteiro da Estremadura, até ao pró-
prio rei. Finalmente, a decisão régia tudo decide em 
favor da Sé, o centro religioso da cidade.

Repete-se em tudo isto o esquema bem conhecido da 
entronização correspondente ao clássico rito de passa-
gem com as suas fases de separação, marginalidade e 
integração, com o momento de passagem situado du-
rante a noite e a culminância num cortejo que parte de 
um ponto não muito distante para o lugar central e defi-
nitivo. Transferência espacial, sem dúvida, do Cabo até 
à igreja de Santa Justa e desta até à catedral. Trans-
ferência hierárquica, igualmente. Do esquecimento, do 
perigo, para um lugar honorífico e de devoção. Transfe-
rência da periferia para o centro de importância social 
como patrono de uma comunidade.

As motivações reais nem sempre serão as confes-
sadas directamente. Todavia, algo parece claro: 
Vicente não é um santo de cruzada, como eventual-
mente poderia sê-lo Pelágio, vítima dos muçulma-
nos. Era, antes, a recuperação como consagração 
final das lutas empreendidas e dos esforços levados 
a cabo pelo rei. Era igualmente a segurança de um 
patrocínio celestial requerido pela cidade. A locali-
zação do seu culto teria de ser bem no centro, inde-
pendentemente de interesses particulares, como os 
dos cónegos regrantes de S. Vicente3. 

Mas a história não é clara num ponto es-
sencial: Vicente é afinal mandado trazer por 
Afonso, numa acção de impacto simbólico- 
-propagandístico, visando retirar consequên-
cias políticas (a legitimação da unidade do 
reino)? Ou pela comunidade moçárabe, que 
se mobiliza, em acto de desafio ao poder régio, 
procurando afirmar, em período de incerteza, 
a sua cultura? A esta distância, resta-nos ar-
ticular hipóteses acerca da complexidade da-
quele momento político-religioso, que porém 
manifesta uma adesão colectiva. Inovadora e sem 
dúvida necessária (Aires Augusto Nascimento 
e Saul António Gomes). Em certa medida, é a 
experiência de uma Lisboa iluminada por um 
projecto de esperança que se afirma historica-
mente com a chegada de São Vicente. é uma 
Lisboa toda, de Belém às colinas orientais, que 
assume o desígnio de se reinventar na arte das 
chegadas e dos encontros.

3 — Nascimento, Aires Augusto; Gomes, Saul António; 
São Vicente de Fora e seus Milagres Medievais, Edições didaskalia,  
Lisboa, 1988.
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Eis de qualquer forma um patrono cujos ges-
tos beneplácitos de abertura e aceitação não colo-
cam santos de um lado e demónios do outro; não 
separam o bem do mal, ou a graça do sofrimento, 
a não ser como pólos de uma psicodinâmica exis-
tencial 9, contingente, pessoal e colectiva. Vicente 
terá por isso um carácter ‘quântico’ – é sempre 
uma coisa e outra antagónica, magnífica metáfo-
ra luminosa que podemos, no limite, recuperar 
no sentido do desenhar como aproximação pro-
cessual ao saber 10. é uma metáfora que abrange 
– ainda Palma dias – a questão da metamorfo-
se 11 como técnica de coabitação do incompatível:

Assim aqueles dois animais agoirentos e infernais 
que escoltam o santo jacente no barco que constitui 
o logótipo que à cidade de Lisboa foi oferecido, não 
são outra coisa senão uma extensão visual do próprio 
santo, transportando através dessa representação a 
cor infernal da profundidade aquática, da noite e da 
estação invernal, o negro e simultaneamente as asas 
da sua libertação resolvendo-se imaginariamente as-
sim o problema da simultaneidade dos incompatíveis 
de que Vicente era o difícil, mas, por isso, o aclamado 
patrono.

Vicente é portanto também uma presença 
pré-discursiva, animal 12. O meu Vicente é a fu-
gaz silhueta de um corvo que é menos solitária 
testemunha da graça (nas primeiras versões da 
lenda), ou dúplice encarnação retórica da sua 
instrumentalidade (na dupla de aves que acom-
panha Vicente à sua morada definitiva), mas tão 
somente um vulto que acompanha o labor pro-
cessual do entendimento. 

9 — Em Relicario, de Simeon Nelson, as relíquias de Vicen-
te são inspiradas pela procura do discernimento numa rede de di-
recções constantemente em mudança.

10 — Vejam-se os Vicentes de João Ribeiro. Rabiscados a ne-
gro de grafite sobre o branco do papel, e depois invertidos por 
Nuno Maya e Carole Purnelle – que lhes adicionaram a háptica 
do cartaz e do vídeo –, explicitam a incessante procura das for-
mas, mais do que a resolução de qualquer encontro estável.

11 — Metamorphosis, de Jana Matejkova/kafka, encenando o 
dia através das sombras, a noite através da luz artificial, multi-
plicando esta duplicidade na Travessa do Marta Pinto.

12 — André Banha far-lhe-á um ninho numa arrecadação e 
esperará que o seu corpo negro e anónimo ali venha repousar.

Esta é a noção complexamente dialéctica 
d’aquele que vence sempre (do Latim Vicentius), 
que mais uma vez é actualização da narrativa 
mítica: na mitologia semita, cabe ao corvo a di-
ligência de prospeccionar o além, isto é, ele perten-
ce simultaneamente ao mundo organizado (arca de 
Noé) e ao caos (águas diluvianas). Torga aperce-
beu-se disso e fecha Os Bichos com a sua versão 
provocatória, senão herege de Vicente, herói re-
volucionário do dilúvio, simbolizando 13, o in-
destrutível do livre-arbítrio. Não esquecermos 
o carácter solar desta personagem mensageira e 
condutora de almas leva-nos assim ao desenho 
riquíssimo de uma entidade que se desdobra 
sempre para além do óbvio, partindo de hábitos 
e crenças para nos relembrar o fabuloso 14 poder 
do discurso.

Uma coisa parece evidente, passam as gera-
ções e (a história de) Vicente volta sempre, tal-
vez pendurando dois corvos na lapela das suas 
colinas, como Francisco de holanda nos om-
bros da bela Ulisipo no frontispício de Da Fa-
brica que Falece à cidade de Lisboa 15, as suas Lem-
branças arquitectónico-urbanísticas que são, em 
1571, ambiciosa proposta de projecto urbano a 
apresentar a d. Sebastião.

13 — Como num aforismo de Nietzsche ou kafka.

14 — Fábula: 1. conversação, conversa, assunto de conver-
sa, falatório (do povo), conversa privada, conversa familiar;  
2. narração lendária, lenda; narração sem garantia histórica;  
3. narração dialogada, peça teatral; 4. conto, apólogo; 5. som-
bra, irrealidade, palavra vã, mentira.

15 — Espreitar «Lá vem o corvo Vicente que tem muito 
para contar», o texto de José Sarmento de Matos que abre este 
volume.

É esta segunda parte da história – ou seja, o epi-
sódio em que é sublinhada a incorruptibilidade do 
corpo do mártir […] acrescentada de alguns episó-
dios e atribuições que foram imputados ao culto do 
santo numa fase posterior, como sejam, sobretudo, a 
sua capacidade em dar (ou retirar) o órgão da vi-
são, atributo intimamente associado aos corvos na 
medida em que sempre constou o serem estas aves, 
de vocação apocalíptica, especializadas na produção 
de cegueira nos humanos; e o transporte do corpo de 
Valência para o Promontorium Sacrum, onde teria 
começado a atrair peregrinações de cristãos hispâ-
nicos, provenientes de todo o lado. Ora esta segunda 
parte da hagiografia, tendo sido aquela que a me-
mória colectiva registou constitui aquilo que de real 
transparece no discurso de Vicente: uma entidade de 
materialidade incorruptível percorre um itinerário 
de Oriente para Ocidente até chegar ao limite do 
mundo conhecido (Sagres), e à qual se atribuem vir-
tudes luminotécnicas. 

Esta divindade solar do Cabo terá traços de 
cultos muito mais antigos. Entre gregos, roma-
nos, fenícios, cartagineses, dizia-se que, a todos 
os caíres da noite, era ensurdecedor o ruído do 
astro-rei mergulhando nas águas. é uma ima-
gem de agonia astral, que, uma vez vista como um 
baptismo cósmico semelhante ao que acontecia com 
Hélios no seu carro solar ao despenhar-se ritualmen-
te no mar, desvela-se cerimónia ao mesmo tem-
po cósmica e quotidiana. 

O certo é que o corpo de São Vicente, após 
atribulada viagem que também ela emula o mo-
vimento solar, vem repousar à Igreja do Corvo 
(no árabe, elkenicietal corabh), para então aceitar 
a condição de protagonista de uma cosmogonia 
arcaica: assumindo-se como depositário e transmis-
sor do segredo da repetição dos dias e das noites, es-
pécie de senhor tanto da luz como das trevas. 
Será por isso que o corvo celeste se transfigura, 
assim que o sol mergulha no mar, em corvina, o 
peixe negro da profundeza? Será esta metamor-
fose metáfora da redenção de um eterno ciclo 
existencial, entre a graça e a provação?

é nestes termos que Vicente inicia o seu cami-
nho, em Sagres (Sagres derivará de sacris 7), como 
figura síntese, o resultado de um compromisso entre 
mediterrânicos e indígenas, entre invasores e invadi-
dos, e como tal uma entidade de excepcionais dotes de 
abrangência. O que passa por Vicente, ao contrá-
rio dos cultos impostos por Roma, constituir-se 
figura dual 8.

7 — Neste lugar mágico desde sempre (são notáveis os ves-
tígios religiosos pré-históricos), e que era o fim do mundo co-
nhecido, foi durante muito tempo proibido habitar ou sequer 
pernoitar (havia que dar espaço à vida dos deuses…). Sagres 
do Mar e do Tempo, direcção Regional de Cultura do Algarve, 
2009.

8 — Eis talvez uma pista para o Vicente duplo e conceptual 
dos Painéis de Nuno Gonçalves, um ‘díptico’ que é arte pública 
avant-la-lettre e um monumental espelho colectivo, poderosa-
mente relacional. Rodeado do majestoso silêncio daqueles ros-
tos  – é que, ao colocar fora da tela – no lugar da paleta – o motivo 
daquela plateia de graves olhares, o autor está a subtrair aos especta-
dores um outro painel, invisível mas real, que é o painel que nós, es-
pectadores, preenchemos (Palma dias) – estará Vicente (despido 
dos corvos que são a sua habitual extensão animal), a lançar ao 
espaço público da comunidade as condições para um encontro 
com a experiência da polis? Como se Gonçalves-Vicente desse 
a volta ao tempo e respondesse ao apelo de O’Neill: Português: 
Narciso sem espelho (in Poesias Completas, 1951-1986, Assírio e 
Alvim, 2000)…
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In what moments of History is a city capable of 
being a city of light, issuing values and tastes, cre-
ating an identified universe? […] such a creation of 
aesthetic, architectural, urbanistic values is also a 
creation of light, of a body, of a sensitivity.

José Sarmento de Matos

Foreword
A town can not be reduced to the objective data of 

analytic speech, nor can it live without the diffuse hope 
of myth. Inventing our identity is a fundamental pro-
spective experience. Creating a poetic is a vital action, 
as much as proposing its validity in a set of arguments 
and debating its sense. The figure of Saint Vincent is, in 
these terms, a decisive anachronism.  

Mozarabic Vicente, 
urban character

In historical narrative A Invenção de Lisboa 
– As Chegadas 1, in which olisipographer José 
Sarmento de Matos presents us a vivid de-
piction of 11th century Lisbon, the memorable 
character of Vicente Martins stands out clearly, 
a remarkable Mozarabic citizen of the capital. 
When we follow his eyes from inside the urban 
reality of Lisbon – Sarmento de Matos opposes it 
to crusader R.’s, that passes by for the Siege that 
steels the capital from the Moors in 1147 – Vicente 
sets off by being one of us, those who were here, 
in the difference of the western strip of the Peninsula, 
in the solidity of a millenary look which projects upon 
that reality the upset conscience of who is conquered. In 
the war episode of the Reconquista, this Vicentine 
citizens are involved in an imbroglio of fanatism 
and intolerance that had been slowly arriving at 
the Peninsula (first with the anonymous pilgrims 
in their way to Compostela, then with the military 
branch of Christianity, the Crusaders). With the 
Moors tangled in this growing animosity, old 
long sleeping quarrels are triggered; the peace 
loving and open to dialogue Mozarabic culture, 
ill adjusted to the violence of the French and 
English sword, is trampled on by an unequal 
dispute, that separates this Portugal from an old 
calling, of continuous contact with the inhabit-
ants of the near shores, from Morocco to the Bi-
zantine East.

1 — Temas e Debates, 2008.

A VICENTINE 
INQUEST

Facts, myths and beliefs in a puzzle 
 for future memory

No limite, e de acordo com esta hipótese de 
maleabilidade infinda do símbolo vicentino, é 
como se as voltas de um xaile negro nos ombros 
de uma fadista desenhassem o movimento das 
asas intemporais de Vicente, pura consciência 
do necessário, do contingente, tanto humano 
como social 16, isto é, do nada da espuma dos 
dias, a partir da qual a cultura edifica as suas 
histórias – e a arquitectura os seus edifícios 17 –, 
que só então nos transmitem não apenas o grão 
do destino (o de Portugal, Lisboa…) mas a pos-
sibilidade chã e imediata de nos sentirmos em 
casa mesmo na noite do tempo. desde que, ao 
encontrarmo-nos para trocar umas ideias sobre o 
assunto (Mário de Carvalho), estejamos atentos 
à presença negra-alada desse animal de frontei-
ra – Vicente-Corvo – que se espreguiça à nossa 
volta, em companhia autónoma e muda. Vito-
riosa.

16 — Surpreendamo-la no Ulysses c’est moi de Nelson 
Guerreiro…

16 — Conferir a Belém futurista de Pedro Gadanho…

Epílogo
Vicente – projecto de arte urbana e livro –  

é imagem que emerge num lapso de consciência,  
entre fantasia, tropo retórico e argumento dialéc-
tico. É uma complexa e (felizmente) contraditória 
máquina conversacional. É uma experiência, um 
‘estar com’, presença do próprio encontro. É metá-
fora operativa que sublinha a natureza dialógica da 
consciência projectual. Vicente é menos uma mensa-
gem codificada, como nos santos tradicionais, e mais 
modelo do pensamento que redime, na imagem, a 
fugacidade dessa mesma consciência, o fragilíssimo 
tesouro dos encontros intelectuais. 
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The relics of Saint  
Vincent charm Lisbon
We will now flashback to timeless times and, 

through the iconography of the saint, enquire 
about other resonances of the symbolic process 
represented by Saint Vincent. The time is come 
to have a glimpse at the virtualities, apart from 
the traditional ones, upon the arrival of the re-
lics of the martyr in Lisbon in 1173 (26 years after 
the city was conquered). A Creative notion of the 
myth helps us to understand the importance, in 
the early years of Roman Lisbon, of a mediatic 
rescue that is, on the level of the games of the 
time, and mainly for the Court, a consequence of 
the will to sacralise the conquest, hiding the negative 
weight of the pillage. 

Wanted, both by Afonso’s religious circle 
(Canon Regulars of St. Augustine, Crucians of 
Coimbra) and by the chapter and Mozarabic 
community, the action constitutes an act of po-
litical and social harmonization. As urgent as 
culturally daring, as can be understood by the 
syncretic intention of the Crucians, who by in-
voking Saint Vincent as a figure helping the 
approach between foreign sensitivity 2 and the 
Mediterranean cults ingrained in Lisbon, are 
committed to consecrate in divine praise the prayers 
of all the beliefs, as crazy as their sources or roots may 
be. A passive agent of a multicultural fusion, 
Saint Vincent becomes a central character of 
the alfacinha ethos and imagination, an almost an-
drogynous figure, irresistible in the youthful affability 
glittering in gold, offering with serene humbleness, as 
an emblem, the modest barque and the fidelity of the 
inseparable sea crows.

2 — Saint Vincent motivates devotion also among the Normans.

Vicente’s body arrives in Lisbon wrapped 
in a legend of multiple incidents. A privileged 
witness of the great event is Mestre Estêvão, 
chanter at the Sé, who established the fable. In 
the Miracula S. Vincentii, the scribe recalls the Va-
lencian origin of the martyr and later the trans-
portation of the relics to a sacred place at Cape 
Saint Vincent do Corvo (Sagres), during Moor-
ish rule. Mestre Estêvão later tells us that it is the 
will of the saint (prevailing on the king’s) that his 
relics will not go to Braga or Coimbra, but to the 
people of Lisbon; with the contribution of two emi-
nent personalities of the Mozarabic community, 
and taking advantage of a period of truce with 
the moors, an expedition (the second one, after 
a failed first attempt) goes to the sacred promon-
tory (Sagres) and, guided by the divine sign of 
crows flying around the burial place, rescues the 
body; after a blessed voyage, the arrival in Lis-
bon involves new incidents and social tension: 
the relics are initially transported, in secret, to 
Santa Justa, but the political turmoil caused by 
the event later leads to have them carried in a 
festive ceremony to the Cathedral: 

The transfer of the relics becomes an act of the high-
est political relevance with the intervention of the differ-
ent powers, from the Cathedral’s chapter, the regulars, 
the border officer of Estremadura, to the king himself. 
Finally, the royal decision falls upon the Cathedral, the 
religious centre of the city.

In all this, we see the repetition of the well-known 
scheme of enthronement corresponding to the classical 
rite of passage with its separation, exclusion and inte-
gration phases, with the passage moment occurring in 
the heart of night and the culmination in a procession 
setting off from nearby location to the central and final 
place. A spatial transfer, no doubt, to the church of San-
ta Justa and from here to the cathedral. A hierarchic 
transfer, also. From oblivion, from danger, to a honor-
ific and devotional place. A transfer from the periphery 
towards the centre of social importance as a patron of a 
community.

The real motivations are not always those that are 
directly confessed. However, something seems clear: Vi-
cente is not a crusade saint, as possibly, Pelagius could 
be, victim of the Muslims. The motivation was rather the 
recuperation as a final consecration of the struggles and 
the efforts of the king. It was also the security of a celes-
tial patronage wanted by the city. His cult would have to 
be located right in the centre, regardless of particular in-
terests, as that of the canon regulars of Saint Vincent3.

3 — Nascimento, Aires Augusto; Gomes, Saul António; São 
Vicente de Fora e seus Milagres Medievais, Edições Didaskalia, Lisboa, 
1988.

It is this Vicente-collective character – peace-
fully negotiator and urban – who witnesses im-
potent, but with a serenitas that barely hides its 
haughtiness, the violent intrusion of people who, 
led by the Bishop of Compostela, came from the 
North to materialize their project of hegemony. 
Lisbon, in these difficult years, sits as an easy 
pray to the dream of an Ecclesiastic State from 
Galicia to the Algarves; this project will never 
see the light of day, but, for the first decades af-
ter the Reconquista, an external normativeness 
imposes itself threatening the cosmopolitan 
identity of Lisbon. Now Vicente Martins, the 
character Sarmento de Matos chooses to repre-
sent the Mozarabic feeling, will have an ally in 
Afonso Henriques: the king, despite being forced 
to use foreign services to take the town, appar-
ently allows the meridional sensitity to breath. on the 
other hand, he may not be able to realize his own 
dream of unity from Sagres to Galicia, but shows 
enough character and determination to guaran-
tee a long-lasting independence, whose hispano-
roman identity does not exclude the autonomous 
Christianity of the Mozarabs – a term that acquires 
a somewhat derogative connotation among the recent 
conquerors –, represented by the bishop who 
gained the surname of «black». 

Sarmento de Matos reminds us that Vicente – 
us, Lisbon –, always has been more sensitive to 
the laicity of the urban environment that to the 
rural asceticism of the northern knights, more 
Greek than Germanic. The matrix of the city of 
Lisbon, the new pearl of a vast territory from 
Leiria to Alcácer, from évora to the coast, will be 
Mediterranean, luminous, sunny. 

An episode of A Invenção de Lisboa is enough 
to update this solar urbanity and notice how 
the form-city tells us – and will always tell – 
the conflicts that exist in its fabric. This is the 
moment when the Mozarabic citizens witness, 
suspicious, the construction of the Cathedral, a 
strangely militaristic monolith, closed, defen-
sive, so far from the idea of the festive, open and 
communicative cult of the native traditions:

I soon discover that there are several reasons for 
discomfort that the fast growing new building caused 
to Lisboans. From the start, a few basic problems are 
established, that maybe Vicente Martins will not dare 
to publically enunciate, but that underlie the latent un-
willingness towards the decisive reforming action of 
Gilberto Hastings.

He and his peers belong to a Christian commu-
nity with hundreds of years of history that, sud-
denly, witnesses the violent death of its bishop, a 
harmless elder, and later saw their rites, beliefs and 
traditions postponed, raising even the mischievous 
suggestion the first dangerously skimmed the line 
of heresy. 

After the brutal violence of the siege and plunder, 
they are forced to accept a foreign bishop, whom they do 
not understand and who, on top of that, forces them to 
radically change their ingrained habits, decreeing new 
beliefs and new saints, with whom they can not relate. 
And if this were not enough, the new bishop razes their 
old temple, modest as it may have been, but their own, 
to replace it with this aggressive mass of cold stone, 
something of a fortress absurdly planted in the middle 
of the city. Why this kind of castle, nearly windowless, 
with merlons and all, completely out of step with the 
millenary tradition of Mediterranean temples?

This is a culture shock: Alexandre Herculano 
marks it as a confrontation between Mozarabic 
religiousness and the increasingly powerful 
Church of Rome, led by Benedictine fervour; 
Sarmento de Matos notes the turning point:

Either [the city] follows its course, set by geogra-
phy and history, developing the nearby coastal connec-
tions, or it accepts to become the frontline of a foreign 
view, undermining the survival of an already ancient 
way of life. 

In this perspective, the destiny of a city and its 
permanent invention – through art also – gain 
by being continuously re-evaluated by debate 
and conversation, that frame critical acceptance 
of destiny – an attribute of Fado. 

But what new synthesis can go beyond the sed-
imentation of history through myth? It is an im-
perative for every generation to start a dialogue be-
tween obscurities, hypothesis, the symbol; to read 
the signs of the city beyond evidences, but also to 
read the more sensitive evidences of urban form, 
starting with this violent splash of Atlantic light that 
illuminates the shadows of the city. The final chap-
ters of As Chegadas are in these terms a reflexion on 
native sensitivity, both composite and complex – 
marine, poetic –, whose auctoritas is absent from cur-
rent speeches about the contemporary mission of 
the Capital. Vicente Martins, admirably invented by 
the Lisboan writer who reflects while he talks, is there 
however to stimulate the conversation and to keep 
us reinventing Lisbon, in the complicity with what 
Sarmento de Matos feels as the difference of the city. 

It is in this enjoying the feeling, the sensitive 
pleasure of reinvention of the city according to 
its circumstances, I propose Vicente – my Vicente, 
the Vicente in each one of us – as (the freedom of) 
the need to revisit the legend of the patron saint 
of the city – a Saint Vincent who was already 
rooted in Lisbon long before the distant October 
where Portugal arrives – through art and words.
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vocation of creating blindness in men; and the transpor-
tation of the body from Valencia to the Promontorium 
Sacrum, where he would have started to attract pilgrim-
ages of Hispanic Christians, from all over the place. This 
second part of the hagiography, being the one that was 
registered in the collective memory constitutes that which 
is real in the narrative of Vicente: an entity of incorrupt 
materiality covers an itinerary form East to West until it 
arrives at the limit of the known world (Sagres), to which 
lighting virtues are attributed. 

This solar divinity of the Cape will have 
traces features of very ancient cults. Among the 
Greeks, Romans, Phenicians, Carthaginians, it 
was said that, with every nightfall, the deafen-
ing noise of the Sun diving in the waters. It is an 
image of astral agony, which, seen as a cosmic bap-
tism similar to the one that occurred with Helios in his 
solar chariot ritually crashing into the sea, unveils as 
a ceremony both cosmic and daily. 

The only certainty is that the body of Saint Vin-
cent, after a perilous journey which also emulates 
the solar movement, is put to rest at the Igreja do 
Corvo (in Arabic, elkenicietal corabh), to accept the 
condition of protagonist of an archaic cosmogo-
ny: assuming its role of depositary and transmitter of the 
secret of the repetition of days and nights, as a kind of 
lord of both light and darkness. Is this the reason 
why the celestial crow is transfigured, as soon as 
the sun dives in the sea, into a croaker, the black 
fish of the depths? Is this metamorphosis a meta-
phor for the redemption of an eternal existential 
cycle, between grace and ordeal?

In these terms, Vicente starts his journey, in 
Sagres (Sagres may derive from sacris 7), as a syn-
thesis figure, the result of a commitment between Medi-
terraneans and natives, invaders and invaded, and as 
such an entity with exceptional gifts of inclusiveness. 
This means that Vicente, unlike the cults im-
posed by Rome, appeared as a dual figure 8.

 Here is a patron saint whose gestures of 

7 — In this ancient magical place (the pre-historical remains 
are remarkable), the end of the known world, dwelling and even 
staying overnight was forbidden for a long time (room had to 
bee left for the Gods to live…). Sagres do Mar e do Tempo, Di-
recção Regional de Cultura do Algarve, 2009.

8 — This may be the clue for the double and conceptual 
Vicente of the Painéis de Nuno Gonçalves, a ‘diptych’ that is 
public art avant-la-lettre as well as a monumental collective mirror, 
powerfully relational. Surrounded by he majestic silence of those 
faces – by setting that audience outside the canvas – in the place of the pal-
ette – the motif of that grave eyed audience, the author is subtracting another 
panel to the spectators, an invisible yet real panel, the panel that we, specta-
tors, fill (Palma Dias) – is Vicente (stripped of the crows that are his 
usual animal extension) throwing into the public space of the com-
munity the conditions for an encounter with the experience of the 
polis? As if Gonçalves-Vicente turned time around and answered 
o’Neill’s appeal: Português: Narciso sem espelho (in Poesias Completas, 
1951-1986, Assírio e Alvim, 2000)…

openness and acceptance do not set saints to 
one side and daemons to the other; they do not 
separate good from evil, or grace from suffering, 
only as poles of an existential psychodynamics 9, 
contingent, personal and collective. Vicente will, 
therefore, have a ‘quantic’ character – he is, at 
all times, one thing and its opposite, a magnificent 
luminous metaphor that we may, stretching it 
somewhat, recuperate in the sense of drawing 
as a processual approach to knowledge 10. It is a 
metaphor that covers – still according to Palma 
Dias – the question of metamorphosis 11 as a tech-
nique of cohabitation of the incompatible:

This way, those two ominous and hellish animals 
that escort the lying saint in the ship that constitutes the 
logo offered to the city of Lisbon, they are none other 
than a visual extension of the saint himself, carrying 
through that representation the infernal colour of un-
derwater depth, of night and the wintery season, black 
and simultaneously the wings of his liberation, thus im-
aginarily resolving the problem of the simultaneity of 
incompatibles of which Vicente was the difficult, but, for 
that reason, the acclaimed patron.

Vicente is therefore also a pre-discursive pres-
ence, animal 12. My Vicente is the fleeting silhou-
ette of a crow that is less solitary witness of grace 
(in the early versions of the legend), or double 
rhetorical incarnation of his instrumentality 
(in the pair of birds taking Vicente to his final 
resting place), but rather a shape that accompa-
nies the processual labour of understanding. 

This is the complex dialectic notion of the 
one who always win (from the Latin Vicentius), that 
once again is an update of the mythical narra-
tive: in Semitic mythology, it is the role of the crow 
to prospect the beyond, it belongs simultaneously to the 
organized world (Noah’s arch) and to chaos (diluvial 
waters). Torga noticed this and closes Os Bichos 
with his provocative version, even heretic of 
Vicente, revolutionary hero of the Deluge, sym-

9 — In Relicario, by Simeon Nelson, Vicente’s relics are in-
spired by the search of judgement in a network of constantly changing 
directions.

10 — See the Vicentes by João Ribeiro. Jotted down in graph-
ite black over the white paper, and then inverted by Nuno Maya 
e Carole Purnelle – who added the haptic of the poster and the 
video –, they explicite an incessant search of shapes, rather 
than the resolution of any stable encounter.

11 — Metamorphosis, by Jana Matejkova/kafka, staging the 
day through shadows, night through artificial light, multiplica-
tion of this duplicity at the Travessa do Marta Pinto.

12 — André Banha will make a nest for it in a shed and wait 
for his black and anonymous body to take it as its resting place.

But history is not clear on an essential ele-
ment: is Vicente sent for by Afonso, in an ac-
tion of symbolic and propagandistic, aiming at 
getting political consequences (the legitimation 
of the unity of the realm)? or by the Mozarabic 
community who mobilizes, in a defiant act to the 
royal power, looking to assert, in a time of un-
certainty, its culture? From this distance, we can 
only articulate hypothesis about the complexity 
of that political-religious moment, that mani-
fests a collective adherence. Innovative and undoubtedly 
necessary (Aires Augusto Nascimento and Saul 
António Gomes). To a certain extent, it is the 
experience of a city of Lisbon illuminated by a 
project of hope historically asserted with the ar-
rival of Saint Vincent. It is Lisbon in its entirety, 
from Belém to the hills in the East that takes on 
the purpose of reinventing itself in the art of ar-
rivals and encounters.

Back to Sarmento de Matos. If the entrance in 
Lisbon of Saint Vincent’s relics is a capital moment in 
the process of refoundation launched under the protec-
tion of Afonso Henriques; if Saint Vincent restores 
to Lisbon a mythical aura and an appeal of the 
sea that will lead us to the Great Discoveries 4; 
the episode of Vicente has yet another virtue, 
that of updating the ethical reading of political 
leadership: 

The sea smoothness of Vicente calms the tense and 
continental attitude of the knight. It gives Afonso the 
skills of a politician, concerned with continuing with 
justice the government of the different communities that 
he is given by divine distribution, entering the restrict 
number of those who, according to Estêvão, «achieve 
the science of directing nations». 

But what good are conjectures without a 
modern reflexion that dares to read history be-
yond historiography? I therefore will now move 
to a few interesting scenarios, to put it like Jacinto 
Palma Dias, Algarve born historian and essayist, 
whom we now have to call to this conversation on 
the multiples dimensions of Vicente’s myth.

4 — Luís de oliveira e Silva evokes that national challenge in 
his text, precisely in the realistic tension – punctuated by the caw 
of a crow, coming from who knows where – that his velho do Restelo 
stubbornly slaps upon the adventure of the Discoveries.

Cosmic resonances,  
an emerging image

In the spirit of the essay – the unquiet genre 
(João Barrento) –, Palma Dias proposes a playful 
approach, with no obligation in sight, that allows us 
to set off from models of history, anthropology 
and linguistics to venture connections between 
a composite, syncretic, ineffable Vicente, who 
emerges untainted from the prison of corrup-
tible facts to give them a dialectic power, and my 
Lisboan Vicente, contemporary and artistic. 

For Palma Dias, in A metáfora da água, e da luz 
na mitologia do Algarve arcaico 5, Vicente encloses a 
sense of philosophical challenge that illuminates 
the Mozarabic character of Lisbon with shades of 
an Extreme South scandalously archaic and indig-
enous, refractory to the centralistic complex which 
characterizes those moments when modern na-
tions asserted themselves. Vicente would be, in 
this case, largely, the upgrade of what he calls 
the silent Mozarabic sovereignty, which persisted 
for centuries in the South of Portugal: in the lan-
guage, the diet, in clothing, in the specific culture 
of who professes the early centuries Christanity and 
who, simultaneously, dresses in the Muslim way, keeps 
eating roman gastronomy and speaks both Arabic and 
Romance. A culture that will progressively adapt 
the original legend of archdeacon Vicente 6 – to 
the macro-context of the contact spaces between 
land and sea (Vicentine Coast). 

But what remains (and repeats itself) of the 
founding story? Fundamentally: the presence 
of the two crows protecting the body of the saint 
from other birds and animals, and the sub-
sequent delivery of the body to the sea, from 
which it is returned intact. Such is the origin 
of the incorruptibility of the corpse and a com-
plete imaginary: 

This is the second part of the story – that is to say, the 
episode where the incorruptibility of the martyr’s body is 
highlighted […] added with some episodes and attribu-
tions associated to the cult of the saint in a later phase, 
such as, mainly, his capacity to give (or take) the organ 
of sight, an attribute intimately linked to crows as these 
birds were always considered to have the apocalyptic 

5 — Editora Guadiana, 1999.

6 — Tormented in 302 A.D., by Publius Dacianus, who had 
his body thrown into the marshes to be eaten by birds. After his 
uncorrupted body reappeared, guarded by a crow, he would be 
again thrown into the sea, and would once more float to shore, 
where he was collected by the Christians who started his ven-
eration. These early Christians take his body West, once again 
escorted by a crow («VIII Centenário da chegada a Lisboa das 
Relíquias de São Vicente», in Revista Municipal, 1973).
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Although the presence of such a glorious martyr is re-

lated to the good of the whole kingdom, it is mainly on 

the population of Lisbon that falls the obligation of in-

cessantly praise divine mercy for such an excellent gift, 

to praise it in multiple thanks-givings and enhance it 

through the centuries with eloquent speech.

Master Estêvão

bolizing 13, the indestructibleness of free will. 
Because we do not forget the solar character of 
this soul leading messenger we are taken to the 
extremely rich drawing of an entity that always 
unfolds beyond the obvious, setting off from 
habits and beliefs to remind us of the fabulous 14 
power of the narrative. 

one thing seems clear, generations pass and 
(the story of) Vicente always returns, maybe pin-
ning two crows to the lapel of its hills, as Fran-
cisco de Holanda on the shoulders of beautiful 
Ulisipo on the frontispiece of Da Fabrica que Fa-
lece a cidade de Lisboa 15, his architectural-urban-
istic Lembranças that are, in 1571, an ambitious 
proposition of urban project to be presented to 
D. Sebastião. 

In the limit, and according to this hypothesis 
of infinite pliableness of the Vicentine symbol, it 
is as if the turns of a black shawl on the shoul-
ders of a fado singer have drawn the movement 
of Vicente’s timeless wings, pure conscience of 
the necessary, of the contingent, both human 
and social 16, that is, from the nothing of the foam 
of days, from which culture builds its stories – 
and architecture its buildings 17 –, that only then 
transmit to us not only the grain of destiny (Por-
tugal’s, Lisbon’s…) but the possibility, plain and 
immediate, of feeling at home even in the shad-
ows of time. Providing, in our meetings to trade a 
few ideas on the subject (Mário de Carvalho) we pay 
attention to the black-winged presence of this 
frontier animal – Vicente-Corvo – that stretches 
around us, in an autonomous and silent com-
pany. Victorious. 

13 — Like an aphorism by Nietzsche or kafka.

14 — Fable: 1. conversation, chat, subject, gossip (from people), 
private conversation, family talk; 2. legendary narration; narra-
tion without historic guarantee; 3. narration in dialogue, theatre 
play; 4. short story, apologue; 5. shadow, irreality, vain word, lie.

15 — Peek at «Here comes Vicente the crow with many a tale to 
tell», the text by José Sarmento de Matos that opens this volume.

16 — We will suprise her in Ulysses c’est moi by Nelson 
Guerreiro…

17 — Check futuristic Belém by Pedro Gadanho…

Epilogue
Vicente – urban art project and book – is the image 

that emerges in a lapsus of conscience, between fantasy, 
rhetoric trope and dialectic argument. It is a complex 
and (luckily) contradictory conversational machine. 
It is an experience, a ‘being with’, a presence of the 
meeting itself. It is an operative metaphor highlight-
ing the dialogical nature of projectual conscience. Vi-
cente is less of an encrypted message, a s is the case of 
traditional saints, and more of a model of thought that 
redeems, in the image, the fleetingness of that same con-
science, the extremely fragile treasure of intellectual 
encounters.  
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ALEXANDRA 
CoRTE REAL

Talismã
Talisman

desde sempre o homem recorre a amuletos como elemento de protecção e 
poder. Os talismãs apelam ao oculto, ao sobrenatural e à magia. é a vontade 
de segurança que conduz a jóia – adorno de metal ou pedra – da função de 
protecção à de atracção, complementar. é uma sobreposição singular em 
que aquele desejo primordial se dá a conhecer com o brilho da sedução.

Talismã para Vicente. Matriz da pena do corvo, em titânio, azul brilhan-
te. Gesto de cuidado e carinho, que estabelece uma ligação emocional com 
quem a usar e convida ao afastamento do consumo imediato. Que um golpe de 
asa proteja dos abutres o corpo do mártir Vicente, hoje padroeiro de Lisboa.

Man has always appealed to amulets as elements of protection and pow-
er. Talismans evoke occult, supernatural and magic. It is the desire of safety 
that drives the jewel – adornment of metal or stone – from its function of 
protection to attraction. It’s a singular superposition in which that primor-
dial desire gives itself to know with seductions luster.

Talisman to honor Vicente. Matrix of the crow’s feather, in bright blue ti-
tanium. Gesture of care and tenderness, which establishes an emotional 
connection with whom wears it and invites to estrangement of immediate 
consumption. Let a wings blow protect from the vultures the body of martyr Vicente, 
today Lisbon’s patron. 
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Vicentes

1
Porque me possui a morte sem rosto 
se morto
me pareço nada ao espelho?

Vicente o corvo traça um risco no ar
com um pau de giz

O gesto 
que do imaginado ponto do princípio
até ao imaginado ponto do fim 
é apenas um 
gesto

Nada mais

E Vicente
que do imaginado ponto do nascer
até ao imaginado ponto do morrer
é apenas um 
corvo

Nada mais

2
Olha-me
toca-me
sente-me

Segreda-me
revela-me
absolve-me

3
De vez 
em quando

Não me lembro de nada
que seja nada de jeito 

Como se tivesse o olhar e a memória desligados

Ou então
como se de um modo automático
os riscos brancos que rasgam
não importassem
e tudo se resumisse a um pano negro
imaculado onde nada existe
porque nada acontece

De vez em quando sussurra vicente
o nada que não sei de mim
acende-se
como um aviso mecânico quase espiritual

E penso que a hora chegou 

4
Oiço uma história que não conheço

É o elogio do nada
que a morte aparente
redesenha 
ao conquistar alma 

Oiço uma história que não conheço
e olho-te nos olhos e choro de alegria e morro de 
alegria
(já te disseram que pareces uma fonte de pedra?)

5
Depois no fim

Que ideia
o ar ser feito de nada 
que ideia o homem ser feito à semelhança de deus
sussurra vicente o corvo

Ele 
que soube sempre 
que os riscos que rasgam têm a virtude
de não serem fim

O fim que não acaba
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1
Why does faceless death possess me 
if dead
i look like nothing in the mirror?

Vicente the crow draws a line in the air
with a piece of chalk

The gesture 
which from the imagined starting point
to the imagined end point 
is only a 
gesture

Nothing else

And Vicente
who from the imagined point of birth
to the imagined point of death
is only a 
crow

Nothing else

2
It stares at me
it touches me
it feels me

It whispers at me
it reveals to me
it absolves me

3
Every now 
and then

I can’t think of anything
that is anything good 

As though my sight and memory were disconnected

Or
as if in automatic mode
the white tearing lines
did not matter
and it all came down to an immaculate black cloth
where nothing exists
because nothing happens

Every now and then vicente whispers
the nothing i know of me
lights up
like an almost spiritual mechanical warning

And I think the time is come 

4
I hear a story I do not know

It is the praise of nothing
which apparent death
redesigns 
conquering the soul 

I hear a story I do not know
and I look you in the eyes and cry of joy and die of joy
(has anyone told you you look like a stone fountain?)

5
Then at the end

The idea
that air is made of nothing 
what an idea that man was made in god’s image
whispers vicente the crow

He 
who has always known 
that tearing lines have the virtue
of not being an end

The end that does not end
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