




Vicente Rever para crer…
Vicente Review to believe…
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O programa de VICENTE ’12 aprofunda o compromisso 
do Projecto Travessa da Ermida com a identidade da cidade 
de Lisboa. Partindo dos campos da arte, da arquitectura, 
do design, bem como da história, da crónica e da ficção, 
estabelece a partir de Belém a transversalidade de várias 
colaborações. É por esta via dialogal e sempre imprevisível 
que Vicente – símbolo espiritual de renovação – encara o 
tempo da crise, renovando os seus votos tanto com o real 
como com o possível. Há que rever para crer...

Este nosso Vicente teve início em 2011, com um conjunto 
de instalações de arte urbana, projecto de joalharia, pro-
grama de passeios situacionista e edição de um livro ¹. 
Esgravatada a riqueza do mito, dar sequência a Vicente em 
2012 é uma aposta na continuidade do conceito cultural 
que veio para dar sentidos contemporâneos aos Corvos de 
Lisboa e às múltiplas narrativas de São Vicente. Recupe-
rando um dos símbolos fundamentais da cidade em toda 
a sua complexidade, propomos a revisão de um imaginá-
rio hoje esquecido, porém fundamental.

 
A presente edição funciona como uma adenda de fólios 

a Vicente – Ressonâncias de um Mito Luminoso. Os 
autores convidados para este feixe de ideias soltas são o 
historiador, arqueólogo e olissipógrafo José Luís de Matos, 
o artista plástico Pedro Penilo, o cronista Pedro Malaquias 
e o autor de ilustração João Cabaço. Aos seus textos e pro-
jectos gráficos juntam-se as páginas realizadas pelos ar-
tistas que dão corpo à programação de VICENTE ’12 à 
Travessa do Marta Pinto. Os arquitectos MOOV e o artista 
Miguel Faro, na colaboração Long Streets for Short Stories, 
propõem um poster-desdobrável que traduz para o papel a 
instalação urbana homónima²; André Graça Gomes apre-
senta desenhos realizados durante a preparação da sua 
intervenção Matriz, concebida para o interior da Ermida 
da Nossa Senhora da Conceição; Alexandra Corte-Real 
desvenda os estudos prévios do novo projecto de joalharia 
para o conceito Vicente e Nelson Guerreiro antecipa o script 
dos seus passeios românticos de Setembro (animados pela 
colaboração com o actor João Abel). O enquadramento 
editorial coube à Palavrão, com coordenação de Rosa 
Quitério e a colaboração do colectivo Cordel; cada caderno 
foi concebido menos como parte de um todo e mais como 
um todo que faz parte.
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Projecto Travessa da Ermida 
Belém, Setembro 2012 

O inquérito Vicentino ³ recomeça portanto, voltando a 
rever ideias feitas e a reescrever histórias contadas. É um 
inquérito em que as imagens da arte desenham tangentes 
às palavras, num modelo de interacção  puramente intui-
tivo. Vicente a mais não aspira, sob o risco de se incensar 
figura e não força. No seu espírito sincrético, as páginas 
que se seguem são um fantasma subtil que vem iluminar o 
palimpsesto histórico e urbano. No trabalho de cada criador, 
perspectivado a partir da questão do símbolo, o mito (parece 
mas) não é a preto e branco. 

A esta luz, Vicente desdobra-se como uma original ini-
ciativa de formação cidadã, sugerindo que as estratégias 
para a inovação, um desafio nos mais variados domínios, 
podem ser imbuídas do terroir específico da História pro-
funda da Cidade e do País; isto é, há um design, um turismo 
e um marketing, senão uma economia e, claro está, uma 
cultura, que podem e devem deixar-se desassossegar pelo 
substrato mítico do estarmos aqui – em Lisboa, em Portugal, 
no Mediterrâneo, na Europa, no Mundo. Em função de 
perspectivas mais subentendidas que explícitas, nos mate-
riais mais comuns e perecíveis, nas formulações mais 
díspares da esperança, e sobretudo no efémero do encontro 
com os símbolos, narrativas e argumentos que registam a 
sensibilidade vicentina, o programa de Vicente afirma que 
há que rever para crer. É hoje que começa o amanhã, Crás! 

Vicente – Ressonâncias de um Mito Luminoso / Vicente – Resonances of a Luminous Myth, 
Projecto Travessa da Ermida, 2011. 
Long Streets for Short Stories chega a Lisboa depois de ter sido apresentada em Tallinn 
(2009) e Riga (2010), em que as soluções formais, adaptadas aos respectivos contextos, 
foram muito diversas. 
Cf. Caeiro, Mário; «Um Inquérito Vicentino – Factos, mitos e convicções num puzzle 
para memória futura», in Vicente – Ressonâncias de um Mito Luminoso, Projecto Tra-
vessa da Ermida, Mercador do Tempo, Lisboa, 2011, pp. 93-107.
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The program VICENTE ’12 deepens the commitment of the 
Projecto Travessa da Ermida to the identity of the city of 
Lisbon. Taking the fields of art, architecture, design, as well 
as history, chronicle and fiction, as starting points, it estab-
lishes from Belém the transversality of various collaborations. 
It is in this dialogical and always unpredictable route that 
Vicente – a symbol of spiritual renewal – faces the time of  
crisis, by renewing his vows with both the real and the pos-
sible. You have to review to believe...

This Vicente of ours began in 2011 with a set of urban art 
installations, a jewellery design project, a program of situation-
ist walks and the publishing of a book ¹. After raking the myth's 
richness, following up in 2012 to Vicente is a bet on the con-
tinuity of the cultural concept that came to give the Ravens 
of Lisbon contemporary meanings and multiple narratives of 
St. Vincent. Retrieving one of the fundamental symbols of the 
city in all its complexity, we propose a revision of an imagi-
nary now forgotten, but fundamental. 

This edition serves as an addendum to the pages of Vicente 
– Resonances of a Luminous Myth. The authors invited to 
this bundle of loose ideas are the historian, archaeologist and 
olissipographer José Luís de Matos, artist Pedro Penilo, chron-
icler Pedro Malaquias and the illustration author João Cabaço. 
Their texts and graphic projects are joined by the pages made 
by the artists who embody the programming of VICENTE ’12 
at the Travessa do Marta Pinto. Architects MOOV and artist 
Miguel Faro, in the collaboration Long Streets for Short 
Stories, propose a poster-leaflet which translates to the paper 
the urban installation with the same name ²; André Graça 
Gomes presents drawings made during the preparation of his 
intervention Matriz, designed for the Ermida de Nossa Senhora 
da Conceição, Alexandra Corte-Real reveals the previous 
studies of the new project of jewellery for the concept Vicente 
and Nelson Guerreiro anticipates the script of his romantic 
September walks (animated by the collaboration with actor 
João Abel). The editorial environment was made by Palavrão, 
with the coordination of Rosa Quitério and the collaboration 
of the Cordel collective; each section of the book was designed 
less as part of a whole and more like a whole which is part.
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We return to the Vincentian ³ inquest, reviewing estab-
lished ideas and rewriting told stories. It is an inquiry in 
which art images draw tangents to words, in purely interac-
tive model of interaction. Vicente does not aspire to more, at 
the risk of incensing figure and not force. In his syncretic 
spirit, the pages that follow are a subtle ghost which sheds 
light on the historical and urban palimpsest. In the work of 
each creator, viewed from the issue of the symbol, myth (seems 
but) is not black and white. 

In this light, Vicente unfolds as a unique initiative in citi-
zenship training, suggesting that strategies for innovation, a 
challenge in various fields, can be imbued with the specific 
terroir of profound History of the Town and Country, that is, 
there is a design, a tourism and marketing, and an economy 
and, of course, a culture that can and should be shaken by 
the mythical undercurrents of being here – in Lisbon, in 
Portugal, in the Mediterranean, in Europe, in the World. 
Considering the prospects, implied than explicit, in the most 
common and perishable materials, the most different formu-
lations of hope, and especially in the fleeting encounter with 
the symbols, narratives and arguments which show the Vin-
centian sensitivity, Vicente’s program says that reviewing 
is believing. Tomorrow begins today, Crás!

                  

Projecto Travessa da Ermida
Belém, September 2012 

Vicente – Ressonâncias de um Mito Luminoso / Vicente – Resonances of a Luminous 
Myth, Projecto Travessa da Ermida, 2011.
Long Streets for Short Stories arrives in Lisbon after being presented in Tallinn (2009) 
and Riga (2010), in which the formal solutions, adapted to the corresponding contexts, were 
very diverse.
Cf. Caeiro, Mário; «A Vicentine Inquest – Facts, myths and beliefs in a puzzle for future 
memory», in Vicente – Resonances of a Luminous Myth, Projecto Travessa da Ermida, 
Mercador do Tempo, Lisbon, 2011, pp. 93-107.
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Os Vicentes estão por todo o lado em Lisboa. A barca 
e os corvos aparecem em todas as esquinas: bandeiras, 
brasões, roupa de funcionários, caixotes do lixo. Vicente 
o santo, Vicente o corvo, e já agora também Vicente o 
Lisboeta – o que sonha com manhãs de nevoeiro e todos 
os outros. Vicente, o mártir e o corvo, são figuras so-
brenaturais que venceram a morte (“Vincens”, “o ven-
cedor” em latim); convivem de forma natural com 
Vicente, o habitante da cidade vicentina.

Do ponto de vista simbólico o mártir “vencedor” é 
o próprio corvo. Tão milagroso é o santo das descrições 
medievais como o corvo “psicopompo” - o condutor de 
almas, (mas se olharmos para a barca também de 
corpos), o espírito redivivo que emerge do “Mar Tene-
broso”, como os antigos chamavam ao Atlântico onde 
o Sol se despenha todos os dias deixando a Terra na 
escuridão. O corvo é símbolo do Sol nas mitologias 
antigas, o mago e o vidente que com o seu grasnar, 
“cras, cras” (“amanhã, amanhã” em latim) prevê e 
anuncia o futuro. A compatibilidade, ou melhor dito, 
a identificação com os milagres do mártir é, como à 
frente se verá, total.

Olhemos bem para o escudo da Cidade. Aí se pintam: 
a) a Barca, b) os corvos, c) o Corpo Santo que nem sempre 
está visível mas sem o qual a barca e os corvos não 
fazem sentido, d) mas a Cidade somos nós próprios com 
a nossa vida e a nossa História. 

A imagem codifica a Viagem: o percurso de Vicente 
começou em Valência, parou uns tempos no Promon-
tório Sagrado (Cabo de Sagres ou de S. Vicente), subiu 
a “costa Vicentina”, terminou em Lisboa. Vicente o 
mártir milagroso veio por fim até aos Vicentes; até 
junto daqueles que o invocam nas amarguras da vida, 
perante quem cantam e dançam em festa, o Santo 
Protector que lhes garante a vida, aquele que lhes 
desvenda o futuro.

JOSÉ LUÍS de MATOS

os 

Vicentes
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a) A BARCA
A Nave vem do Mediterrâneo, como de costume. 

Lisboa era de há muito o porto terminal da rota medi-
terrânea que transportava mercadorias e homens, mas 
também a carga imaterial dos espíritos e dos milagres.

Desviemos os olhos do comércio mundanal e volte-
mo-nos para a viagem espiritual que os habitantes das 
praias do “Mar Tenebroso” (o Atlântico) fizeram desde 
a antiguidade comandados pelas mitologias de egípcios 
e de gregos.

A barca de Osíris o deus solar do Egipto dos faraós, 
transportava a “Ba” a “ave–alma” dos que morriam e 
eram embalsamados junto do Nilo, até ao “Reino de 
Osíris”. Era um paraíso além-túmulo; chamava-se 
“Campo das Oferendas” e estava localizado nas ilhas 
do “Mar das Trevas” para além do Pôr do Sol. Osíris 
presidia aí ao julgamento do defunto. A “Ba-alma” que 
fosse considerada inocente voltava para junto do corpo 
se este tivesse sido devidamente embalsamado e a 
múmia acoplada de novo ao seu espírito-ave era imor-
talizada e divinizada tornando-se o próprio Osíris.

Nas mitologias gregas há igualmente a barca dos 
defuntos. A nave pode chamar-se “Argos” mas é sobre-
tudo identificada com o “Carro de Apolo” que conduz 
o Sol até ao mergulho na escuridão do fim do dia. Há 
igualmente um paraíso Além-Túmulo. O mais habitu-
al para os gregos era tomarem o barco de Caronte, o 
condutor de almas, o “psicopompo” de serviço, que os 
levava para os “Campos Elíseos” ou para a “Ilha dos 
Bem Aventurados”.

Se o horizonte marítimo do Sol se localizava para 
Egípcios e Gregos no Mediterrâneo e no Mar Negro, as 
viagens dos Fenícios primeiro e em seguida a dos Gregos 
atiraram para além do Mediterrâneo o horizonte onde 
o Sol se apaga, para o “Mar Tenebroso” sem fim e para 
as “Ilhas Afortunadas” que aí se localizam, de acordo 
com mitos gregos e romanos. Estas terminologias (mas 
igualmente a própria substância dos mitos) vigoraram 
nas praias ocidentais até ao Século XV, até ao momento 
em que barcas dos Vicentes marinheiros descobriram 
o “Mar Luminoso”.

As sagas dos barcos e dos heróis mais conhecidas da 
literatura grega são a Ilíada e a Odisseia. Menos lem-
brada, mas mais transcendente é a viagem dos argo-
nautas, um grupo de heróis, deuses e semi-deuses que 
numa lendária nave, a “Argos” viajam até à “Colchida” 
na margem ocidental do Mar Negro à procura do “Velo 
de Oiro”. Trata-se essencialmente de uma viagem espi-
ritual até aos “Campos Elíseos” dos Trácios, o mundo 
transcendente da salvação e da vida eterna onde se 
permanece para além da morte. 

Um dos argonautas é Esculápio, o futuro deus da 
medicina grega, filho de Apolo – o Sol. O deus médico 
cura os seus companheiros doentes e ressuscita-os, para 
escândalo de Plutão o deus dos infernos, porque a sua 
acção ia contra a ordem natural das coisas, pondo em 
fúria o próprio Júpiter que o castiga. Esculápio contudo 
não desiste: no alto do seu Templo em Epidauro curava 

os doentes que aí eram depositados de noite e a quem 
o deus aparecia em sonhos (durante um êxtase ou 
transe mediúnico) ou indicava por outros meios (por 
exemplo através dos sacerdotes do Templo) a forma de 
obter a cura. Nada que o futuro S. Vicente não faça 
muitos anos depois no Templo que se destaca na pai 
sagem da colina velha da Lisboa reconquistada pelos 
cristãos do século XII.

Torneado o Cabo Sagrado do sul da Lusitânia e 
ladeada a Costa Vicentina os barcos gregos e romanos 
chegavam entretanto a Olisipo (Lisboa) viajando ao 
longo das costas do mar intransponível e “Tenebroso”. 
As suas mitologias e as experiências de alguns aven-
tureiros diziam-lhes que nessas águas existiam as 
famosas “Ilhas Afortunadas” (actuais Canárias e outras 
ilhas não muito longe de terra firme) que de algum 
modo substituíram na imaginação dos povos antigos 
as “Ilhas dos Bem-aventurados” dos cultos órficos de 
que se falou mais acima.  

No início da Idade Média os povos islâmicos criam 
também os seus próprios mitos relacionados com o 
“Mar Tenebroso”. O Corão, o livro sagrado islâmico 
diz: “O poder de Deus está sobre as águas”, (traduzindo 
de algum modo o que está escrito no início da Bíblia 
judaico-cristã “O Poder de Deus pairava sobre as águas”). 
Este é o motivo porque ainda hoje os pescadores ber-
beres do norte de África consideram os seus barcos 
“O Trono de Deus”. 

É de supor que também assim pensassem os mari-
nheiros almorávidas do porto de Salé (Rabat–Marrocos), 
quando no século XI e XII navegavam  entre “Salé” na 
costa marroquina e a terras dos “saloios” (os que são 
originários de Salé) que ficavam mais acima nas praias 
do “Mar Tenebroso”. Seus barcos seriam então, possi-
velmente, o “trono de Deus” tal como a barca de Vicente, 
se pensarmos bem, o foi depois. Eles já conheciam as 
“Ilhas Afortunadas” (as Canárias) perto da costa mar-
roquina e onde tinham, quem sabe?... chegado também 
os lisboetas “Aventureiros” que o viajante árabe Edrisi 
diz terem saído de Alfama em época islâmica.

Não cabe aqui agora qualquer outra menção às sagas 
e correspondentes mitologias relacionadas com a “Ilu-
minação do Mar” protagonizadas pelos barcos dos 
Vicentes muitos anos depois. Adiante… Fiquemos 
apenas a dizer para nós próprios os versos que recitá-
vamos na infância:” Lá vem a nau Catrineta que tem 
muito que contar”.

Brasões da cidade 1940 – 1990 
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Não é só na Sé de Lisboa, a nova “Igreja do Corvo”, 
que os corvos vão ficar até quase aos nossos dias. Eles 
estão por toda a Cidade. São velhos conhecidos dos 
Vicentes lisboetas. O corvo é o símbolo e protector de 
viajantes e marinheiros. Os pescadores de Lisboa, 
nómadas das águas, tinham-nos certamente por perto 
nas muitas praias de pescadores aos pés extensas es-
carpas da Ribeira de Lisboa. Provavelmente desde muito 
antes da chegada do Mártir já eles viviam encarrapi-
tados nas falésias que bordejam a Ribeira, por cima das 
praias onde os pescadores recolhiam os barcos e as 
redes e onde escolhiam o peixe, alimento de corvo-
-marinho. Desciam das falésias onde se encarrapitavam 
para virem alimentar-se do peixe que lhes davam os 
pescadores pedindo em troca, talvez, a protecção de S. 
Vicente que os corvos figuravam: “Valha-me S. Vicente”

Vicente o corvo mas também Vicente o “marítimo” 
(“pé terra, pé mar” como se dizia antigamente) desa-
pareceram das praias e nem sequer vemos agora as 
escarpas escondidas por construções que os homens 
levantaram sobre os aterros do Tejo. Acabadas as pes-
carias, os Vicentes emigraram para terra firme. Corvos 
vamos encontrá-los depois, durante muito tempo, à 
porta de tabernas e outros locais de encontro vicenti-
no na companhia de gralhas e pegas, primas direitas 
do corvo, por vezes acompanhados todos por um parente 
ultramarino bem falante que veio ter com eles depois 
do “Mar Escuro” ter ficado “Iluminado”: o papagaio.

c) O CORPO
Quem olhar a barca em que viaja até Lisboa o corpo 

de S. Vicente, pairando ali para os lados da Barra do 
Tejo numa provável manhã de névoas que se dissipam, 
é convidado a pensar no Carro de Apolo, (deus solar 
dos gregos) escoltado pelos corvos, aves também elas 
dedicadas ao deus. A Barca sai da escuridão do Mar de 
Trevas e navega devagar em direcção ao Sol que nasce 
ali para os lados do “Mar da Palha”.

Quando é que isso aconteceu? Lisboa tinha sido 
conquistada em 1147, mas o rei conquistador não ficou 
na Cidade. Durante trinta e seis anos o Tejo foi a fron-
teira de confrontos e lutas diárias entre mouros, cristãos 
nórdicos e cristãos mediterrânicos. Como muito bem 
diz Aires do Nascimento, a vinda de Vicente, o mártir 
taumaturgo, punha fim (em 1173) às disputas entre os 
habitantes da Cidade. Repetia-se assim o fenómeno que 
conhecíamos da convivência de religiões no Algarve. 
Seis anos depois da chegada das relíquias (em 1179), já 
o Monarca dava foral a Lisboa o que significa que se 
tinha tornado possível estabelecer um mínimo de ordem 
pública e de normalidade nas relações entre todos.

Olhemos para a barca que se aproxima. A imagem 
que conhecemos diz-nos que Vicente está morto, mas 
isso não é verdade. Está apenas imóvel, à semelhança 
dos corvos que lhe servem de escolta e que raramente 
se mexem. Aparece devidamente paramentado, aparen-
temente intacto. Lembra uma múmia antiga, mas nós 
sabemos que a múmia incarnava no Egipto um novo 
Osíris bem vivo e cheio de poderes sobrenaturais.  

b) OS CORVOS
Os corvos acompanham o corpo de Vicente desde a 

sua morte em Valência às mãos do procônsul Daciano 
até ao seu túmulo definitivo em Lisboa. 

O corvo de Valência que protege o corpo do Santo é 
afinal o mesmo que guarda o túmulo de Vicente no 
Cabo de Sagres ou dos Corvos. Quando… por entre a 
névoa… os lisboetas viram entrar a barca de Vicente, 
o novo Ulisses, no estuário do Tejo (ver texto inicial 
de “Vicente, ressonâncias do Mito”) eram já dois os corvos, 
um à proa e outro à popa da embarcação como mandam 
as regras da imagem mítica. Essa escolta acompanhou 
o corpo miraculoso trazido para a Sé de Lisboa e sabemos 
que os corvos assentaram arraiais nessa Igreja multi-
plicando-se de resto por todos os lugares públicos da 
Cidade Vicentina.

A lenda difundida por S. Agostinho diz que um corvo 
defendeu o corpo do mártir em Valência impedindo a 
sua destruição. Não se sabe muito bem como, mas pode 
pensar-se que o aspecto aterrorizador do Corvo e a 
magia que lhe está associada tenham feito recuar 
Daciano, temeroso do seu potente poder mágico, um 
sentimento comum à generalidade dos povos pagãos 
do Mediterrâneo.

O Promontório Sagrado (Cabo de Sagres) no Algarve 
tinha sido durante a época romana a morada de Saturno, 
divindade relacionada com a natureza e o tempo. Com 
a conversão do Império romano ao cristianismo o deus 
emigrou. Ficaram aí apenas os corvos, aves dedicadas 
a Saturno. É possível que a característica “mudança de 
consciência”, considerada pelos antigos uma das mais 
fortes “artes mágicas” do corvo, explique a sua conversão 
ao sobrenatural cristão. Daí a permanência dessa ave 
no Promontório que virá a chamar-se Cabo de S. Vicente. 

Estamos no Algarve em época islâmica. O corvo 
guardava a porta da chamada “Igreja do Corvo”, (“Elke-
nicital Corahb” em árabe) no cabo sagrado. Serve de 
porteiro, recebe os peregrinos cristãos. Mas recebe 
igualmente os peregrinos muçulmanos chamados  
“Zairun” em árabe que frequentavam a mesquita er- 
guida ao lado do mosteiro cristão onde estavam depo-
sitadas as relíquias de Vicente.

Os monges de Sagres tinham por obrigação dar uma 
refeição aos “Zairun” muçulmanos que visitassem a 
mesquita e o túmulo. Um deles, Abu Hamid Al- Anda-
luzi (sec. XI) refere que: “quando o peregrino chegou à 
mesquita, o corvo mete a cabeça pela porta da Igreja e 
grasna fortemente tantas vezes quantas o número de 
peregrinos. Duas vezes se são dois, dez vezes se são 
dez”. Os monges ficam avisados e preparam a refeição. 

Não há que estranhar esta convivência entre mouros, 
corvos e Vicente. O corvo era antigamente chamado 
entre os árabes o “Pai da Profecia” devido aos seus 
poderes divinatórios. As características específicas do 
seu voo e a forma de grasnar foram interpretadas pelos 
muçulmanos como sinais do futuro. Sintetizando muito, 
o mártir Vicente e o corvo que o acompanha são, tudo 
resumido, o símbolo de reconciliação entre cristãos e 
muçulmanos no Algarve islâmico.
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Desembarcado o cofre das relíquias comprova-se 
depois que não contém um cadáver sem vida porque o 
mártir não cessa de fazer milagres em favor de quem 
o invoca nas aflições da vida e mormente de quem o 
visita na sua nova morada.

Junto do túmulo desenrolam-se rituais específicos: 
são invocações prolongadas com a colocação das mãos 
sobre o túmulo e outros gestos mais ou menos codifi-
cados; é a deposição de enfermos perto do corpo de 
S. Vicente que por vezes aí ficam durante uma noite 
inteira; toma o carácter de “catarese” colectiva com 
uma multidão que invade a igreja, reza e chora quando 
soa pela Cidade a notícia de alguém que chegou e pede 
a intervenção do Santo. O culto ao santo compreende 
gestos obrigatórios e promessas a cumprir por parte 
do candidato ao milagre ou de quem a ele se associa. 
Os gestos rituais são comandados pelo santo (através 
do sonho, da inspiração pessoal, dos sinais premoni-
tórios) ou simplesmente por meio de prescrições 
humanas, nomeadamente das autoridades eclesiásticas. 
O culto tem lugar quase sempre durante a noite, lem-
brando irresistivelmente as curas de Epidauro de que 
se falou mais acima.

Feito o milagre, é a festa colectiva, em que participam 
não apenas os assistentes directos mas toda a Cidade 
que assim toma consciência da vitalidade do santo 
padroeiro que a protege. Ninguém dorme: cantos e 
danças, distribuição de comida e bebida, uma acção 
popular que desgosta por vezes os crentes mais sensíveis. 
Os Vicentes estão em festa.  

d) NÓS OS VICENTES
O Vicente lisboeta embarcou nas naus da Descober-

ta, partindo de Belém, e contribuiu para tornar o “Mar 
Tenebroso” de antanho no “Mar Luminoso”, caminho 
de Novos Mundos. 

“Vicente” voltou para casa (não há muitos anos…) 
com o fim do ciclo das Descobertas. Mas a “Jangada de 
Pedra” (a Península Ibérica de José Saramago) despe-
ga-se agora (de novo?…) da Europa. …Que horror!…

Não te amofines Vicente… vai…vai ao encontro dos 
Mundos Novos … Os que estão dentro e os que estão 
fora de ti. Voa em direcção ao futuro…

                                                             Cras...Cras… 

Com duas mãos – o acto e o destino – 
Desvendámos. No mesmo gesto ao céu
Uma ergue o facho trémulo e divino
E a outra afasta o véu.   
                              (Fernando Pessoa, Mensagem)

E outra vez conquistemos a distância
Do mar ou outra, mas que seja nossa. 
                              (Fernando Pessoa, Mensagem)
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Vicentes
Vicentes are everywhere in Lisbon. The boat and the 

crows appear around every corner: flags, coats of arms, 
workers’ uniforms, garbage bins, Vicente the Saint, 
Vicente the raven, and now also the Vicente the Lisbon 
– the one who dreams of foggy mornings and all the 
others. Vicente, the martyr and the raven, are super-
natural figures that defeated death (“Vincens”, “the 
winner” in Latin); they coexist naturally with Vicente, 
the inhabitants” as the ancients called the Atlantic 
where the Sun crashes every day, leaving the land in 
darkness. The crow is a symbol of the Sun in ancient 
mythologies, the magician and seer who with its croak-
ing, “cras, cras” (“tomorrow, tomorrow” in Latin) pre-
dicts and announces the future. The compatibility, or 
rather, the identification with the miracles of the martyr 
is, as we shall see ahead, total.

Let us have a good look at City’s shield. On it we can 
see the paintings of: a) the Barge, b) the crows, c) the 
Holy Body which is not always visible but without 
which the barge and the crows do not make sense, d) 
but the City is us, with our life and our History.

The image encodes the Journey: Vicente’s route began 
in Valencia, stopped a few times on the Sacred Promon-
tory (Cape Sagres or St. Vincent), climbed the “Vincen-
tian coast,” ending in Lisbon. Vicente the miraculous 
Martyr miracle finally came up to the Vicentes; even 
among those who call upon the bitterness of life, to 
whom they sing and dance in celebration, the Holy 
Protector who gives them life, and uncovers the future 
for them.
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Coat of Arms of town 1940 – 1990

a) THE BARGE
The Ship comes from the Mediterranean, as usual. 

Lisbon had long been the terminal port in the Mediter-
ranean route that carried goods and people, but also 
the burden of immaterial spirits and miracles.

Let our eyes drift away from the mundane trade and 
let us turn to the spiritual journey that the inhabitants 
of the shores of the “Sea of   Darkness” (Atlantic) have led 
from ancient mythologies of the Egyptians and Greeks.

The boat of the sun god Osiris in the Egypt of the 
Pharaohs, carrying the “Ba” to “bird-soul” of those who 
died and were embalmed along the Nile, to the “King-
dom of Osiris.” It was a paradise beyond the grave, was 
called “Field of Offerings” and was located on the islands 
of the “Sea of Darkness” beyond the Sunset. Here, Osiris 
presiding over the trial of the deceased. The “Ba-soul” 
who was found innocent returned to the body if it had 
been properly embalmed and the mummy coupled back 
to its spirit-bird was immortalized and deified becom-
ing Osiris himself.

In Greek mythology there is also the bark of the 
dead. The ship can be called “Argos” but is mostly iden-
tified with the “Charriot of Apollo” that leads up to the 
sun dipping into the darkness of the evening. There is 
also a paradise Beyond the Tomb. The more usual for 
the Greeks was to take the boat of Charon, the conduc-
tor of souls, “psychopomp” in attendance, which led 
them to the “Elysian Fields” or the “Island of the Blessed.”

If the sea horizon of the sun was located to the 
Egyptians and Greeks in the Mediterranean and the 
Black Sea, the first voyages of the Phoenicians and then 
the Greeks threw beyond Mediterranean the horizon 
where the Sun goes out, towards the endless “Sea of   
Darkness” without and the “Fortunate Islands” that 
are located there, according to Greek and Roman myths. 
These terminologies (but also the very substance of the 
myths) existed on the western shores until the fifteenth 
century, until the boats of the sailors Vicentes discov-
ered the “Shining Sea”.

The most famous sagas of boats and heroes of Greek 
literature are the Iliad and Odyssey. Less remembered, 
but more transcendent is the journey of the Argonauts, 
a group of heroes, gods and demigods who on a leg-
endary ship, the “Argos” travel to the “Colchida” on 
the western shore of the Black Sea in search of the 
“Gold Fleece“. This is essentially a spiritual journey to 
the “Elysian Fields” of the Thracians, the transcendent 
world of salvation and eternal life where one remains 
after death. 

One of the Argonauts is Aesculapius, the future Greek 
god of medicine, son of Apollo - the Sun. The physician 
god heals his sick companions and resuscitates them, 
much to the scandal of Pluto the god of the underworld, 
because his action was against the natural order of 
things, bringing the wrath of Jupiter, who punishes 
him. Yet, Aesculapius does not give up: on top of his 
temple at Epidaurus he healed the sick that were 

deposited there at night and to whom the god appeared 
in dreams (during a mediumistic ecstasy or trance) or 
indicated by other means (e.g., by the priests of the 
Temple) how to achieve a cure. The future St.  Vincent 
will do this many years after, from the temple that 
stands out in the landscape of the old hill of  Lisbon 
conquered by the Christians of the XII century.

Turning the Sacred Cape of southern Lusitania and 
flanking the Vincentian Coast Greek and Roman boats 
arrived at Olisipo (Lisbon) travelling along the shores 
of the unsurpassable and “Dark” sea. Their mythologies 
and the experiences of some adventurers told them that 
these waters were the home of the famous “Fortunate 
Islands” (now the Canaries and other islands not far 
from land) that somehow replaced in the imagination 
of the ancient the “Islands of the Blessed” the Orphic 
cults that were mentioned above.

In the early Middle Ages, the Islamic dwellers also 
create their own myths about the “Dark Sea.” The Koran, 
the Islamic holy book says: “The power of God is upon 
the waters,” (translated in some way what is written 
in the early Judeo-Christian Bible, “The Spirit of God 
moved upon the waters”). This is why even today Berber 
fishermen of Northern Africa consider their boats “The 
Throne of God.”

It is also assumed that the same thought was on the 
kinds of the Almoravid sailors of the port of Salé (Rabat, 
Morocco), when, in the eleventh and twelfth centuries, 
they sailed between “Salé” on the Moroccan coast and 
the land of the “saloios” (those that originate in Salé) 
that lived above the shores of the “Dark Sea.” Their 
boats would then possibly be the “throne of God” like 
Vicente’s barge, if you think about it, was later. They 
already knew the “Fortunate Islands” (Canaries) near 
the Moroccan coast and where,-who knows? … - the 
“Adventurers” from Lisbon that the Arab traveller Edrisi 
said to have emerged from the Islamic period in Alfama 
had sailed.

This is not the place to make any other mention of 
the sagas and corresponding mythology related to the 
“Lighting of the Sea” led by the boats of the Vicentes 
many years later. Moving forward … Let us just say to 
ourselves the verses we used to recite in our childhood: 
“Here comes the carrack Catrineta that has a lot to tell.”
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The Cathedral of Lisbon, the new “Church of the 
Raven” – will not be the only place where the crows 
will stay almost until the present day. 

They are all over the city. They are old acquaint-
ances of Vicentes of Lisbon. The crow is the symbol 
and protector of travellers and sailors. The fishermen 
of Lisbon, nomads of the water, certainly had them 
around on the many fishermen beaches at the foot of 
the extensive cliffs of the Ribeira in Lisbon. Probably 
long before the arrival of the Martyr they were already 
perched on the cliffs bordering the Ribeira, above the 
beaches where the fishermen collected the boats and 
nets and where they chose the fish, the food of cor-
morants. They came down from the cliffs where they 
sat to come and feed on the fish the fishermen gave 
them asking in return, perhaps, the protection of St. 
Vincent figured by the crows: “Bless me St. Vincent“...

Vicente the raven, but also Vicente the seaman 
(“walk the earth, walk the sea” as was said once) disap-
peared from the beaches and now we don’t even see 
the cliffs hidden by buildings that men raised on the 
landfills of the Tagus. After the fisheries, the Vicentes 
immigrated to the mainland. We will find them as 
crows later, for a long time, at the door of taverns and 
other Vincentian meeting points in the company of 
crows and magpies, first cousins of the crows, some-
times they were all accompanied by a relative from 
overseas, well spoken, who came to them after the 
“Dark Sea” became “enlightened”: the parrot.

c) THE BODY
Anyone looking at the boat that carries the body of 

St. Vincent to Lisbon, hovering towards the Tagus es- 
tuary on a probably misty morning that dissipate, is 
invited to think about the Charriot of Apollo (sun god 
of the Greeks) escorted by crows, birds hat were them-
selves dedicated to the god. The Barge comes out from 
the darkness of the Dark Sea and sails slowly towards 
the sun that rises near the “Mar da Palha”.

When did that happen? Lisbon was conquered in 
1147, but the conquering king did not remain in the 
City. For thirty-six years, the Tagus was the border of 
clashes and daily fights between Moors, Nordic and 
Mediterranean Christians. As very aptly says Aires do 
Nascimento (in, S. Vicente de Lisboa e seus milagres 
medievais), the coming of Vicente, the thaumaturge 
martyr, put an end (in 1173) to disputes between the 
city’s inhabitants. Once again, we witnessed the known 
phenomenon of the coexistence of religions in the 
Algarve. Six years after the arrival of the relics (in 1179), 
the monarch was giving Lisbon its charter which meant 
it had become possible to establish a minimum of pu- 
blic order and normalcy in the relations among them.

Let us look at the boat that approaches. The picture 
tells us that we know that Vicente is dead… but this is 
not true. He is just motionless, like the ravens that 
serve as escorts and rarely move. He appears properly 
dressed, apparently intact. He reminds us of an anci-
ent mummy, but we know that the mummy, in Egypt, 
incarnated a new Osiris, very much alive and full of 
supernatural powers.

b) THE RAVENS
The crows travelled with the body of Vicente from 

his death in Valencia at the hands of the proconsul 
Daciano to his final grave in Lisbon.

The crow of Valencia that protects the body of the 
Saint is, after all, the same that guards the tomb of 
Vicente in the Cape of Sagres or of the Ravens. When 
…through the fog… the people of Lisbon saw Vicente’s 
barge, the new Ulysses, sailed in the Tagus estuary 
(see original text of “Vicente, resonances of the Myth”) 
there were already two ravens, one on the bow and 
another at the stern of the vessel, following the rules 
of the mythical image. This escort accompanied the 
miraculous body brought to the Lisbon Cathedral and 
we know that crows sat camp in this church multiply-
ing around all the public places of the Vincentian City.

The legend spread by S. Augustine says that a raven 
defended the body of the martyr in Valencia preventing 
its destruction. No one is quite sure how, but we may 
think that the terrifying look of the Raven and the ma- 
gic associated with it have made Daciano retreat, fearful 
of its powerful magical power, a feeling common to 
most pagan peoples of the Mediterranean.

The Sacred Promontory (Cape Sagres) in the Algarve 
had been during the Roman period the abode of Saturn, 
a deity related to the nature and weather. With the 
conversion of the Roman Empire to Christianity, the 
god emigrated. Only the crows, birds dedicated to 
Saturn remained. It is possible that the characteristic 
“change of consciousness,” regarded by the ancients as 
one of the strongest “spells” of the crow, explains his 
conversion to Christian supernatural. Hence the per-
manence of this bird in the Promontory that will one 
day be called Cape St. Vicente.

We are in the Algarve in the Islamic period. The 
raven guarded the door of the “Church of the Raven” 
(“Elkenicital Corahb” in Arabic) in the Sacred Cape. It 
serves as a doorman, receiving the Christian pilgrims. 
But it also receives Muslim pilgrims called “Zairun” in 
Arabic who attended the mosque built next to the 
Christian monastery where the relics of Vicente were 
deposited.

The monks of Sagres had an obligation to give a meal 
to “Zairun” Muslims visiting the mosque and tomb. 
One of them, Abu Hamid Al-Andaluzi (XI century) 
said: “When the pilgrim arrived at the mosque, the 
crow sticks his head through the door of the Church 
and quacks strongly as many times as the number of 
pilgrims. Twice if they were two, ten if they were ten." 
The monks are warned and prepare the meal.

No surprise comes from this harmony between Moors, 
crows and Vicente. The raven was formerly known 
among the Arabs as the “Father of Prophecy” due to 
its powers of divination. The specific characteristics of 
their flight and quack were interpreted by Muslims as 
signs of the future. We can synthesize this saying the 
martyr Vicente and the accompanying Crow are, all 
summed up, the symbol of reconciliation between 
Christians and Muslims in Islamic Algarve.
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Once the coffin carrying the relics had been taken 
to shore, it was proven that it did not contain a lifeless 
corpse, because the martyr continues to work miracles 
in favour of those who invoke him in the afflictions of 
life and especially of those who visit him in his new 
abode.

Near the tomb specific rituals unfold: invocations, 
extended by placing the hands on the tomb and other 
more or less codified gestures, is the deposition of the 
sick near the body of St. Vincent that sometimes lay 
there overnight; it takes the character of a collective 
“catharsis” collective with a crowd storming into the 
church, praying and crying when the news resonate 
through the City, and implores the intervention of the 
Saint. The cult of the saint understands gestures and 
promises required to be met by the candidate or the 
miracle or to whoever it is associated to. The gestures 
are commanded by the saint (through dream, per-
sonal inspiration, warning signs) or simply by human 
requirements, including the ecclesiastical authorities. 
The service takes place mostly at night, irresistibly 
recalling the cures of Epidaurus mentioned earlier.

After the miracle, a collective party starts, involving 
not only the direct witnesses but the entire City that 
becomes aware of the vitality of the patron saint that 
protects it. Nobody sleeps: singing and dancing, dis-
tribution of food and drink, a popular action that 
somewhat displeases the most sensitive believers. The 
Vicentes are celebrating.  

d) WE THE VICENTES
The Lisbon Vicente embarked on the Discoveries 

ships, from Belém, and contributed to turn the “Dark 
Sea” of yore into a “Shining Sea”, the path to New Worlds. 

“Vicente” came home (not many years ago …) at the 
end of the cycle of the Discoveries. But the “Stone Raft” 
(the Iberian Peninsula by José Saramago) breaks off 
(again? …) from Europe. …What horror!…

Don’t be upset Vicente… go… seek New Worlds… 
Those who are inside and those outside of you. Fly into 
the future... 

Cras… Cras...

   
With two hands – the Act and the Destiny –  
We reveled In the same gesture, towards the sky  

    One raises the tremulous and divine torch  
And the other draws away the veil. 
                                                   (Fernando Pessoa, Mensagem)

And again shall we conquer the Remoteness–
Of the sea or some other, but let it be our own! 
                                                   (Fernando Pessoa, Mensagem)



ESTE É O MEU VICENTE. ESTE É O MEU CORVO.PEDRO PENILO
THIS IS MY VICENTE. THIS IS MY CROW.
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PEDRO MALAQUIAS

Sugere Vicente, que o mito nunca é a preto e branco 
e que é preciso rever para crer. Sigamos então, em vôo 
de pássaro, nas asas desse corvo enigmático e profundo. 
Nas asas de Vicente, o mito. 

O mito, o mote, a meta... 
Decerto não será a preto e branco, apesar de ser esse 

o signo mais evidente e obscuro que ficou de Vicente. 
Preto e branco, nas cores da bandeira do município 
que, segundo rezam as crónicas e a lenda, ele fez questão 
de abraçar e proteger. 

Mas ele, quem?… Vicente de Saragoça, o mártir cristão, 
que preferiu morrer às mãos de Roma, a submeter-se a  
incensar deuses bárbaros?… Vicente, o santo mártir, que 
morreu por uma causa? 

Consta que a primeira falhada tentativa de Afonso 
Henriques de resgatar as relíquias do santo do Al-Gharb 
muçulmano, foi porque S. Vicente assim o determinou 
milagrosamente, porque sabia que não era Lisboa, o 
destino que o rei lhe reservava... 

Ou Vicente, o corvo, que  fez a guarda de honra, na 
viagem que, finalmente, mais tarde o trouxe, a Vicente, 
o santo, ou parte dele, até essa Lisboa recém conquista-
da e que se queria cristianizar rapidamente e em força?… 

E aqui começa logo a perceber-se porque é que o mito 
nunca poderia ser a preto e branco. 

Vejamos. Ainda agora começamos e já Vicente nos 
confunde com perguntas e enigmas. Vicente, o corvo?! 
O corvo? Assim, no singular?! E porquê? Pois não eram 
dois, os que, diz quem viu, entraram a barra do Tejo, 
empoleirados à popa e proa da barca que trazia as 
relíquias do santo?! E, proteger Lisboa, afinal, quem? 
O Santo, ou o Corvo? Sim, que eram corvos vivos, 
quem protegia tendas e tabernas na Lisboa de até ainda 
não há muito tempo. E não a imagem do santo, que 
esse acabou destronado por outro, que começou na 
mesma ordem de S. Vicente, mas acabou franciscano 
e emigrado com sucesso em Itália. Com tanto sucesso, 
aliás, que ainda hoje Lisboa e Pádua lhes disputam o 
patrocínio… 

o mito,
o mote,

a meta
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Mas regressemos a Vicente, o santo. A chegada das 
relíquias a Lisboa foi um acontecimento que muitos 
comparam a uma espécie de 25 de Abril. Não só pelo 
secretismo da noite que envolveu a chegada e desem-
barque, como as manobras que se seguiram. Todas elas 
implicando uma estratégia quase militar, para levar 
para a Sé o precioso espólio, desde a  Igreja de Stª Justa, 
onde os moçárabes (diz-se que, os verdadeiros respon-
sáveis por toda a operação) o queriam guardar, como 
símbolo de fidelidade à velha religião (onde ainda se 
morria por uma causa, se bem que eles próprios tivessem 
feito melhor. Integraram-se na sociedade muçulmana, 
adoptando usos e costumes, conseguindo ao mesmo 
tempo liberdade e paz de espírito para continuar a 
professar a própria fé, discretamente, mas sem conces-
sões. Também, mais tarde, em Lisboa, a Sé se abria, 
uma vez por ano, ao culto antigo de S. Vicente e só assim 
os moçárabes assentiam assistir á celebração. Numa 
linguagem simplista, diria que tinham uma forma de 
estar na vida de como quem diz: pois sim, mas…Se é 
que isto vos faz sentido. 

Mas…quanto ao santo, para eles, o martírio de 
Vicente de Saragoça, era o mote, não tanto a meta. 
Protagonizaram, contudo e assim mesmo, um exemplo 
interessante de convivência pacífica, nessa longa noite 
da nossa medieval idade. Ainda hoje daria jeito, em 
certos sítios…

E já vai longo o parêntesis,  sugere Vicente que não 
nos dispersemos.) 

Continuando.... Seja, portanto isso, sejam as moti-
vações manifestamente políticas do rei, para quem a 
posse das relíquias do santo em Lisboa eram uma 
garantia de que aquele território estava definitivamen-
te convertido à fé de Cristo. Terá sido do rei, a ideia de 
eleger S. Vicente como patrono da cidade recém con-
quistada, para que não houvesse dúvidas. Seja, final-
mente, porque o povo saiu à rua, quando a notícia se 
espalhou e tomou conta da História, acabando por 
preferir o Corvo, simbolicamente, como o guardião de 
boa fortuna. Entretanto, como se sabe e já se disse, os 
corvos voaram das tascas e até da Sé, quanto aos Cravos, 
os senhores saberão melhor que eu.

Até aqui, já vemos que muitas cores foram animando 
o horizonte, em que Vicente nos sobrevoa. Várias leitu-
ras se foram já fazendo à volta e algumas ideias fortes 
foram sobressaindo  e fixando o perfil de Vicente, o mito. 

Temos uma certa resiliência moçárabe, o heroísmo 
de Vicente de Saragoça, que se deixou matar por uma 
causa, Vicente o corvo, que qualquer bom dicionário 
de Símbolos e Coisas Estranhas vos dirá o quanto já se 
disse e escreveu e efabulou à volta desta negra e mis-
teriosa criatura...podia dizer-vos, de forma abreviada, 
que o corvo só começou a ganhar simbolicamente uma 
conotação negativa desde que os povos começaram a 
assentar e a sedentarizar-se. A coisa ganhou natural-
mente contornos trágicos com os românticos, mas esses 
também só se sentiam felizes a sonhar com desgraças… 
Tirando isso, em todas as tradições de que há conheci-
mento, o corvo é uma ave divina, protectora, luminosa.. 

Dou-vos o exemplo máximo. Para os Índios Tlingit, o 
corvo, é demiurgo e herói. É ele quem organiza o mundo,  
é nas asas do corvo que a civilização e a cultura espa-
lham as sementes pelo mundo. É ele quem liberta o 
próprio Sol! Só p’ra que vejam.

Mas, diz também Vicente, que é preciso Rever para 
Crer. Porque a Realidade não chega para criar o Mito. 
Serve-lhe de mote para essa meta, que é o céu por onde 
nossa alma quer voar. Serve-lhe de guião. Já o mito é 
mais que isso. É guia e bordão. É tudo o que formos 
fazendo dele e com ele. Está sempre pronto a ser rein-
ventado e recriado segundo o tempo e a necessidade 
do momento.

Já vimos que S. Vicente, o mártir de Saragoça fica já 
muito sumido na memória colectiva, tendo sido, aliás, 
substituído na veneração popular por Stº António, sá- 
bio santo, sem dúvida, douto e senhor de uma cultura 
superior, mas cujos prodígios mais populares são os de 
consertar bilhas e patrocinar casórios, cujo sucesso 
saltou fronteiras e levou o nome de Portugal, que então 
já havia, além fronteiras. E isso, ainda hoje é motivo 
de orgulho nacional… Mas, se Vicente me deixasse, 
diria que Lisboa acabou trocando o exemplo de quem 
morreu por uma causa, pelo o de um emigrante de su- 
cesso, vagamente alcoviteiro e que consertava bilhas 
milagrosamente, para mais que certo desespero dos 
oleiros da altura...

Só para dar mais uma achega ao fantástico horizonte, 
que os mitos nos podem abrir... Alguns estudiosos 
lembram que o crocitar do corvo faz lembrar a palavra 
latina que significa “amanhã” – “Cras Cras”, diz o 
corvo... Claro que daria que pensar, se os corvos falas-
sem latim… Mas, é inspirador. Há também quem lembre 
que Vicente pode vir do latim – o que vence.. o que 
vence a morte, como se isso fosse possível… Mas, con-
tinua a ser inspirador.

Mas, não sejamos mesquinhos. E aproveitemos as 
asas de Vicente, o mito que guarda todas as cores desta 
Lisboa que desde sempre foi assim mesmo de muitas 
cores, muitos credos e gentes e gestas e sonhos e 
desejos… Vamos nas asas d’O que liberta o Sol e acre-
ditemos que é isso mesmo que ele nos grita, abrindo 
aquele bico negro e capaz de rasgar todos os medos. 
Grita: Cras! Cras!… Amanhã, sim. Porque amanhã 
começou ontem. E agora é hora de ir nas asas de Vicente, 
o Mito, e partir à descoberta do que resiste ao Tempo. 
O que resiste ao Medo. O que sobrevive à Morte. 

E talvez aí, finalmente nos encontremos. Amanhã?… 
Porque não?

Já agora. Vicente manda dizer que este texto foi escrito 

respeitando o Acordo Ortográfico estabelecido entre o 

autor e a professora da instrução primária dele.
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Vicente suggests that the myth is never black and 
white and reviewing is necessary to believe. Let us fly, 
then, like a bird, on the wings of that enigmatic and 
deep crow. On the wings of Vicente, the myth. 

The myth, the theme, the goal… 
It will certainly not be in black and white, although 

that is the most obvious and obscure remaining sign 
of Vicente. Black and white, the colours of the city 
banner, which, according to chronicles and legends, 
he was keen to embrace and protect. 

But who is he?… Vicente of Saragoza, the Christian 
martyr, who preferred to die at the hands of Rome than 
to submit to honour barbaric gods?… Vicente, the martyr 
saint, who died for a cause? 

It is reported that the first failed attempt by Afonso 
Henriques to rescue the relics of the saint from the 
Muslim Al-Gharb, was actually by S. Vicente’s miracle 
decision, because he knew Lisbon was not the desti- 
nation the king had reserved to him... 

Or Vicente, the crow, who served as guard of honour 
on the trip that, eventually, sooner or later, brought 
him, Vicente, the saint, or part of him, to that newly 
conquered Lisbon, a city that was to Christianized 
quickly and in force?... 

And here we begin to realize why the myth could 
never be in black and white. 

Let us see. We have only just started and Vicente is 
already confusing us with questions and riddles. 
Vicente, the crow?! The crow? Singular tense?! And 
why? Were there not two the crows that, according to 
witnesses, came into the Tagus, perched on the stern 
and prow of the barge that brought the saint’s relics?! 
And, to protect Lisbon, after all, who? The Saint or the 
Crow? Yes, for they were living crows, protecting shops 
and taverns in Lisbon up until not too long ago. And 
not the image of the saint, who ended up overthrown 
by another, who started in the same order as St. Vicente, 
but ended as a Franciscan and a successful emigrant 
in Italy. With so much success, in fact, that to this day 
Lisbon and Padua will compete for his patronage... 

the myth,
the theme,

the goal
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But let us go back to Vicente, the saint. The arrival 
of the relics to Lisbon was an event that many compare 
to a kind of 25th of April. Not only for the secrecy of 
the night that involved the arrival and landing but also 
for the manoeuvres that followed. They all implied an 
almost military strategy, to take to the Sé the precious 
cargo from the Church of Stª Justa, where the Moza-
rabs (said to be the real responsible for the whole ope-
ration) wanted to keep him, as a symbol of fidelity to 
the old religion (where you still died for a cause, even 
though they had done better themselves. They were 
integrated in the Muslim society, adopting its customs 
and traditions, achieving at the same time freedom 
and peace of mind to continue to profess their own 
faith, discretely but without concessions. Also, later, 
in Lisbon, the Sé was opened once a year to the ancient 
cult of S. Vicente and only this way the Mozarabs 
accepted to attend the celebration. In a simplistic lan-
guage, I would say their life philosophy was: yes, sure, 
but… If this makes any sense. 

But... as for the saint, for them, the torment of 
Vicente of Zaragoza, was the theme, not so much the 
goal. They were protagonists, however and even so, of 
an interesting example of pacific coexistence, in that 
long night of our middle age. It would still come handy, 
in certain places...

But this parenthesis has now run rather long, and 
Vicente suggests we don’t disperse ourselves.) 

Carrying on…. Were that the reason, or the king’s 
manifestly political motivations to whom the possession 
of the relics of the saint in Lisbon were a guarantee 
that that territory was finally converted to the faith of 
Christ. The idea of electing St. Vincent as a patron of 
the newly conquered city was the king’s, so that no 
doubts remained.

Were it, finally, because the people went out into 
the street when the news spread and took hold of 
History and eventually chose the Raven, symbolically, 
as the guardian of good fortune. Meanwhile, as is well 
known and we have said earlier, the crows flew up 
from the taverns and from the Cathedral, with Carna-
tions, you certainly know better than me.

So far, we see many colours brightening the horizon, 
where Vicente hovers over us. Several readings have 
been made about him and some strong ideas have stood 
out and fixed the profile of Vicente, the myth. 

We have a certain Mozarabic resilience, the heroism 
of Vicente of Zaragoza, which let himself get killed 
for a cause, Vicente the Raven, which any good dictio-
nary of Symbols and Strange Things will tell you all 
that has been said and written and efabulate around 
this black mysterious creature… I could tell you, in 
short, that the crow has only symbolically gained a 
negative connotation since people began to settle down 
and become sedentary. The whole thing obviously gained 
a tragic outline contours with the Romantics, but they 
too only felt happy to dream of woes... Apart from that, 
in every known tradition, the crow is a divine bird, 
protective, luminous. I give you the ultimate example. 

For the Tlingit Indians, the raven is a hero and a demi- 
urge. He organizes the world; it is on its wings that the 
seeds of civilization and culture are spread around the 
world. It is he who freed the sun itself! So now you know.

But Vicente also says that it takes to Reviewing to 
Believe. Because Reality is not enough to create the 
Myth. It serves as theme to that goal, which is heaven 
where our soul wants to fly to. It serves as script. But 
the myth is more than that. It is a guide and a staff. It 
is everything we turn it into and do with it. It is always 
ready to be reinvented and recreated according to the 
time and the need of the moment.

We have seen that St. Vincent, the martyr of Zara-
goza is already very faded in the collective memory, 
and was, in fact, replaced in popular veneration by St. 
Anthony, wise saint, undoubtedly, learned and master 
of a superior culture, but whose most popular prodigies 
are fixing jugs and sponsoring marriages, whose success 
has jumped borders and taken the name of Portugal, 
that already existed, beyond its borders. And this is 
still cause for national pride … But if Vicente would let 
me, I would say that Lisbon ended up exchanging the 
example of those who died for a cause, for that of a 
successful emigrant, vaguely pimpish who miracu-
lously repaired pots, bringing a certain desperation of 
the potters of the time…

To give just one more contribution to the fantastic 
horizon those myths can open to us... Some scholars 
point out that the cawing of the crow resembles the 
Latin word which means “tomorrow” - “Cras Cras,” 
said the crow ... Of course this would give you food for 
thought, if crows could speak Latin… But, it’s inspiring. 
There are also those who remember that Vicente can 
come from the Latin – he who wins... he who overcomes 
death, as if that were possible... But, it is still inspiring.

But let’s not be petty. And let us seize the wings of 
Vicente, the myth that holds all the colours of Lisbon 
which has always shown many colours, many faiths 
and people and deeds and dreams and desires… Let’s 
take the wings of The one who sets the Sun free and 
believe that that is what he shouts at us, opening its 
black beak and able to rip all fears.

He shouts: Cras! Cras! ... Tomorrow, yes. Because 
tomorrow started yesterday. And now it’s Time to go 
on the wings of Vicente, the Myth, and take off towards 
the discovery that resists time. He who resists Fear. 
He who survives death. And maybe then, we finally 
meet. Tomorrow? ... Why not?

By the way. Vicente sends word that this text was written 

respecting the Orthographic Agreement established 

between the author and his elementary school teacher.



JOÃO CABAÇO A BARCA •  S.VICENTE OBLÍQUO
THE BOAT • S.VICENTE OBLIQUE
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Sempre escrevi inteiramente com o meu corpo e 
com a minha vida e não faço ideia do que serão 

problemas puramente mentais.
Das forças cósmicas aos valores humanos, Friederich Nietzsche. 

Em busca
do amor perdido

Uma homenagem a Adão & Eva, Sansão & Dalila; Venus & Marte, 
Baco & Ariane, Cupido & Psique, Orfeu & Eurídice, Jasão & Medeia, 
Ulisses & Calipso, Alexandre & Roxana, Adriano & Antinoo, Dido 
& Eineias, António & Cleopatra, Romeu & Julieta, Hamlet & 
Ofélia, Otelo & Desdémona e a todos os amores perdidos em busca 
do seu (re)encontro.

NELSON GUERREIRO

Flowers growing on a hill 
Dragonflies and daffodils 
Learn from us very much 

Look at us but do not touch  
Phaedra is my name.

Some Velvet Morning, Lee Hazlewood

 
All the love that you’ve given me  

It helps me see what’s right  
All my life now you’ve given me  

A chance to see your light  
All the feeling i have for you  

Let it come on through  
When I cry you heal my pain  

Help me come to you 
      (…)

This  is the place to find  
When it stops  

Choices are few  
It’s just me and you  

Give me what I need to live  
Help me come to you

How deep is your love, The Rupture
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LOVE IS ALL — EXCERTO DE UM CARTAZ 
RASGADO EM BERLIM EM 2009

Vicente anda à procura de amor. 
Nessa demanda Vicente sente-se em contramão neste 

mundo de furiosa individualização – subscrevendo 
Zigmunt Bauman em Amor Líquido. No encalce do amor, 
Vicente pretende desmistificar o postulado de que os 
relacionamentos são bênçãos ambíguas, já que oscilam 
entre o sonho e o pesadelo, não havendo como deter-
minar quando um se transforma no outro. 

Vivente tem-se dedicado à vida. Anda por aí, em 
deslocações expectantes de encontros futurológicos. 
Está preparado para amar como nunca. Quer realizar-se 
e o seu espírito é habitado por uma vontade inédita de 
viver um amor completo, para lá da efémera combustão 
dos corpos. Quer sentir o prolongamento do sopro 
cupídico para sentir a extensão do momento suspen-
sivo convertido em emoção extática e vital. 

PRESSÁGIOS E SINAIS ESTIMULANTES, 
QUAIS ESPERANÇAS ÚLTIMAS

— O que tem de ser à mão vem ter. Esta frase ouvira 
Vicente da boca de uma pessoa remota e que encon-
trava sempre que não esperava – e que não via há muito 
tempo – depois de assistir a um concerto de uma dupla 
artística amorosa inspiradora de seu nome Calhau! na 
Culturgest numa noite semi-fria de abril. 

Parêntesis nr. 1. A memória deste concerto traz-lhe a 
imagem de uma mulher que se descobre dentro de um 
adereço que lhe pareceu o papel de um Ferrero Rocher 
depois de comido e deixado ao abandono numa mesa 
de uma sala qualquer por onde passou sem deixar rasto 
e cujo corpo com quem partilhou o mesmo lhe tinha 
prometido um futuro adocicado pelo menos até à pri-
mavera — já que, como é sabido, estes bombons hiber-
nam. Fecho de parêntesis.

A frase, ouvida da boca daquela pessoa de reencon-
tro desmarcado, é de Albertina Alves Araújo – sua avó 
de tão orgulhosamente sua neta. Aprofundando ali o 
alcance da sua sabedoria popular, do acerto vital do 
aforismo e do desejo de ocorrência futura da frase na 
sua vida, Vicente sintonizou-se silenciosamente com 
ela na frequência das suas siglas. Sem demoras, a neta 
acrescentou: — Já reparaste que os seus nomes perfazem 
AAA?. O seu desdobramento ficou prometido para mais 
tarde, ou seja, para agora, no momento da escrita. 
Desdobre-se pois. Versão 1: A de amor. A de aventura. 
A de arrebatamento. Versão 2: A de atractivo e/ou 
atraente. A de apaixonante e/ou de astonishing. A de 
atordoamento e/ou de atrappé.

Parêntesis nr. 2. Uma das pessoas que estava no grupo 
espontâneo de discussão do concerto lança a seguinte 
frase: — A vida tem muitas surpresas! — reagindo à es-
tupefacção de um amigo de longa data às suas últimas 
ocupações quotidianas partilhadas com sorrisos rasga-
dos, a saber: aulas de piano, confecção de bolos pouco 
calóricos, bricolage na sua casa e leituras de obras filo-
sóficas da modernidade, cujo foco temático era o idea-
lismo transcendental – andava a ler Kant, portanto. 
Fecho de parêntesis.

SO IN LOVE — MATIAS AGUAYO DIXIT 
― UMA MÚSICA OUVIDA EM REPEAT

Vicente tinha acabado de ler Arte de Amar de Ovídio, 
considerado o primeiro poeta didáctico do amor, e não 
se identificou com a obra, considerando-a uma influ-
ência nefasta do seu programa de vida futura, pelo que 
ela se apresentava enquanto cartilha pronta a usar para 
sedutores e sedutoras hábeis no fingimento. 

Vicente quer verdade e autenticidade no amor. Está 
cansado de se sentir conduzido pelos seus apetites luxu- 
riantes. Vicente que era, à semelhança de Pan, o símbolo 
do amor físico, mas a sua incapacidade de conquistar 
quem ama desperta-lhe nas veias uma melancolia 
surpreendente e dolorosa. Renuncia à dissimulação, 
porque todas as suas experiências anteriores não foram 
consideradas por si plena e verdadeiramente satisfató-
rias. A sua retrospectiva rebatiam-no contra vivências 
frustrantes, comprovando a regra heideggeriana de que 
as coisas só se revelam à consciência por meio da frus-
tração que provocam – fracassando, desaparecendo, 
comportando-se de forma inadequada ou negando a 
sua natureza de alguma outra forma. 

Querendo manter-se escrupulosamente no presente, 
Vicente faz do futuro o tempo da sua busca e da inquie-
tude e o passado o do arrependimento convicto e do 
remorso irreprodutível. Com a ajuda de Schopenhauer 
descobriu a força neutralizante do passado, apresen-
tando-se esta como um clarão de optimismo para encarar 
o futuro. 

Vicente está, pois, saturado de viver o desencanto 
generalizado de se envolver em terrenos baldios, num 
quotidiano carimbado como indigno, porque resultava 
falho, qual boicote indesejado. Rememorando via a sua 
vida imbuída de uma religiosidade de pacotilha. Vicente 
anseia por um amor histórico numa projecção biográ-
fica intensiva. Quer finalmente realizar a expressão: 
lado a lado. É seu desígnio arrebatar-se por esse senti-
mento encantador. Vicente, querendo recuperar a sua 
luminosidade, está determinado a que o amor voltasse 
a ser encarado como um modo de compreender a exis-
tência. Renunciando à visão barthesiana de que o amor 
é um cadáver, Vicente anda à procura de um amor vital. 
Cansado de experimentar as tipologias primárias das 
ligações amorosas: o capricho de um par de dias, a in- 
clinação obstinada, a tepidez duradoura, o entusiasmo 
deslumbrante, o hábito frio e a dependência improdu-
tiva, Vicente deseja agora entregar-se a algo inominá-
vel e impassível de dominar racionalmente. Vicente é 
agora um corpo aberto à surpresa e desejoso de ator-
doamento. “The one” é uma expressão que lhe ressoa 
todos os dias ao despertar. 
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VICENTE, O SENSACIONISTA 
Vicente sente-se vivo e está consciente que não se 

deve perguntar se deve amar, pois sente que deve é 
sentir. Sentir sem dizer que se sente, pois o sentimento 
dito destrói o prazer do amor. É essa limpidez que vem 
sentindo nas suas meditações imperturbáveis à beira-
-rio, nem mesmo pelos barcos que se arrimam ao cais. 

Vicente libertou-se e o seu espírito reveste-se de uma 
finura confiante, dando-lhe uma versatilidade de pen-
samento que lhe permite sair de si, abandonar-se para 
se completar. Vicente já percebeu que é imperfeito e 
que lhe faz falta um segundo ser para ser feliz. Juntos,  
crê que devem formar uma pessoa completa. É por isso 
que Vicente já não gosta de morar consigo e por isso 
quer amar e partilhar uma morada comum, uma cama 
com lençóis macios, um frigorífico bem-cheiroso, um 
sofá novo, uma intimidade feita de mimos florescentes, 
reiventando um quotidiano gostoso – um pouco de tudo, 
um pouco de você (frase retirada de uma música de 
Roberto Carlos chamada “Os Seus Botões” em que ele 
num concerto diz antes de a cantar: — No meu momento 
actual sinceramente eu não gostaria de cantar esta canção. 

Querendo dominar o pathos dos factos obscuros, 
Vicente deseja uma iniciação tornada possível por um 
encontro singular que não possibilitará um desenlace 
trágico, nem uma derrocada lúgubre. — Onde estás? 
Pergunta-se em cada esquina que dobra, e de cada vez 
que a encontra responde à pergunta dizendo para si 
próprio: — Só se ama aquilo que nos faz falta. Nesse 
mesmo instante, Vicente lembra-se de um quadro: 
Couple chez le Père Lathouille, de Éduard Manet (1879).

VICENTE, O ILUSIONISTA
Vicente dá-se conta que consegue penetrar na inti-

midade dos quartos dos amantes inspiradores. Nesse 
trespasse Platão disse-lhe muitas coisas ao ouvido ao 
mesmo tempo que testemunhava a beleza implacável 
do amor. Nessas situações-comprovativas, Vicente rei-
terou em silêncio que queria sentir algo inédito, mesmo 
que parta de uma vontade do impossível, qual recusa 
desilusionista. 

Quando abandonava esses leitos, Vicente escrevia 
amiúde coisas que sabia não se provarem senão obri-
gando-se a reflectir sobre si mesmo e a encontrar a 
verdade da qual ouviu falar e presenciou pela experi-
ência directa. É nisso que consiste a força da sua apa-
relhagem sensorial. Conclusão: o primeiro efeito do 
amor é inspirar um grande respeito, termos veneração 
por aquilo que amamos mais. Aporia que lhe parecia 
muito justa, pois Vicente nada reconhecia no mundo 
tão grande como isso. 

Vicente tem sonhado com mulheres-símbolo-e-reais 
emancipadas das suas significações e biografias. Já 
sonhou com Medeia, Odalisca, Sherazade, Salomé, 
Penthesileia, Camille Javal do filme “Le Mépris”, Séve-
rine Serizy do filme “Belle de Jour”, Jane do filme “Blow-
Up”,  Beatrice do filme “O Carteiro de Pablo Neruda” 
e uma tal de Andreia que acabou de conhecer numa 
tarde primaveril nos jardins da Gulbenkian e que lhe 
parece uma bela ideia. Dos seus sonhos também recu-
perou excertos de mulheres sem identidade: lábios 
vermelhos que emolduram dentes, seios newtonianos, 
pernas cruzadas sumptuosas, ombros escancarados e 
ossudos, pescoços suaves, olhos hipnotizantes. Vicente 
acolhe essas imagens como um curador da beleza 
feminina. Vicente é agora um esteta apurado dos en-
cantos femininos, renascido de uma castidade remota. 
É um ser que já ultrapassou a sua fase experimental. 
Quer assentar-se num corpo predestinado, venerando 
o seu cruzamento-encontro com honras nupciais e 
arranjos florais encaminhantes à procriação.  

Vicente nas suas movimentações, viu-se observador 
de amores felizes que não lhe causavam repulsa. Não 
teme por isso as paixões, antes as elogia por aquilo que 
podem trazer de perturbador e de catalisador ao indi-
víduo-si. Para ele à semelhança de Pascal as paixões 
são pensamentos, embora pensamentos ocasionados 
pelo corpo. O seu corpo pensante desvela-lhe um futuro 
promissor, já que vê na paixão o antídoto para afugentar 
o vazio. Vicente havia descido aos seus infernos e o 
vazio que rondou a sua alma tornara-o um ser  capaz 
de se apaixonar e nesse arrebatamento está convicto 
que vai ser grande, contrariando a sua imperfeição, 
reiventando a melancolia, na modalidade mais simples: 
a ligação ao outro. Vicente quer contracenar. Descodi-
ficar a intersubjectividade, o lado a lado, oferecendo 
um pouco da sua perfeição a outro ser, acreditando 
que nessa fricção ambos se realizarão como  pessoas. 
Vicente é agora um homem que está à procura de agi-
tação. Clic. Acção. É por isso que deseja ser sacudido 
por paixões, cujas nascentes brotam no seu coração 
cada vez mais saudável. Sente-se apaixonado de amor 
pela sua busca, vê-a como uma obra ainda por criar, 
tal como Pigmalião por Galateia.
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NUM FILME SEMPRE POP 

LOVE IS THE DRUG AND I NEED TO SCORE.
                                                                 Love Is The Drug, Roxy Music

Por estes dias, Vicente tem ouvido muitas músicas 
categorizadas como love songs, oriundas do universo 
pop, apercebendo-se de que encontrara maior profun-
didade no cancioneiro popular do que noutras fontes, 
cujo significado geral era um pouco obscuro, mas 
certeiro no que toca à correspondência com a vida. 
Nessas escutas prestava atenção como nunca às letras 
que o colocavam nos caminhos do amor, muitas vezes 
como cruéis entremezes. Vicente anotou esta frase: 
– But don’t forget the songs that saved your life. As 
letras a que prestou mais atenção, foram aquelas que 
lhe suscitaram um desejo de corresponder ao seu com-
promisso amoroso.

Vicente nesta fase da sua vida, qual homem român-
tico dotado de uma sublimação experimentada, sentiu 
a necessidade de se refundar como ser humano e esco- 
lheu como alicerce o amor, para assim chegar à sua 
essência de humano. Vicente vê no amor uma expres-
são máxima de liberdade e dos sentimentos. Numa 
tarde soturna, descobriu-se à beira-rio e num ápice-
-vislumbre viu o seu eu íntimo absoluto. Nessa visão, 
comprometeu-se a buscar a transcendência, num enlea- 
mento constante. Fez-se uma pergunta: — E não é o 
sonho de um homem em grande parte a germinação da 
almejada individuação do romântico? Pôs-se a andar. 
Acreditou que podia encontrá-la. Percorreu novos 
caminhos. Essas caminhadas foram redenções român-
ticas. Até que um dia encontrou uma pessoa, num 
cenário, cuja imagem foi verdadeiramente forte que o 
guiou. Ela estava em sintonia com a Mãe Natureza. Os 
seus passos foram indicados para se encontrar com a 
sua própria natureza humana. Ocorreu-lhe uma espécie 
de redução fenomenológica do que é ser-se humano. 
Formulou a frase: — a passear é que a gente se entende.

HAPPY ENDING AND WALKING ON THIN ICE
 – OPUS BY YOKO ONO

Vicente é agora um desdobramento determinado 
entre vida e idealização. É uma presença de silêncio no 
espaço, um corpo correspondente das suas emoções, 
uma sincronia imprevista e potente entre dois corações. 
Vicente já pode ser um corpo apropriado pelo amor 
que reclama uma vida de acção que quer revelar-se em 
acontecimentos novos. Nada já pode estar visto. Como 
o interior é movimento, é necessário que também o 
exterior o seja, e tal maneira de viver é para Vicente 
um maravilhoso encaminhamento para a paixão e para 
a felicidade. Vicente vai arriscar a sua vida, mesmo sen-
tindo terror perante o mistério do porvir. Visto de fora, 
a sua expressão é sorridente e resplandece felicidade.

Vicente: 
— Os meus dias avizinham-se excessivos de 

amor. Vou deixar de ser visto. Vou dedicar-me a 
ela (cujo nome começa pela letra A) e mais não 
posso dizer porque a isto chama-se arte da vida 
e como não concebo o amor como algo que pode 
ser ensinado, suspenda-se a narrativa, pois nada 
se deve transmitir didacticamente sem a sua 
vivência directa e reflexão necessária. 
Agora quero viver. Agora tenho que desligar. 
Talvez volte já. É que tenho uma chamada que 
promete felicidade.   

                                                            – Olá A...
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I have at all times written my writings with my 
whole heart and soul: I do not know what purely 

intellectual problems are. 
From Cosmic Forces to Human Values, Friederich Nietzsche. 

In search of lost love

A Light-Fiction by Nelson Guerreiro – in a tribute to Adam & Eve, 
Samson & Delilah, Venus & Mars, Bacchus & Arianne, Cupid & 
Psyche, Orpheus & Eurydice, Jason & Medea, Ulysses & Calypso, 
Alexander & Roxanne, Hadrian & Antinous, Dido & Aeneas, Antony 
& Cleopatra, Romeo & Juliet, Hamlet & Ophelia, Othello & Des-
demona and to all the lost loves seeking to (re)unite.

Flowers growing on a hill 
Dragonflies and daffodils 
Learn from us very much 

Look at us but do not touch  
Phaedra is my name.

Some Velvet Morning, Lee Hazlewood

 
All the love that you’ve given me  

It helps me see what’s right  
All my life now you’ve given me  

A chance to see your light  
All the feeling i have for you  

Let it come on through  
When I cry you heal my pain  

Help me come to you 
      (…)

This  is the place to find  
When it stops  

Choices are few  
It’s just me and you  

Give me what I need to live  
Help me come to you

How deep is your love, The Rupture
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LOVE IS ALL — EXCERPT OF A POSTER 
TORN IN BERLIN IN 2009

Vicente is looking for love. 
In this quest, Vicente feels like he’s driving the wrong 

way in this world of furious individualization – subs-
cribing to Zigmunt Bauman in Liquid Love. Tracking 
down love, Vicente aims at demystifying the postulate 
that relationships are ambiguous blessings, since they 
oscillate between dream and nightmare, with no way 
to determine how one is transformed into the other. 

Vicente has been dedicated to life. He walks around 
in expectant travel of futurological encounters. He is 
as ready for love as he will ever be. He wants to be ful- 
filled and his mind is inhabited by an unprecedented 
desire to live a complete love, beyond the transient 
combustion of bodies. He wants to feel the prolonged 
cupidic blow to feel the extent of the suspensive moment 
when converted into ecstatic and vital emotion.

 
OMENS AND STIMULANT SIGNS, 

LIKE LAST HOPES
— What has to be comes to be. Vincent heard this 

phrase from the mouth of a remote person and always 
met when he least expected it – and whom he had not 
seen for a long time – after attending a concert by an 
inspiring lovely artistic duo called Calhau! In Cultur-
gest in a semi-cold night in April. 

Parenthesis nr. 1. The memory of this concert brings him 
the image of a woman who finds herself in a garment 
which seemed to him a Ferrero Rocher wrapping after 
eating and left abandoned on a table in a room where 
he passed without any trace, whose body with whom 
he shared the same promised him a sweet future at 
least until the spring – since, as is well known, these 
chocolates hibernate. Closing parenthesis.

The phrase, heard from the mouth of that person 
who had cancelled the meeting, is by Albertina Alves 
Araújo – the grandmother of this proud granddaughter. 
There, deepening the scope of his popular wisdom, of 
the vital truth of the aphorism and the desire for future 
occurrence of the phrase in his life, Vincent tuned si-
lently to her in the frequency of her acronyms. Without 
delay, the granddaughter said: — Have you noticed that 
her names make up AAA?. Their unfolding was promi-
sed for later, that is, for now, for the time of writing. 
Let us unfold then. Version 1: A for affection. A for 
adventure. A for ardency. Version 2: A for appealing 
and / or attractive. A for amorous and / or astonishing. 
A for amazement and / or atrappé.

Parenthesis nr. 2. One person who was in the sponta-
neous group discussing the concert launches the follo-
wing sentence: — Life holds many surprises! — Reacting 
to the amazement of a long-time friend to his last daily 
occupations shared with huge smiles, namely: piano 
lessons, baking of low calorie cakes, DIY at home and 
reading of philosophical works of modernity, whose 
theme focus was transcendental idealism – Kant, de-
finitely. Closing parenthesis.

SO IN LOVE — MATIAS AGUAYO DIXIT 
— A TUNE HEARD ON REPEAT

Vincent had just read Ovid’s Art of Love, considered 
the first didactic poet of love, he did not identify with 
the work, considering it an evil influence on his future 
life program, so she presented herself as a playbook 
ready to use for seductors and seductresses skilled at 
pretending. 

Vincent wants truth and authenticity in love. He is 
tired of feeling driven by his lusty appetites. Vincent 
who was, like Pan, the symbol of physical love, but his 
inability to conquer those who he loves awakens in his 
veins a surprising and painful melancholy. He renou-
nces deception, because he did not consider all his 
previous experiences fully and truly satisfying. Their 
retrospective confronted him with frustrating expe-
riences, proving the heideggerian rule that things only 
become apparent to consciousness through the frus-
tration they cause - failing, fading, behaving inappro-
priately or denying their nature in any other form.

 Wanting to keep strictly in the present, Vincent 
makes the future the time of his search and restlessness 
and the past the time of convinced repentance and 
irreproducible remorse. With the help of Schopenhauer, 
he discovered the neutralizing force of the past, pre-
senting it as a glimmer of optimism to face the future. 

Vicente is therefore saturated with living the wides-
pread disenchantment of engaging in empty lots, a 
daily life stamped as unworthy, because it resulted 
flawed, like an unwanted boycott. Looking back he saw 
his life imbued with a fake religiosity. Vincent yearns 
for a historic love in an intensive biographical projec-
tion. He wants to finally realize the expression: side 
by side. His plan is to be taken by this lovely feeling. 
Vicente, wanting to regain his luminosity, is determi-
ned to have love seen as a way of understanding exis-
tence. Renouncing to Barthes’ view that love is a corpse, 
Vincent is looking for a vital love. Tired of experiencing 
the primary types of liaisons: the whim of a couple of 
days, the stubborn inclination, the lasting warmth, the 
dazzling enthusiasm, the cold habit and unproductive 
dependency, Vincent now wants to indulge in some-
thing unspeakable and impassive to dominate ratio-
nally. Vincent is now a body open to surprise and eager 
to be stunned. “The One” is an expression that resonates 
with him every day upon waking.. 



40

Vicente has dreamt of symbolic-and-real-women 
emancipated from their meanings and biographies. 
He has already dreamt of Medea, Odalisk, Schehera-
zade, Salome, Penthesileia, Camille Javal n “Le Mépris”, 
Séverine Serizy of the film “Belle de Jour,” Jane in 
“Blow-Up,” Beatrice in the movie “The Postman” and a 
certain Andreia that he just met on a Spring afternoon 
in the gardens of the Gulbenkian Foundation and it 
looks like a nice idea. From his dreams, he also reco-
vered excerpts of women without identity: red lips 
framing teeth, Newtonian breasts, sumptuous crossed 
legs, wide open and bony shoulders, soft necks, mes-
merizing eyes. Vincent welcomes these images as a 
trustee of feminine beauty. Vincent is now a refined 
aesthete of feminine charms, reborn from a remote 
chastity. He is a being who has already passed the 
experimental stage. He wants to settle down in a pre-
destined body, venerating the crossing-appointment 
with bridal honours and floral arrangements leading 
to procreation.

Vincent in his wanderings was an observer of happy 
loves that did not cause him repulsion. He does not 
fear passions, rather praises them for what they can 
bring of upsetting and catalysing to the individual-self. 
For him like Pascal’s passions are thoughts, but thoughts 
brought up by the body. His thinking body unveils a 
promising future, as he sees in passion the antidote to 
chase away the emptiness. Vicente had gone down to 
his hells and the emptiness that haunted his soul made   
him a being able to fall in love and in that rapture he 
convinced that he will be great, contrary to his own 
imperfection, reinventing the melancholy, in the sim-
plest method: the connection to another . Vincent wants 
to play opposite someone. Decoding intersubjectivity, 
the side by side, offering a bit of his perfection to ano- 
ther being, believing that in this friction will fulfil 
their condition as persons. Vincent is now a man looking 
for excitement. Click. Action. That’s why he wants to 
be shaken by passions, with springs rushing out of his 
growingly healthy heart. He feels passionate with love 
for his search; he sees it as a work yet to be created, as 
Pygmalion for Galatea.

VICENTE, THE SENSATIONIST 
Vincent feels alive and is aware that one should not 

ask whether to love, because he feels it must feel. Feel 
free to say what you feel, because the feeling once told 
destroys the pleasure of love. It is this clarity that has 
meaning in his undisturbed meditations by the river, 
even by boats that sail to the pier. 

Vincent broke free and his mind is of a confident 
fineness, giving him a versatility of thought that allows 
him to leave himself, abandoning himself to become 
complete. Vicente has realized his imperfection and 
that he misses a second being to be happy. Together, 
he believes they must form a complete person. That’s 
why Vincent no longer likes to live with himself and 
so wants to love and share a common dwelling, a bed 
with soft sheets, a sweet-smelling fridge, a new sofa, 
an intimacy made of flourishing cuddles, reinventing 
a pleasant everyday life — a little of everything, a little 
of you (a sentence taken from a song by Roberto Carlos 
called “Os Seus Botões” where he says in a concert 
when he is about to sing it: — In my present moment 
honestly I would not want to sing this song.

Wanting to master the pathos of obscure facts, 
Vicente wishes for a tutorial made   possible by a parti-
cular meeting that does not allow a tragic outcome, or 
a dismal collapse. — Where are you? The question arises 
on every corner he doubles, and each time he finds it 
he answers the question by saying to himself: — Only 
if you love what we lack. At the same moment. Vincent 
remembers a painting: Couple chez le Père Lathuille, by 
Edouard Manet (1879).

VICENTE, THE ILLUSIONIST
Vincent realizes that he can penetrate the intimacy 

of the rooms of inspiring lovers. In this trespass, Plato 
told him many things in his ear while he witnessed 
the relentless beauty of love. In these confirming situ-
ations, Vincent quietly reiterated that he wanted to feel 
something unheard of even if it originates in a willing-
ness to depart from the impossible, as a “desillusionist” 
refusal. 

When he abandoned these beds, Vincent often wrote 
things he knew would be proved unless he forced 
himself to reflect on himself and find the truth he heard 
about and witnessed by direct experience. Therein lays 
the strength of their sensory apparatus. Conclusion: 
the first effect of love is to inspire a great deal of respect, 
feeling veneration for what we love most. He would 
state that it seemed very fair, because Vicente recog-
nized nothing in a world as wide as this. 
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IN A PERMANENTLY POP MOVIE 

LOVE IS THE DRUG AND I NEED TO SCORE.
Love Is The Drug, Roxy Music

These days, Vincent has heard many songs catego-
rized as love songs, coming from the pop universe, 
realizing that he had found in popular songs greater 
depth than in other sources, whose general meaning 
was a little unclear, but accurate with regard to the 
correspondence with life. In these listenings he paid 
attention like never before to lyrics that placed him in 
the paths of love, often as cruel interludes. Vincent 
noted this sentence: — But don’t forget the songs that 
saved your life. The letters that you paid more attention 
to were those which gave rise to a desire to respond to 
his loving commitment.

Vicente at this stage of his life, like a romantic man 
with the gift of experienced sublimation, felt the need 
to re-establish himself as a human being and chose 
love as the foundation, so as to reach the essence of 
human. Vincent sees in love a maximum expression 
of freedom and feelings. On a gloomy afternoon, he 
found himself by the river and in a glimpse saw his 
absolute inner self. In this view, he pledged to seek 
transcendence, in a constant intertwining. There was 
a question: — It is not the dream of a man mostly desired 
germination of individuation of romantic? He began to 
walk. He believed he could find it. He took new paths. 
These walks were romantic redemptions. Until one day 
he met a person, on a scenery, whose image was so 
strong that it guided him. She was in tune with Mother 
Nature. Her steps were appointed to meet his own 
human nature. It occurred to him a kind of pheno- 
menological reduction of what it is to be human. He 
formulated the phrase: — walking brings us together.

HAPPY — ENDING AND WALKING ON THIN 
ICE 

– OPUS BY YOKO ONO

Vincent is now a duplicate determined between life 
and idealization. He is a presence of silence in space, a 
corresponding body of their emotions, and an unex-
pected and powerful synchrony between two hearts. 
Vincent can now be an appropriate body for the love 
that calls for a life of action wanting to reveal itself in 
new developments. Nothing can now be seen. As the 
interior is movement, the outside also has to be, and 
this way of life is to Vicente a wonderful way towards 
passion and happiness. Vicente will risk his life, even 
feeling terror before the mystery of the future. From the 
outside, his expression is smiling and shines happiness.

Vicente: 
— My days ahead are excessive in love. I will 

no longer be seen. I will devote myself to her 
(whose name begins with the letter A) and I can 
not say more because this is what is called the 
art of life and since I can not conceive love as 
something that can be taught, narrative should 
be lift up, since nothing should convey didactically 
without its direct experience and necessary 
reflection. Now I want to live. Now I have to hang 
up. Maybe I’ll be back soon. I have got a call that 
promises happiness. 

                                            — Hello A...



ANDRÉ GRAÇA GOMES MATRIZ













HEREGES E SANTOSMOOV + MIGUEL FARO
HEREGES AND SAINTS
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ALEXANDRA CORTE-REAL
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Na nossa convivência quotidiana com os símbolos, 
é frequente o desconhecimento sobre a sua origem ou 
as narrativas que a eles conduziram. Há símbolos que 
desaparecem (como acontece a certas palavras) e sím-
bolos que vão fazendo um difícil percurso de afirmação 
(porque um símbolo, para o ser, tem de ser aceite por 
uma comunidade). No entretanto, não reconhecer as 
premissas de um costume, a razão de um gesto mil 
vezes repetido, a estrutura de uma cerimónia, as men-
sagens numa paisagem, incomoda sobretudo pelo 
silêncio ignorante que caracteriza aquele desconheci-
mento. Repapagear mitos urbanos – nomeadamente os 
religiosos –, retirando-lhes o sentido histórico e por-
tanto a dignidade de acontecimentos, vai dar ao beco 
sem saída da trivialidade. O símbolo, di-lo Gadamer, 
dissocia-se da Festa. O saber perde sabor.

Se um símbolo público é a face material de uma ideia 
colectiva, matizada pela experiência de cada um em 
função de diferentes graus de consciência, como ler a 
indiferença com que tantos lisboetas se cruzam com a 
ligação mítica de São Vicente a Lisboa, apesar de patente 
nas armas da sua cidade? Isto quando São Vicente chegou 
a ser o símbolo público por excelência, numa interacção 
altamente participada pelos cidadãos. Nos alvores da 
nacionalidade, quando Lisboa assume o seu destino de 
capital, Vicente é a personagem-chave de uma fabula 
urbis – hoje nome feliz de livraria em Lisboa. Mas o 
sinal milagroso da chegada das relíquias em 1176, numa 
consagração popular que não perduraria (para muita 
gente, hoje é Santo António o padroeiro da cidade), será 
ainda capaz de nos desassossegar, como propõe José 
Sarmento de Matos na edição inaugural deste nosso 
Projecto Vicente? A trasladação do Santo deverá então 
quedar-se símbolo da cristianização definitiva da cidade ⁴ 
– à semelhança de outros episódios semelhantes ocor-
ridos durante a Reconquista; ou o símbolo cristão, e 
este mais do que os outros, é suficientemente rico para 
poder ser revisto à luz de uma mecanicidade anacró-
nica, porventura através da lente da utopia? Ora sugere 
José Luís de Matos que a figuração sincrética da sim-
bologia vicentina é, antes do mais, um modelo narra-
tivo para a conquista da distância a que Pessoa se refere 
na Mensagem. Podemos chegar por aí.

Nothing was too small for such converse, 
nothing was too great.

Virgínia Woolf, Orlando

Vicente, 
símbolo de futuro

MÁRIO CAEIRO
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UMA CHEGADA QUE É PARTIDA
A chegada de São Vicente a Lisboa parece ilustrar o 

ideal de adventus e consensus que Peter Brown associa 
à função social das trasladações desde os primeiros séculos 
da Cristandade ⁵ ; mas, oito séculos depois, que novas 
funções sociais pode a arte sugerir à dinâmica mítica? 
No rescaldo e na ressaca de uma globalização fulmi-
nante, cujo ritmo de consumo pela imagem nos deixa 
desnorteados, que Vicente podemos resgatar no coração 
da nossa própria urbanidade – essa qualidade frágil 
da vida urbana que o geógrafo Richard Walker define 
como combinação elusiva de densidade, vida pública, 
mistura cosmopolita e livre expressão ⁶ ? Seja na esfera 
pública da opinião ou no espaço urbano com cena de 
aparições, teremos de renegociar, e já amanhã – Crás! 
– um espaço vital para a figuração que nos possa re-
presentar em aberto. Já o fazemos pela via lúdico (como 
nas lojas que hoje se multiplicam na aplicação das sar- 
dinhas das Festas em aventais e canecas); ou na lógica 
low cost mas sobretudo de custo justo de novas tendên-
cias no consumo de bens essenciais; mas porque não 
reflectir igualmente um pouco mais longamente sobre 
os sememas que na chamada heráldica de domínio ⁷  nos 
possam intrigar: em particular o desafio de dois corvos 
marinhos — Crás! Crás! – empoleirados numa barca ⁸ 
e a viagem sagrada de um corpo martirizado através 
dos séculos? A caminho de um espaço revitalizador de 
encontros produtivos, estará o nosso Vicente disposto 
a sacrificar a sua peculiar linearidade simbólica – a 
tradição das relíquias e episódios concorrentes – no 
altar da criação contemporânea? Se esta é cada vez 
mais uma técnica social geral (John Roberts, definindo 
um sentido crítico para a arte actual), e menos uma 
técnica de representação, os autores desta compilação, 
ao apropriarem-se, cada um à sua maneira, do sentido 
do mito, dão um exemplo de como a arte pode ir a 
terreno dos símbolos colectivos, mostrando, ao mesmo 
tempo, que há um vazio peculiarmente criativo no cerne 
de qualquer Cidade que se preze. Os artistas de Vicente 
são guardiões desse nada.

O processo deste encontro com o nada que é o tudo 
da cidade não teme o compromisso, seja com o sobre-
natural, seja com o utópico ou o político; também não 
está isento de ilusões e equívocos; mas aos ‘Vicentes 
d’agora’ – os cidadãos-autores do seu destino –, a resi-
liência específica da simbologia vicentina pode surgir 
como força de potência inusitada. Seja no pictograma 
experimental que propõe uma leitura pessoal da estru-
tura do mito (Pedro Penilo), seja no desenho à mão 
levantada que encena o mistério (André Graça Gomes), 
seja numa linha eléctrica que se passeia pela cidade, 
performaticamente (MOOV + Miguel Faro), Vicente dá 
para tudo precisamente porque não dá para nada. E não 
é isso que o impede de partir à procura das suas origens 
mediterrânicas, na investigação de José Luís de Matos; 
da ironia necessária para lidarmos com os media na 
crónica de Pedro Malaquias; e até – suprema ousadia 
– do amor, no Vicente proustiano em versão light (fiction) 
de Nelson Guerreiro.

José Mattoso, D. Afonso Henriques, Lisboa, Círculo de Leitores, 2006, p. 246. 
Picoito, Pedro; «A Trasladação de S. Vicente. Consenso e Conflito na Lisboa 
do século XII», in Mediavelista online, ano 4, número 4, 2008. http://www.
fcsh.unl.pt/iem/medievalista/medievalista4/medievalista-picoito.htm 
Página consultada em Maio de 2012.
Solnit, Rebecca, Wanderlust: A History of Walking, Penguin, 2001.
Na descrição oficiosa do Brasão de Armas de Lisboa, consta, conforme 
aprovada em 1940:
“Armas de ouro, com um barco exteriormente de negro realçado de prata, 
e interiormente de prata realçado de negro, mastreado e encordado de 
negro, com uma vela ferrada de cinco bolsas de prata. A proa e a popa 
rematadas por dois corvos de negro afrontados. Leme de negro realçado 
de prata. O barco assente num mar de sete faixas ondadas. Coroa mural 
de ouro de cinco torres. Colar da Torre e Espada. Listel branco com os 
dizeres ‘Mui Nobre e Sempre Leal Cidade de Lisboa’” in Regulamentado 
pela Portaria n.o 9468, publicada em Diário de Governo. S. I, no 48, de 28 
de Fevereiro de 1940.

Nas primeiríssimas versões, por volta de 1200, pousados numa nau; depois, 
a nave transfigura-se sucessivamente em nau dos descobrimentos ou 
galeão manuelino no século XVI, e até, entre batéis e navios, caravelas e 
desenhos esquemáticos, embarcação romana no brasão de 1920… O símbolo 
de Lisboa só seria relativamente estabilizado a partir de 1940, quando 
como consequência da reforma brasonária autárquica, o brasão da cidade 
fica sistematizado como uma estilização das linhas gerais de um barco e não 
como um tipo de construção naval de acordo com o desejo de cada época. 
Cf. Margarida Ambrósio Fragoso, «A Imagem Municipal de Lisboa», in 
http://www.reddircom.org/textos/fragoso.pdf (página consultada em 
Maio de 2012).
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Umas vezes, Vicente – a arte de religar as pessoas ao 
seu destino colectivo –, acontece porque navegar é 
preciso – como aconteceu, para Luís Alves de Matos, 
na aventura dos Descobrimentos; ou, mais perto de nós, 
nas sublevações populares republicanas e na ocupação 
das praças em Abril de 74. Outras vezes, Vicente é um 
espaço irredutivelmente íntimo e biográfico, irrepri-
mivelmente subjectivo, chame-se-lhe Fernando Pessoa, 
António Quadros, Agostinho da Silva ou Luiz Pacheco 
– que logo a seguir ao 25 de Abril comentava, contra 
todas as correntes: Foi bonito e foi rápido. Já posso morrer 
mais descansadinho ⁹. Ou Saramago, na História do Cerco 
de Lisboa, e n’A Jangada de Pedra, modelos de um ‘não’ 
e de um ‘e se’ que mudam tudo para invocar um destino 
(no caso, ibérico) que tarda. No limite da heresia, 
Vicente abençoa mesmo a mais quotidiana e realista 
das filosofias: Não me indigno porque a indignação é 
para os fortes; não me resigno, porque a resignação é para 
os nobres; não me calo, porque o silêncio é para os grandes. 
E eu não sou forte, nem nobre, nem grande (Fernando 
Pessoa, Livro do Desassossego). Será esta a força do es- 
pelho, que conduz ao princípio da participação?

No moçarabismo especular do primeiro Vicente há 
uma agenda mística que procura o reconhecimento das 
forças religiosas num xadrez político explosivo; recor-
ta-se nessa altura a silhueta de uma constante de sen-
sibilidade cultural. É uma estética, se calhar mais do 
que uma ética, alimentada por uma irreprimível emer-
gência demo-crática, assentando a comunidade possí-
vel menos no que temos explicitamente em comum 
(gostar de sardinhas [prefiro carapaus], do Benfica 
[só eu sei, por que não fico em casa…], preferir Florença 
a Veneza [como se fosse possível!]) e mais no que temos 
que colocar em cima da mesa para que as conversas 
valham a pena. Venceremos desunidos nas nossas con-
vicções, afirmam teimosamente os Vicentes de cada 
lado de cada Barca (cada um deles sendo cada um de 
nós, e nós eles, alternadadamente, por vezes atrope-
lando-nos no entusiasmo das reviravoltas do debate). 
E ao fim e ao cabo não será disso que se trata – mais 
uma vez a questão das diferentes imagens (com) que 
(nos) vemos ao espelho – na recente recuperação do 
retrato colectivo dos Painéis por Manuel de Oliveira, 
em que São Vicente (Ricardo Trepa) e o Infante D. Hen-
rique (Diogo Dória) partilham de um mesmo desejo de 
justiça, fraternidade e paz entre os povos, fora de questões 
relacionadas com raça e religião ¹⁰? Seja como for, nada 
como começar pela linguagem universal das imagens. 
Partir da sua superfície para expor códigos e mensa- 
gens, signos e significados, num desafio ao entendi-
mento do seu sentido actual.

UMA HISTÓRIA POR CONTAR
No plano histórico, Vicente foi um símbolo desejado 

pelo povo. Promovido pela elite moçárabe de Duzentos, 
que o soube agendar, culminou um processo em que 
esse mesmo povo foi explicitamente escolhido pelo 
símbolo (adequadamente antropomorfizado para ser- 
vir de bandeira a uma força cultural). Hoje, os restos 
mortais desse argumentário (de que perdemos em grande 
medida a gramática) recordam-nos ainda assim a im-
portância de enquadrar positivamente todos os confli-
tos, repensando as tensões sociais cínica (Sloterdijk) e 
dialogicamente (Buber) e sobretudo resgatando a par-
ticipação do cidadão qualquer (Agamben) numa esfera 
pública hoje depauperada ao nível simbólico. Qualquer 
semiologia do poder torna estas questões operativas, 
desenvolvendo esta e aquela ideologia; mas a de Vicente 
é uma viagem outra, prévia, fundamental. Nela, o fado 
humano que é a política (do conflito não menos que do 
consenso) é sobretudo razão para partir-se da derrota 
certa de absolutamente todas as forças para nas suas 
cinzas descortinar uma continuamente vitoriosa chama 
do recomeço. Se nada ainda aconteceu, como sugere 
Kafka num aforismo que nos convoca para o campo de 
batalha na perspectiva da utopia mais radical, por outro 
lado, está tudo sempre a acontecer, como contesta 
Vicente, figura poética – e participatória – de perpétua 
Ressurreição, o Acontecimento por excelência. Nos 
mais determinantes encontros de culturas – nas guerras 
religiosas não menos que nas ‘ajudas externas’ – nunca 
nenhum povo se viu desprovido dos seus mitos e sím-
bolos sem que isso não implicasse – mais cedo ou mais 
tarde – o acelerar do seu aniquilamento. 

A tal tipo de derrota por antecipação Vicente prefere 
por isso o tudo-nada-muito-pouco da arte, essa coisa 
que está sempre a recomeçar e sempre a caminho – mais 
não fosse que de si própria – tal como o dia se sucede 
à noite e a noite ao dia.
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Luiz Pacheco, «O meu 25 de Abril», in 
Diário Remendado.
Marco Müller, na apresentação do filme, 
em Veneza.
Jean Chevalier, Dicionários dos Símbolos, 
«Introdução», Teorema, 1982, p. 9. 
Idem, p. 10. 
António Quadros, Franco-Atirador, 1996.
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PARA QUE SERVE UM SÍMBOLO?
Continuar a investigar este mito genuinamente 

fundador do carácter de Lisboa como polis cosmopolita 
e bem-aventurada passa por convidar o leitor a informar 
o seu olhar. Vicente interessa-se por essa coisa dos 
símbolos, não fosse Vicente símbolo entre símbolos! Ora 
a expressão simbólica traduz o esforço do homem para 
decifrar e dominar o destino que lhe escapa através das 
trevas que o rodeiam. ¹¹ Sendo pessoal, é transmissível; 
a percepção do símbolo convoca a pessoa no seu todo 
(Chevalier) para o espaço da comunicação: O símbolo 
tem precisamente esta propriedade excepcional de sinte-
tizar numa expressão sensível todas as influências do 
inconsciente e da consciência, bem como forças instintivas 
e espirituais, em conflito ou em vias de se harmonizarem 
no interior de cada homem. ¹² Se, ao contrário do pen-
samento científico, o pensamento simbólico explode o 
uno no múltiplo, a activação apropriativa do símbolo 
transforma as contradições e os problemas em opor-
tunidades. O que interessa no símbolo é o seu desígnio 
– o movimento nele e através dele – face a um deter-
minado contexto. Vicente é tão tudo isto!

Como todo o símbolo, Vicente radica na tradição 
empírica do negócio com planos imponderáveis e irra-
cionais; a sua associação com o corvo vem neste quadro 
manifestar um patamar de percepção-acção imanente 
que nos estrutura o desassossego através da figura de 
uma dupla negro-alada. É a este tipo de configurações 
que Bachelard se refere quando nos recorda que o 
símbolo é verdadeiramente inovador. A arte plenamente 
ambígua é assim que nos afecta, resiliente ao tempo 
das estatísticas feitas à medida e dos planos de con- 
tingência que reduzem as dimensões da acção. Vicente 
está aí para simbolizar o que não cabe na medida exacta; 
a função cultural do mito vicentino, face ao socius como 
contrato, não é a de simplificar (como nas parábolas 
que edificam, sejam elas religiosas ou seculares, cum-
prindo a função do apaziguamento através de uma 
entrega a Deus ou ao Consumo), mas de tornar o próprio 
jogo dos símbolos mais denso e impertinente (como nos 
enigmas que nos perturbam). Ora se o símbolo convida 
sempre à interpretação, Vicente é símbolo entre símbolos 
por depender como nenhum outro da interpretação 
conversacional, entre nós, que é por princípio curiosa, 
partilhada, debatida e negociada. A sua iluminação 
não é nem unívoca, nem ofuscante, nem eternas as 
sombras por ela criadas. Vicente é, nestes termos, o 
esquema dialéctico de uma evidência: Nenhum sistema 
ou nenhuma ideologia pode hoje considerar-se a salvo 
de suspeita, pode ver-se como solução absoluta, universal 
e salvadora. ¹³

Perante a paisagem que muda e os valores que morrem 
ou se afirmam, Vicente permanece, no seu dinamismo 
radical e omnipresente, uma figura virginal. Dupla-
mente imaterial – o corpo duplo dos corvos é uma 
metáfora para o que invisivelmente nos une na viagem 
que é a vida – Vicente (os ‘vicentes’) simboliza a cons-
ciência pura, arcaica, de uma espécie de conjugalidade: 
a vida conjunta, a conjugação de cada um de nós com 
o espaço que nos identifica, no caso a cidade de Lisboa, 
mais que qualquer outra cidade, mulher da nossa vida, 
como canta Carlos do Carmo.

Claro que Vicente é politicamente ambíguo na sua 
paixão pela história. Sobretudo interessado no aqui e 
agora, tout d’abord, limita-se a bater as asas negras para 
que a sua sombra recorte a luz solar com a silhueta 
humana. Nisso, Vicente não acompanha apenas um 
corpo do passado até ao futuro, ou as almas à sua 
morada; é mais simples, amplia como numa câmara de 
eco os nossos esforços técnicos, criativos, de inovação, 
diálogo e síntese, sempre que, agora que o progresso 
nos entra pela casa adentro à velocidade das luzes e 
cheio de fibra, estamos insatisfeitos com a pequenez 
do tempo que ao nos fugir nos oprime. Imagem por 
isso mesmo redentora, Vicente diz-nos ao ombro – como 
o fez um dia a Olissipo – que havemos de vencer. 
Sejamos resistentes, mui nobres e sempre leais na con-
tinua formação das duplas necessárias para o cumpri-
mento de um destino genuinamente bem-aventurado. 
É uma imagem.
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O esquecimento é precisamente um conceito-chave 
quando pensamos na modalidade literária da crónica, 
seja na sua versão historiográfica, seja na jornalística. 
Ambas nos ajudam a esquecer o que não interessa, des-
tacando no decurso dos acontecimentos as personagens 
principais, as emoções em jogo, os sentidos possíveis 
a dar aos acontecimentos. No jornalismo, a crónica é 
um modelo para tomar-se o gosto à espuma dos dias 
– a crónica dura mais que a notícia e, ao mesmo tempo, 
tem a informalidade de uma conversa de café. Mais do 
que informar, a crónica reflecte sobre o acontecido, tira 
conclusões. Ora, em homenagem a essa gente que é 
autora de textos que não morrem tão depressa (mas 
morrem) – no que divergem dos autores de literatura 
–, Vicente, que é melómano, há muito que vinha repa-
rando na leitura dos jornais que Pedro Malaquias faz 
nas manhãs da Antena 2. Na crónica de Malaquias há 
uma dimensão autoral que a torna poesia do quotidiano. 
No éter do oceano mediático, o jornalista, verdadeiro 
operário da notícia, mecânico da espuma dos dias, 
consegue a proeza de nada afirmar e tudo sugerir, com 
a candura – vicentina – de um outsider que está para-
doxalmente por dentro de tudo. Cronicando – thanks 
Mia – as notícias da cidade conforme passam para a 
mediação dos jornais, Malaquias entrega-se a uma fro- 
ttage do quotidiano. A sua retórica é crítica, sobretudo 
porque nos dá música.

Vicente seja portanto um universo de tropos e figuras 
que se desdobram ao infinito para nos animar o estar-
mos por aí; e seja em especial a melopeia de um céu e 
de um mar, precisamente como as (duas) imagens de 
João Cabaço deixam subentendido. No riscar mais ou 
menos automático destes desenhos, os objectos turís-
ticos – a guitarra do fado, a imagem do santo popular... 
– estão acompanhados por corvos antropomórficos 
empoleirados em máquinas de voo e de marear. Lisboa 
tem-se esquecido destes autênticos deuses de bairro. 
Saídos de uma taberna sem nome (ou conhecida apenas 
pelo nome próprio do dono galego), estes são senhores 
de um tempo totalmente deles, marinheiros-inventores 
de uma identidade irredutível. No seu recatamento 
adivinham-se histórias, é certo, e cantigas, e fados, 
todos relatando as histórias maravilhosas e terríveis 
de vidas anónimas. Vestidos no rigor de pintas, estes 
Srs. Vicentes fazem-se acompanhar dos sinais do pro-
gresso – uma ventoinha que nos sopra a vela (do País), 
uma grafonola acompanha a voz que nos resta. Mas são 
antes do mais metáforas visuais de uma resiliência ao 
progresso tecno-lógico, numa articulação de elementos 
que rabisca um verso surreal na paisagem abstracta do 
papel. E exactamente como nos rabiscos sonoros dos 
primeiros ‘Vicentes’ deste projecto ¹⁵, estes Homens do 
Leme representam o rumor da consciência a emergir, 
entre sonho e vigília.

DIAGRAMAS E FIGURAS DA 
CONTRADIÇÃO

No texto que abre esta edição, José Luís de Matos 
transporta-nos telegraficamente para um xadrez de 
imagens e factos, de hipóteses e definições. A partir de 
uma elencagem dos elementos visíveis na iconografia 
de São Vicente, tal como adoptada em Lisboa – a barca, 
os corvos, o corpo –, mas também daqueles elementos 
que são apenas sugeridos num plano de recepção crítica 
– ficamos a saber que os Vicentes somos nós. O raciocínio 
leva-nos ao limiar dos Descobrimentos como fenómeno 
vicentino, resultado dessa alquimia do conhecimento 
que torna o Mar Tenebroso no Mar Luminoso do(s) 
Novos(s) Mundo(s). O presente, assim testemunha elo-
quente do passado, aparece como palimpsesto simbó-
lico que diz muito mais do que parece, como na lógica 
iluminadora da profecia – sinal do futuro. O Vicente de 
José Luís de Matos enuncia questões radicais do mito 
de forma extremamente singela; mas a simplicidade 
da sua linguagem entra numa sedutora ressonância 
com questões de grande amplitude cultural: o texto 
conduz-nos pelas vias anacrónicas da sabedoria, rumo 
aos amanhãs de que urge entoar o canto (o que não 
impede que os procuremos até mesmo no silêncio, como 
Ulisses, d’après Kafka, fez diante das Sereias). Vicente, 
muito mais que uma simples sacralização da lenda pagã 
de Ulisses (José Sarmento de Matos), surge então cla-
ramente como, e verdadeiramente, um marinheiro de 
asas doces.

Quanto a Pedro Penilo, tem realizado dos mais des-
concertantes argumentários grafo-visuais acerca da 
condição social das nossas utopias ¹⁴. Com experiências 
em diversas modalidades do grafismo, do desenho ao 
pictograma, do blogue ao jornal, do poema ilustrado à 
pintura de signos em espaços públicos, o que Penilo 
realiza para Vicente é um diagrama, uma espécie de 
árvore de narrativas possíveis (narrativas “sem história 
concreta”, narrativas sugeridas). Trata-se de destruir o(s) 
símbolo(s). Uma história do símbolo vagamente inspirada 
na afirmação de Benjamin de que cada obra de cultura é 
simultaneamente testemunho de barbárie. De como o 
símbolo reduz, em vez de ampliar. Eis Vicente no seu 
melhor, desdizendo-se, limitando-se, e assim se reafir-
mando, alargando o alcance do seu voo. Parece que 
entro em contradição comigo próprio ao amputar os sím-
bolos, mostrando-os como instrumento de amputação – 
conclui Penilo. Eu que com eles trabalho. Talvez agora os 
queira dinamitar; talvez sinta ser necessário, fazer esta 
ressalva; talvez, porque se trata particularmente de um 
símbolo de culto... Assim é, mais do que parece. No 
encadeamento dos seus spreads, o jogo do preto e do 
branco corresponde a uma síntese instrumental do 
sagrado, num ensaio sobre como a(s) forma(s) simbólica(s) 
de Vicente podem ser objecto de uma apropriação 
estruturada, especificando a sua transparência mesmo 
diante dos nossos olhos. É um trabalho genuinamente 
ideo-lógico, de resistência laica e de combate micro-
-político num tempo designificado e particularmente 
exímio no prazer de esquecer.
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Ver o projecto 8!8!8! – http://oitooitooito.blo-
gspot.pt/ ou http://objet-perdu.blogspot.pt/
Rabiscados na primeira edição de Vicente, por 
João Ribeiro, depois animados por Nuno Maya 
e Carole Purnelle , sob a forma de pequenos 
filmes na cidade e enigmáticos cartazes. 
Em parte como Simeon Nelson o fez no Vicente 
de 2011 com Relicario, concreção, no limite 
absurda, de ideias relativas à paisagem, ao 
imaginário animal, à santidade implícita e à 
potencialidade cibernética do símbolo.
Massumi, Brian; Semblance and Event. Activist 
Philosph and the Occurrent Arts, The MIT Press, 
2011, p. 3.
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No vai-vém histórico onírico, pragmático do símbolo, 
todos estes projectos são exemplo de uma secularização 
grafo-visual de um universo de magia, contraprondo- lhe 
uma anti-geografia crítica ¹⁶, cujas coordenadas se per- 
dem na brancura de um horizonte por traçar. Esta 
brancura não vem equipada com qualquer GPS; é da 
ordem da emergência, a categoria que a filosofia acti-
vista (Brain Massumi) coloca no coração das artes do 
acontecer: There’s happening doing. De facto, assim 
acontecemos nós próprios enquanto Vicentes: It is the 
event under the aspect of its immediate participation in 
a world of activity larger than its own.¹⁷ Ou se quisermos, 
Each phase of the event must in some way perceive the 
pertinence of the phase before it, in order to gather the 
prior phase’s momentum into its own unfolding. A anam-
nese vicentina está portanto para a criação de símbo- 
los colectivos como a memória do futuro está para a 
utopia (e a) crítica da cidade. O que importa é que há 
um acontecer do conceito que nos afecta, redime e 
convoca (não sabemos por que ordem), na desarmante 
vibração do seu simbolizar.

   DA CIDADE AO PAPEL
Vicente (re)começa as suas manobras em 2012 também 

pela arquitectura experimental, monumentalizando à 
sua dimensão o seu pedaço de Belém. Um ano depois 
das presenças aladas de Jana Matejkova à porta da 
Ermida (Metamorphosis, 2011), o colectivo de arquitectos 
MOOV, em colaboração com o artista Miguel Faro, são 
os autores de uma intervenção ao longo da totalidade 
da Travessa do Marta Pinto. Long Streets for Short Stories 
consiste numa sequência de frases, unidas por uma 
linha – um fio eléctrico – que expõem, conforme o sen-
-tido (da rua) em que são lidas, uma série de narrativas 
possíveis. A interpelação consiste em propor uma leitura 
contraditoriamente potenciada pela fragmentação dos 
ditos. No espírito dividido de Vicente, o ir revela-se di- 
verso do vir. Mas há, como na História, a tal linha que 
se segue, que vai e vem, e que nunca deixou de estar 
lá. A matriz narrativa de Vicente necessita desse espaço 
público e comum, de interrogação e depois de opinião. 
Ora como pode esta noção embebida do texto no ar-
quitectural prolongar-se depois pelas páginas do fólio 
que o/a caro/a laitor/a tem em mão? MOOV e Faro 
propõem no caderno que lhes foi atribuído um trabalho 
textual e gráfico de síntese, sublinhando a tensão entre 
heresia e da santidade. Esta é uma tensão sempre po-
lítica, que se desenrola em sede de construção da pers-
pectiva de cada um. É um jogo de hipóteses cujo apelo 
gnoseológico está em sintonia com a arte como coisa 
heterodoxa, discurso aberto à parole. A arte do texto 
torna-se aqui uma modalidade particularmente rica 
da fenomenização do tempo e da experiência, desde 
logo porque o tempo da leitura é um tempo íntimo de, 
primeiro, participação e envolvimento, indistrinçável 
da ideia de caminhar, e só depois de conscientização 
e, eventualmente, tomada de postura.

Para outros criadores, o mito nasce, morre e volta a 
nascer e a morrer na ponta dos dedos da mão que 
desenha. André Graça Gomes transforma a capela da 
Ermida de N. Sra. da Conceição numa Matriz de dese-
nhos de grandes dimensões. O projecto parte da per-
cepção de vários níveis de expressão: em primeiro lugar, 
a elaboração plástica do tema da viagem – o corvo 
negro é quem nos guia através das Tenebras. Depois, 
perspassa no encadeamento dos desenhos a ideia de 
um processo de acumulação de referências, interpene-
trando-se as bem explícitas a Dante (O Inferno e seus 
círculos enquanto travessia cinemática) e as menos 
explícitas, ao mundo interior do artista – a sua habi-
tual pesquisa da memória pessoal. Em Graça Gomes, 
há uma vertigem psicanalítica que vai ao encontro de 
fantasmas de que apenas ele conhece os contornos. 
Nestes fólios o que se vê são os desenhos preparatórios 
para a intervenção expositiva, a que, em devida altura, 
é precisamente através de um espelho na mão que 
acedemos. Como em trabalhos anteriores do artista, é 
aqui crucial a questão da mão – a pata do artista –, na 
resistência que lhe está implícita a tudo o que não seja 
o gesto de sacrifício performativo. Não será por acaso 
que Graça Gomes apresenta não poucas vezes os seus 
desenhos juntamente com as folhas pisadas durante o 
processo de criação.
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É alias àquela mão e a outras mãos que o projecto de 
joalharia de Alexandra Corte-Real presta homenagem; 
é a essa mão – a mão humana como símbolo máximo 
da arte e da criação, da produção e do design – que, um 
ano depois de ter adornado a sedução em Vicente, Ale-
xandra re(des)cobre: Com as mãos escrevo palavras que 
revelam emoções e sentimentos / Com as mãos afago, 
protejo, acarício e conforto / Para as mãos faço um presente 
em forma de pulseira e anel / Porque me agradam os seus 
gestos / Porque as quero. Mecanismo de contacto e prazer, 
a jóia torna-se signo que confronta o poder do gesto 
com a ilusão sensual da eternidade. Nestes tempos es- 
tranhos em que se vão os anéis, estes dedos pedem jóias 
novas, e mais uma vez Vicente é aqui o reluzir do hori-
zonte a aproximar-se, agora à escala (e na companhia) 
do fetiche mais precioso. Assim o quis o Vicente, patrono 
ainda de uma revienga romântica que nas curvas da 
cidade clama dengoso por uma passageata. Depois (antes) 
de convidar os visitantes da exposição a passear roman-
ticamente por Belém, Nelson Guerreiro continua à 
procura do amor... Problema (só) dele?

CONCLUINDO
Conhecida a história da desdita de São Vicente, há 

que redizê-la enquanto potência e futuro; é por aí que 
Vicente traduz na língua das formas – artísticas mas 
também sociais – uma relação produtiva com o efémero; 
traduz aliás a morte num espectáculo da consciência 
(Nicholas Humphrey) que nos religa à Humanidade de 
uma forma suficientemente cínica para que nos sintamos 
abrangidos; esta é porém uma preservação diversa da 
extática (religião) e porventura da extásica (misticismo), 
mesmo que com esses constructos mantenha relações 
mais do que meramente cordiais. É que a mecanicidade 
vicentina reside antes de tudo o mais na identidade 
mutante que cada um constrói pela sua vida estética, a 
única saída. É em todo o caso uma saída pejada de his-
tórias, símbolos e mitos. Um puzzle existencial.

Somos por aí também todos nós conquistadores de 
distâncias, psicopompos de uma consciência crítica que 
ergue as suas defesas contra a comunicação transbor-
dante (Henri Pierre Jeudy). A partir da leitura cuidada 
dos signos da cidade, a preto e branco, como convém 
à simplicidade da informação e da comunicação, Vicente 
torna-se por esta via um jogo simbólico cujas regras 
essenciais – definidas enquanto História nos parâme-
tros avisados de José Luís de Matos (ou, na edição de 
2011, José Sarmento de Matos) – nos devolvem a possi-
bilidade de sonhar Portugal. A este mui nobre deva- 
neio emprestamos narrativas e adjectivos, tramas, si-
lhuetas, texturas e materiais; as formas essenciais do 
plot – submetem-se, não sem algum atrito, ao frenesi 
da cul- tura. Mas Vicente não condena essa hubris; 
com-preende sempre, integrando sem hesitação todos 
os amanhãs que grasnam, por vezes numa cacofofonia 
que ao centro da barca perturba o corpo e o silêncio 
de uma etérea ausência. Os corvos guardam o que? 
Que vazio? Que presença? Que certeza? Desde logo a 
própria fábula da cidade – mas eu acrescento: guardam 
o futuro. Protegem- nos do cerco do presente e da pe-
quenez do imediato. São a consciência produtiva do 
contingente e em particular da História como rol de 
injustiças crónicas que a ficção, a poesia, o mito, revogam, 
revigoram, revêem – lá está, com dois olhos que a terra 
não há-de comer. Por isso os mitos fabulosos – como o 
de São Vicente – não se repetem. Recontam-se. E quem 
conta um conto...
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O tempo é um velho corvo 
de olhos turvos, cinzentos. 
Bebe a luz destes dias só dum sorvo 
como as corujas o azeite 
dos lampadários bentos. ¹⁹

Revisitemos mais uma vez os Painéis de São Vicente 
a estes olhos, como espelho- convite a sermos outra vez 
Povo, do pedinte até ao Príncipe (Wagner). Então, a pró- 
pria dinâmica do espaço-tempo cultural e colectivo é 
um convite ao envolvimento com a responsabilidade 
cidadã. Não há volta a dar… a não ser ao texto! Estamos 
mobilizados para uma batalha que é sempre simbólica. 
Se calhar Vicente é esta noção solar da cultura como 
dinâmica cósmica de produção de sentido. Será por isso 
que representa um Portugal que nunca esgotou o seu 
fundo Grego, e a ligação a uma Grécia que permanece 
um enigma por resolver numa Europa que se tem vindo 
a despedir de si própria. Portanto Vicente, neste proces-
so de engajamento com as imagens – do (corpo invisível 
do) santo, dos (dois) corvos (que são um), da barca que 
é eterna viagem – é mais e menos do que um mero símbolo, 
porque enuncia, preto no branco, o que sugere. Vence-
remos. Monumental resiliência da multitude (Baruch 
Espinosa), metáfora de vitalidade barroca (Christine 
Buci-Glucksmann), o nosso Vicente que ora esvoaça sobre 
a Cidade Branca assenta bem à profecia de António 
Quadros: Portugal, mais do que um país, é uma mátria, 
uma utopia, um afecto, uma ficção – um romance. Os 
Portugueses vão de novo apaixonar-se por ele. ¹⁸ Vicente, 
que terá o dom da sedução, não apenas pisca o olho ao 
futuro. É toda uma magnificação do instante, numa 
visão regeneradora do próprio tempo, avessa à tristeza 
e à resignação. Vicente é o corvo novo – o Agora – que 
vem substituir-se ao Corvo Velho – o Tempo.

Vicente seja então o símbolo luminoso que no perpé-
tuo recorta o agora. Pulsão plástica do social, recomeço 
irreprimível da sua graça, espera potente, Vicente seja 
o símbolo que revê para crer. There’s no moment so ancient 
as NOW. ²⁰

Entrevista a Fernando Dacosta, em «O Jornal», 
1986
Carlos de Oliveira, «Tempo», in Colheita Perdida 
(1948). O poema continua assim: E nós sorrimos, 
/ pássaros mortos / no fundo dum paul / dormi-
mos. // Só lá do alto do poleiro azul / o sol doirado 
e verde, / o fulvo papagaio / (estou bêbedo de luz, 
/ caio ou não caio?) / nos lembra a dor do tempo 
que se perde.
Donald Lehmkuhl, Ed. Martyn Dean e Roger 
Dean, The Flights of Icarus, Paper Tiger, 1977, 
p. 88.
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In our daily interaction with the symbols, there is 
often a lack of knowledge about its origin or the nar-
ratives that drove to them. There are symbols that 
disappear (as certain words) and symbols that are 
making a difficult journey of affirmation (a symbol, to 
be one, must be accepted by a community). In the me-
antime, not to recognize the assumptions of a custom, 
the reason for an act repeated a thousand times, the 
structure of a ceremony, the messages in a landscape, 
is particularly upsetting by the silence that characte-
rizes that unawareness. Mindlessly repeating urban 
myths – including religious – by removing the sense 
of history from them and, therefore, the dignity of 
events, will lead us to the dead ally of triviality. The 
symbol, as Gadamer says, dissociates itself from the 
Festival. The knowledge loses flavour.

If a public symbol is the material face of a collective 
idea, coloured by the experience of each individual 
according to different degrees of consciousness, how 
to read the indifference with which so many people of 
Lisbon intersect with the mythical connection of St. 
Vincent to Lisbon, even though he is patent in the arms 
of the town? And to think St. Vincent was the public 
symbol by excellence, in a highly participatory inte-
raction by the citizens. At the dawn of nationality, when 
Lisbon assumes its destiny as a capital, Vicente is the 
key character of a fabula urbis – today the fortunate 
name of a bookstore in Lisbon. But the miraculous sign 
of the arrival of the relics in 1176, in a popular conse-
cration that would not last (for many people, St. Anthony 
is the patron saint of the city today), will still be able 
to shake us, as proposed by José Sarmento de Matos in 
the inaugural edition of our Project Vicente? The 
moving of the remains of the Saint should then be 
definitive symbol of the Christianization of the city ⁴– like 
other similar episodes that occurred during the Recon-
quista, or the Christian symbol, and this one more than 
others, is rich enough to be revised in the light of a 
anachronistic mechanics, perhaps through the lens of 
utopia? But José Luís de Matos suggests that the syn-
cretistic figuration of the Vincentian symbology is, 
above all, a narrative model for the conquest of distance 
that Pessoa refers to in Mensagem. We can get there.

Nothing was too small for such converse, 
nothing was too great.

Virgínia Woolf, Orlando

Vicente, 
a symbol of 
the future
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AN ARRIVAL THAT IS A DEPARTURE
The arrival of Saint Vincent in Lisbon seems to illus-

trate the ideal of adventus and consensus Peter Brown 
associates to the social function of the moving of remains 
since the first centuries of Christianity ⁵, but eight cen-
turies later, what new social functions can art suggest 
to mythic dynamics? In the aftermath and the hango-
ver of a flash globalization, whose rate of consumption 
by image leaves us bewildered, what Vicente can we 
redeem in the heart of our own urbanity – this fragile 
quality of urban life that geographer Richard Walker 
defines as elusive combination of density, public life, 
cosmopolitan mix and free expression ⁶? Be it in the public 
sphere of opinion or in the urban scene with apparitions, 
we have to renegotiate, and tomorrow — Cras! — a vital 
space for figuration that we can represent open. We 
already do so through play (like the multiple stores  
that apply the sardines of the Festas to aprons and 
mugs) or in the low cost logic but, above all, of fair cost 
of new trends in the consumption of essential goods, 
but because they also reflect a little more at length 
about the sememes that in the domain heraldry ⁷ may 
intrigue: in particular the challenge of two cormorants 
— Cras! Cras! — perched on a boat ⁸ and the sacred 
journey of a tormented body through the centuries? 
On the way to a revitalizing space of productive en-
counters, we will find our Vicente willing to sacrifice 
his peculiar symbolic linearity – the tradition of relics 
and concurrent episodes – at the altar of contempora-
ry creation? If this is an ever more general social tech-
nique (John Roberts, defining a critical sense for modern 
art), and less a representation technique, the authors 
of this compilation, appropriating, each in his way, the 
sense of myth, give an example of how art can go into 
the field of collective symbols, showing, at the same 
time, hat there is a peculiarly creative void at the heart 
of any city worth its salt. The artists of Vicente are the 
guardians of that nothing.

The process of this meeting with the nothing that is 
the everything of the city is not afraid of commitment, 
be it with the supernatural, or with the utopian or the 
political, it is also not free from illusions and miscon-
ceptions, but the 'Vicentes of today' – the citizen-authors 
of their destiny – the specific resilience of Vincentian 
symbology may arise as unusual strength of power. 
Be it the experimental pictogram that proposes a per-
sonal reading of the structure of myth (Pedro Penilo), 
be it in the freehand drawing that stages the mystery 
(André Graça Gomes), be it in a power line that walks 
through the city, performatively (MOOV + Miguel Faro), 
Vicente is good for all precisely because it gives not- 
hing. And that's not what keeps him from setting off to 
look for his Mediterranean origins, in José Luís de Matos 
investigation; from the irony necessary to deal with 
the media in the chronicle by Pedro Malaquias, and 
even – supreme boldness – love, in the Proustian Vicente 
in the light (fiction) version by Nelson Guerreiro.

Vicente, 
a symbol of 
the future

José Mattoso,  D. Afonso Henriques, Lisboa, Círculo de Leitores, 2006, p. 246.
Picoito, Pedro; «A Trasladação de S. Vicente. Consenso e Conflito na Lisboa 
do século XII», in Mediavelista online, ano 4, número 4, 2008.  HYPERLINK 
"http://www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/medievalista4/medievalista-
-picoito.htm" http://www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/medievalista4/
medievalista-picoito.htm Page visited in May 2012.
Solnit, Rebecca, Wanderlust: A History of Walking, Penguin, 2001.
In the unofficial description of Coat of Arms of Lisbon, is included, as 
approved in 1940: 
"Golden arms, with a black boat highlighted in silver, and inside silver 
highlighted in black, with black mast and cables, with a sail decorated 
with five silver pouches. The bow and stern are surmounted by two facing 
black crows. Black helm highlighted with silver. The boat is set on a sea 
of   seven wave like bands. Golden mural crown with five towers. Collar 
of the order of Torre e Espada. White fillet with the words ‘Mui Nobre e 
Sempre Leal Cidade de Lisboa’ ('Most Noble and Ever Loyal City of Lisbon')" 
in Regulamentado pela Portaria N.º 9468, published in Diário do Governo. 
S. I, N.º 48, February 28, 1940.

In the early versions, around 1200, they were sitting on a vessel; later, the 
ship morphs successively into a vessel of the Discoveries or a Manueline 
galleon in the 16th century, and even, among skiffs and ships, caravels 
and schematic drawings, roman ship in the 1920 coat of arms… The symbol 
of Lisbon would only be relatively stabilized in 1940, when as a conse-
quence of the municipal coats reform, the city’s escutcheon is systemized as 
a stylization of the general lines of a boat and not as a type of naval construc-
tion in accordance with the desire of each period. Cf. Margarida Ambrósio 
Fragoso, «A Imagem Municipal de Lisboa», in HYPERLINK "http://www.
reddircom.org/textos/fragoso.pdf" http://www.reddircom.org/textos/
fragoso.pdf (page visited in May 2012). 
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Sometimes, Vicente – the art of reconnecting people 
to their collective destiny – happens because sailing is 
necessary – as it happened, to Luís Alves de Matos, in 
the adventure of the Discoveries, or, closer to us, in the 
Republican popular uprisings and occupation of the 
streets in April 1974. Other times, Vicente is an irredu-
cibly intimate and biographical space, irrepressibly 
subjective, whether it is called Fernando Pessoa, António 
Quadros, Agostinho da Silva or Luiz Pacheco – who 
soon after April 25th commented, against all currents: 
It was beautiful and it was fast. Now I can die quietly. ⁹ 
Or Saramago, in History of the Siege of Lisbon, and in 
The Stone Raft, models of a 'no' and a 'what if' that change 
everything to invoke a destination (in this case, Iberian) 
that is always late. On the brink of heresy, Vicente 
blesses even the most daily and realistic of philosophies: 
I do not burst in outrage because outrage is for the strong; 
I do not resign myself, because resignation is for the noble; 
I do not shut up, because silence is for the great. And I 
am not strong, neither noble, nor great (Fernando Pessoa, 
The Book of Disquiet). Is this the strength of the mirror, 
which leads to the principle of participation?

In the specular Mozarabism of the early Vicente there 
is a mystical agenda that seeks the recognition of re-
ligious forces in an explosive political chess; in these 
days, the silhouette of a constant cultural sensitivity 
is outlined. It is an aesthetic, perhaps more than an 
ethic, fuelled by an irrepressible democratic emergency, 
the possible community is founded less in what we 
have of explicitly in common (like sardines [I prefer 
mackerel], Benfica [only I know why I'm not staying at 
home ...], preferring Florence to Venice [as if it were 
possible!]) and more on what we have to put on the 
table so that the conversations are worthwhile. Disu-
nited we shall conquer in our beliefs, stubbornly claim 
the Vicentes on each side of each Barge (each and every 
one of us, and we them, alternately, sometimes, tram-
pling on the enthusiasm of the twists in the debate). 
And at the end of the day that will not be the point – 
once again the issue of different images (with) that (we) 
see (ourselves) in the mirror – in the recent recovery 
of the collective portrait of the Panels by Manuel de 
Oliveira, in which Saint Vincent (Ricardo Trepa) and 
the Infante D. Henrique (Diogo Dória) share the same 
desire for justice, brotherhood and peace among people, 
outside of issues related to race and religion ¹⁰? In any 
case, nothing like getting through the universal lan-
guage of images. Setting off from the surface to expose 
codes and messages, signs and meanings, in a challen-
ge to the understanding of its current meaning.

A TALE TO TELL
On the historical plane, Vicente was a symbol desired 

by the people. Promoted by the Mozarabic elite of the 
13th century, who knew how to schedule it, culminating 
a process in which that same people was explicitly 
chosen by the symbol (suitably anthropomorphized to 
serve as a cultural force banner). Today, the remains 
of that argumentative speech (of which we have lost 
the grammar to a great extent) still remind us of the 
importance of framing every conflict positively, rethin- 
king social tensions cynically (Sloterdijk) and dialogi-
cally (Buber) and especially rescuing the participation 
of any citizen (Agamben) in a public sphere which is 
now depleted at the symbolic level. Any semiology of 
power makes these operational issues, developing this 
or that ideology, but Vicente’s is another journey, pre-
vious, essential. In it, the human fate that is politics (of 
the conflict no less than the consensus) is primarily a 
reason to split the certain defeat of absolutely every force 
to unveil in his ashes a continuously victorious flame of 
a new beginning. If nothing has happened yet, as Kafka 
suggests in his aphorism that summons us to the field 
of battle in the most radical utopia, on the other hand, 
everything is always happening, as argued by Vicente, 
poetic figure – and participatory – of perpetual Resur-
rection, the Event by excellence. In the most decisive 
encounters of cultures – not least in religious wars 
than 'foreign aid' – never did any people be deprived 
of their myths and symbols without this implying – 
sooner or later – the speeding up of its annihilation. 
In this kind of defeat by anticipation Vicente prefers 
the all-so-very-little nothing of art, that thing that is 
always starting again and always on the way – if 
nothing else than itself – such as day succeeds to night 
and night to day.
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WHAT GOOD IS A SYMBOL FOR?
Continuing to investigate this genuinely founding 

myth of the character of Lisbon as a cosmopolitan and 
blessed polis is to invite the reader to inform his outlook. 
Vicente is interested in this thing of symbols, or was 
not Vicente a symbol among symbols! Now the symbolic 
expression translates man's effort to crack and master the 
fate that escapes through the darkness that surrounds it. ¹¹ 
Being personal, it is transmissible; the perception of the 
symbol summons the individual as a whole (Chevalier) 
for the space of communication: The symbol has preci-
sely this exceptional property to synthesize in an expression 
sensitive all the influences of the unconscious and cons-
ciousness, as well as instinctual and spiritual forces, in 
conflict or in the process of harmonizing within each 
man. ¹² If, contrary to scientific thought, symbolic 
thought explodes the undivided in the multiple, the 
appropriative activation of the symbol transforms the 
contradictions and problems into opportunities. What 
matters is the symbol in its design – the movement in 
and through him – in the face of a given context. Vicente 
is so all this!

Like any symbol, Vicente lies in the empirical tradi-
tion of business with imponderables and irrational 
plans; his association with the raven appears in this 
picture to show a level of immanent perception-action 
that structures our unrest through the figure of a 
black-winged duo. It is this kind of settings that Bache-
lard refers to when he reminds us that the symbol is 
truly innovative. This is how totally ambiguous art 
affects us, resilient to the time of tailor-made statistics 
and contingency plans that reduce the dimensions of 
action. Vicente is there to symbolize what does not fit 
the exact measurements, the cultural function of the 
Vincentian myth against the socius as a contract, is not 
to simplify (as in the parables that build, whether 
religious or secular, fulfilling the function of calming 
through a surrender to God or Consumption), rather 
to make the game of symbols itself more dense and 
impertinent (as in the enigmas that trouble us). Now, if 
he symbol always invites interpretation, Vicente is a 
symbol among symbols because he depends, like no 
other, on conversational interpretation, between us, 
which is, in principle, curious, shared, discussed and 
negotiated. Its lighting is neither univocal nor blinding, 
nor eternal are the shadows created by it. Vicente is, in 
these terms, the dialectical scheme of evidence: No 
system or ideology can now be considered safe from 
suspicion, can be seen as an absolute solution, universal 
and saving. ¹³

Given the changing landscape and the values that 
die or are affirmed, Vicente remains, in its radical and 
pervasive dynamism, a virginal figure. Doubly imma-
terial – the body double of crows is a metaphor for 
what unites us invisibly in the journey that is life – 
Vicente (the 'vicentes') symbolizes pure consciousness, 
archaic, a kind of conjugality: a life together, the com-
bination of each of us with the space that identifies us, 
in this case the city of Lisbon, more than any other 
city, woman of our life, as Carlos do Carmo sings.

Of course Vicente is politically ambiguous in his 
passion for history. Especially interested in the ‘here 
and now’, tout d'abord, he merely flaps his black wings 
for his shadow to clip sunlight with a human silhou-
ette. Herein, Vicente does not follow only one body of 
the past into the future, or souls to their abode; it is 
simpler, it extends as in an echo chamber our technical 
efforts, creative, of innovation, dialogue and synthesis, 
every time, now that progress comes into our houses 
at the speed of light and full of fibre, we are dissatisfied 
with the smallness of time when we flee what oppresses 
us. A redemptive image therefore, Vicente tells us on 
our shoulder – as he once did to Olissipo – that we will 
prevail. Let us be tough, very noble and always loyal to 
the continuously forming the duos necessary for the 
fulfilment of a truly blessed destiny. It is an image.

Luiz Pacheco, «O meu 25 de Abril», in 
Diário Remendado.
Marco Müller, at the presentation of the 
film, in Venice.
Jean Chevalier, Dicionários dos Símbolos, 
«Introdução», Teorema, 1982, p. 9.
Idem, p. 10.
António Quadros, Franco-Atirador, 1996
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Oblivion is precisely a key concept when we think 
of literature in the form of chronicle, both in its histo-
riography version, and in journalism. Both help us 
forget what does not interest us, highlighting the main 
characters in the course of events, the emotions at stake, 
the possible meanings events may take. In journalism, 
chronicle is a model to shape to the foam of days – a 
chronicle lasts longer than news and at the same time, it 
has the informality of a chat in a café. More than in-
form, the chronicle reflects on what happened, draws 
conclusions. Now, in honour of those people who are 
authors of texts that do not die so quickly (but die) – in 
what they differ from the authors of literature – Vicente, 
who is a music lover, had long been attentive to the 
reading of newspapers that Pedro Malaquias offers every 
morning on Antena 2. In Malaquias’ chronicle there is 
an authorial dimension that turns these readings into 
poetry of everyday life. In the ether of the media ocean, 
the journalist, a true labourer news, a mechanic of the 
foam of days, manages the feat of saying nothing and 
suggesting everything, with the candour – Vincentian 
– of an outsider who is paradoxically on top of things. 
Chronicling — thanks Mia — the news of the city as they 
pass to the mediation of newspapers, Malaquias throws 
himself into a frotage of daily life. His rhetoric is criti-
cal, especially because it gives us music.

Let Vicente be, therefore, a universe of tropos and 
figures unfolding to the infinite to cheer our being 
around; and let it especially be the monotonous tune 
of a sky and a sea, just as implied the (two) images by 
João Cabaço. In the more or less automatic scratching 
of these drawings, the touristic objects – the fado guitar, 
the image of popular saint... – are accompanied by 
anthropomorphic crows perched on sailing and flying 
machines. Lisbon has forgotten these authentic neigh-
bourhood gods. Emerging from a nameless pub (or 
known only by the name of its Galician owner), they 
are the masters of a time of their own, sailors-inventors 
of an irreducible identity. In their bashfulness we can 
guess stories, it is true, and songs, and fados, all telling 
the wonderful and terrible tails anonymous lives. 
Dressed to the nines as  these Mr. Vicentes are joined 
by the signs of progress – a fan that blows on the sail 
(of the country), a phonograph carries the voice we have 
left. But they are first and foremost visual metaphors 
of a resilience to technological progress, in a combi-
nation of elements that scribbles a surreal verse on the 
abstract landscape of the paper. And just like the sound 
scribbles of the first 'Vicentes' of this project, ¹⁵ these 
Men at the Helm represent the sound of consciousness 
emerging, among dream and wake.

DIAGRAMS AND FIGURES 
OF CONTRADICTION

In the text that opens this edition, José Luís de Matos 
takes us telegraphically to a chess of pictures and facts, 
assumptions and definitions. From a listing of the visible 
elements in the iconography of St. Vincent, as adopted 
in Lisbon – the boat, the crows, the body – but also of 
those elements that are only suggested in a plan of 
critical reception — we learn that we are the Vicentes. 
The reasoning leads us to the threshold of the Disco-
veries as a Vincentian phenomenon, a result of this 
alchemy of knowledge that makes the Dark Sea a Bright 
Sea of the New World (s). The present, thus eloquent 
witness of the past, appears as a symbolic palimpsest 
that says a lot more than it seems, as in the illuminating 
logic of the prophecy — the sign of the future. Vicente 
by José Luís de Matos enunciates radical questions 
about the myth in an extremely simple way, but the 
simplicity of his language gets into a seductive reso-
nance with large-scale cultural issues, the text takes 
us through the anachronistic paths of wisdom, towards 
the tomorrows that we are urged to sing about (which 
does prevent us to look for them even in silence, like 
Ulysses, d'après Kafka, did in front of the Sirens). Vicente, 
much more than just a sacralisation of the pagan legend 
of Ulysses (José Sarmento de Matos), appears clearly, 
and truly, as a sailor with sweet wings.

As to Pedro Penilo, he has made the most confusing 
graph-visual argumentaries about the social condition 
of our utopias. ¹⁴ With experiences in various types of 
graphism, from drawing to pictogram, from blogs to 
newspapers, from illustrated poems to the painting of 
signs in public spaces, Penilo realizes Vicente is a 
diagram, a kind of tree of possible narratives (narratives 
"without concrete history", suggested narratives). It is about 
destroying the symbol(s). A history of he symbol loosely 
based on Benjamin's claim that each work of culture is 
simultaneously witness to barbarism. How the symbol 
reduces rather than expand. Here is Vicente at his best, 
contradicting himself, limiting himself, and thus rea-
ffirming himself, extending the reach of his flight. It 
seems that I come into contradiction with myself to am-
putate the symbols, showing them as an instrument of 
amputation – Penilo concludes. And I work with them. 
Maybe now I want to blow them up; maybe I feel it’s 
necessary, to make this exception, perhaps, particularly 
because it is a symbol of worship … So it is, more than 
it seems. In the glare of their spreads, the game of black 
and white corresponds to a instrumental synthesis of 
the sacred, in an essay about how the symbolic form(s) 
of Vicente may be the object of a structured appropria-
tion, specifying the transparency right before our eyes. 
It is truly ideological work, of lay resistance and micro-
-political combat in a de-signified time and particularly 
proficient in the pleasure of forgetting.
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In the oniric, pragmatic historic swinging motion 
of the symbol, all these projects are an example of a 
grapho-visual secularization of a universe of magic, to 
which we can oppose an anti-critical geography, ¹⁶ 
whose coordinates are lost in the whiteness of a horizon 
yet to be mapped. This whiteness is not equipped with 
any GPS; it is an emergency, the category that activist 
philosophy (Brain Massumi) places in the heart of the 
arts of happening: There's happening doing. In fact, thus 
we happen ourselves as Vicentes: It is the event under the 
aspect of its immediate participation in a world of acti-
vity larger than its own. ¹⁷ Or if you like, Each phase of 
the event must in some way perceive the pertinence of the 
phase before it, in order to gather the prior phase’s mo-
mentum into its own unfolding. The Vincentian anam-
nesis is therefore to the creation of collective symbols 
as the memory of the future is to utopia (and the) city 
critique. What matters is that there is a ‘happening’ in 
the concept that affects, redeems and calls us (we do 
not know in what order), in the disarming vibration of 
its symbolism.

FROM CITY TO PAPER
Vicente (re)starts his manoeuvres in 2012 also through 

experimental architecture, monumentalizing to its 
dimension its piece of Belém. A year after the winged 
presences of Jana Matejkova at the door of the Ermida 
(Metamorphosis, 2011), the collective of architects MOOV, 
in collaboration with artist Miguel Faro, are the authors 
of an intervention on the entire Travessa do Marta 
Pinto. Long Streets for Short Stories is a series of phrases, 
joined by a line – an electrical wire – that expose, to 
the direction (of the street) in which they are read, a 
series of possible accounts. The interpellation is to 
propose a reading paradoxically enhanced by the frag-
mentation of these accounts. In the split spirit of 
Vicente, going shows it’s different from coming. But there 
is, as in History, that guiding line, which comes and 
goes, and never ceased to be there. The narrative matrix 
of Vicente needs this public and common space, of 
interrogation and, later, of review. But how can this 
embedded notion of text in architectural extend throu-
ghout the pages of the folio that our dear reader holds 
in his/her hands? MOOV and Faro propose in the book 
they were given a textual and graphic work of synthe-
sis, highlighting the tension between heresy and 
holiness. This is always a political tension, which takes 
place in the building of each individual’s perspective. 
It is a game of hypothesis whose gnoseological appeal 
is in line with art as something unorthodox, a dis-
course open to parole. The art of the text becomes here 
a particularly rich form of phenominization of time 
and experience, not least because the time of reading 
is an intimate time of, first, participation and involve-
ment, inextricable from the idea of walking, and only 
after awareness and, possibly, taking a stance.

For other designers, myth is born, dies and is born 
and dies again at the fingertips of the hand that draws. 
André Graça Gomes transforms the chapel of the 
Ermida de N. Sra. da Conceição in a Matrix of large 
drawings. The project sets off from the perception of 
various expression levels: firstly, the plastic develop-
ment of the theme of the trip – the black raven guides 
us through the Tenebrae. It then through the thread of 
drawings emerges the idea of a process of accumulation 
of references, interpenetrating the very explicitly to 
Dante (The Inferno and its circles as kinematic crossing) 
and the less explicit, the artist's inner world – his usual 
research of oanalytical vertigo that meets the ghosts 
of which only he knows the contours. In these folios 
what you see are the preparatory drawings for the 
exhibition intervention, which, in due time, we access 
with a mirror in our hands. As in previous works of 
the artist, the hand is a crucial matter – the artist’s paw 
– in the implicit resistance to anything that is not the 
act of performative sacrifice. It is not by chance that 
Graça Gomes often presents his drawings along with 
the sheets that were trampled on during the creation 
process.

See project 8!8!8! –  HYPERLINK "http://oito-
oitooito.blogspot.pt/" http://oitooitooito.blogs-
pot.pt/ or  HYPERLINK "http://objet-perdu.
blogspot.pt/" http://objet-perdu.blogspot.pt/
Scribbled in the first edition of Vicente, by João 
Ribeiro, later animated by Nuno Maya and 
Carole Purnelle, as short films in the city and 
enigmatic posters.
 In  a way, like Simeon Nelson did it in the 2011 
Vicente with Relicario, concretion, on the verge 
of absurdity, of ideas related to landscape, to 
animal imaginary, to the symbol’s implicit 
holiness and cybernetic potential.
 Massumi, Brian; Semblance and Event. Activist 
Philosph and the Occurrent Arts, The MIT Press, 
2011, p. 3.
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In fact, that hand and other hands are celebrated in 
the jewellery project by Alexandra Corte-Real; it is to 
this hand – the human hand as higher symbol of art 
and creation, production and design – which, one year 
after adorning seduction in Vicente, Alexandra re(dis)
covers: With hands I write words that reveal emotions 
and feelings / With hands I fondle, protect, caress and 
comfort / To the hands I make a gift in the form of a bra-
celet and ring / Because I please in his gestures / Because 
I want them. A mechanism of contact and pleasure, 
jewellery becomes a sign that confronts the power of 
gesture with the sensuous illusion of eternity. In these 
strange times in which the rings are gone, these fingers 
ask for new jewellery, and once again is Vicente is the 
glow approaching on the horizon, now at the scale (and 
in the company) of the most precious fetish. Vicente 
wanted it to be so, being also the patron of a romantic 
pirouette which, in the curves of the city, he languishin-
gly longs for a passeggiata. After (before) inviting vi-
sitors to stroll romantically around Belém, Nelson Guer-
reiro is still looking for love ... Is this problem (only) his?

IN CONCLUSION
After knowing the history of the misfortune of St. 

Vincent, we have to ‘retell’ it as force and future; this 
is the route taken by Vicente to translate in the lan-
guage of forms – artistic but also social – a productive 
relationship with the ephemeral; it translates death in 
a show of consciousness (Nicholas Humphrey) that 
reconnects us to the Humanity of a sufficiently cynical 
form to make us feel included; but this  preservation 
is different than the one that comes from ecstasy (re-
ligion) and perhaps from rapture (mysticism), even 
though with these constructs he maintains more than 
merely cordial relations. The truth is the Vicentian 
mechanicity lies above all in the mutant identity that 
each one builds throughout their aesthetic life, the only 
way out. It is in any case an output littered with stories, 
symbols and myths. An existential puzzle.

Through this we all become conquerors of distances, 
psychopomps of a critical consciousness that raises its 
defences against overwhelming communication (Henri 
Pierre Jeudy). From a careful reading of the signs of the 
city, in black and white, as befits the simplicity of in-
formation and communication, Vicente becomes in this 
way a symbolic game whose main rules – defined as 
History in the advised parameters set by José Luís de 
Matos (or, in the 2011 edition, José Sarmento de Matos) 
– bring back to us the possibility of dreaming Portugal. 
To this very noble reverie we lend narratives and ad-
jectives, plots, silhouettes, textures and materials; the 
essential forms of the plot – undergo, not without some 
friction, the frenzy of culture. But Vicente does not 
condemn this hubris, he always includes, integrating 
without hesitation all the tomorrows that honk, some-
times in a cacophony that disturbs the body and the 
silence of an ethereal absence at the centre of the boat. 
What do the crows keep? What emptiness? What pre-
sence? What certainty? Firstly the very fable of the 
city – but I would add: they keep the future. They protect 
us from the siege of the present and the smallness of 
the immediate. They are the productive conscience of 
contingency, and in particular the role of History as a 
list of chronic injustices that fiction, poetry, myth, 
revoke, invigorate, reviewing – there you have it, with 
two eyes that earth will not eat. So fabulous myths – 
such as St. Vincent’s – are not repeated. They are retold. 
And whoever tells a tale...
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Time is an old crow 
With turbid grey eyes. 
He drinks the light of these days in one gulps 
Like the howls drink oil 
From the blessed chandeliers. ¹⁹

Let us then revisit once again the Panels of Saint 
Vincent with these eyes, as a mirror-invitation to be- 
come a People once more, from the beggar to the Prince 
(Wagner). Then, the dynamics of the cultural and col-
lective space-time is and invitation to getting involved 
with civic responsibility. There is no other way to turn 
this around… unless through the text! We are mobili-
zed for an ever symbolic battle. Maybe Vicente is this 
solar notion of culture as a cosmic dynamic of produc-
tion of meaning. Maybe for this reason it represented 
a Portugal that never exhausted its Greek background, 
and a link to a Greece, which remains an unsolved 
puzzle in a Europe that has slowly come to say goodbye 
to itself. So Vicente, in this process of engagement with 
the images – of the (invisible body of the) saint, of the 
(two) crows (which are one), of the boat that is an 
eternal trip – is more and less than a mere symbol, 
because it states, black on white, what it suggests. We 
shall overcome. Monumental resilience of the multi-
tude (Baruch Spinoza), metaphor of baroque vitality 
(Christine Buci-Glucksmann), our Vicente that now 
flutters over White City fits the prophecy of António 
Quadros: Portugal, more than a country, is a motherland, 
a utopia, an affection, a fiction – a novel. The Portuguese 
will again fall in love with him. ¹⁸ Vicente, who may have 
the gift of seduction, not only winks to the future. It's all 
a magnification of the moment, in a regenerating vision 
of time itself, opposed to sadness and resignation. 
Vicente is the new crow – the Now – which is a subs-
titute for the Old Crow – Time. 

Let Vicente then be the luminous symbol that in 
perpetuity cuts the now. Plastic drive of the social, 
irrepressible start of his grace, powerful expectation, 
let Vicente be the symbol which reviews to believe. 
There’s no moment so ancient as NOW. ²⁰

Entrevista a Fernando Dacosta, em «O Jornal», 
1986  
Carlos de Oliveira, «Tempo», in Colheita Perdida 
(1948). The poem goes on like this: And we smile, 
/ dead birds / at the end of a marsh / we sleep.  // 
Alone on the blue perch  / the golden and green 
sun, / the tawny parrot / (I am drunk with light,  
/ shall I fall or shan’t I?) / reminds us of  the pain 
of time lost.
Donald Lehmkuhl, Ed. Martyn Dean e Roger 
Dean, The Flights of Icarus, Paper Tiger, 1977, 
p. 88. 
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¹⁹  

²⁰  
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Mapa-Múndí desenhado por Isídoro de 
Sevilha, datado do século XII. Neste mapa, 
denominado T-O, são referenciados os três 
continentes conhecidos até então e dignifi-
cado o local sagrado de Jerusalém como 
centro do Mundo. Dada a limitação dos co-
nhecimentos cartográficos, a viagem que 
trouxe o mártir revelou-se epopaica. A in-
terpretação gráfica toma uma abordagem 
abstracta enaltecendo três pontos de especial 
importância: a Partida de Sevilha, a Paragem 
em Sagres e a Chegada a Lisboa Portuguesa.

World Map designed by Isidore of 
Seville, from the XII century. On this map, 
called T-O, are referenced the three con-
tinents known until then and dignified the 
holy place of Jerusalem as the center of 
the world. The limited knowledge of car-
tography turned the journey that brought 
the martyr to Lisbon into an epic voyage. 
The graphical interpretation takes an ab-
stract approach extolling three points of 
particular importance: Departure from 
Seville, stop in Sagres and Arrival in Lisbon 
Portugal.






