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Aqui na Travessa da Ermida temos um autêntico zoo ornitoló-
gico. Desde há sete anos, andorinhas e patos mudos receberam 
de asas abertas os corvos de Vicente; ou talvez, como há qua-
se um milhar de anos, terá sido VICENTE que voltou a esco-
lher Lisboa e finalmente Belém para ninho? O nosso (Projecto) 
VICENTE é nem mais nem menos que uma investigação trans-
disciplinar sobre o sentido do mito de São Vicente nos nossos 
dias. Tardava porém que dedicássemos alguma atenção a uma di-
mensão da lenda e da mitografia que sugere uma arriscada ope-
ração crítica: a consciência de como na nossa cultura construí-
mos uma relação com os animais, e, certamente, o animal em nós. 

Na presença de dois silenciosos corvos na ‘Marca’ Lisboa, ins-
creve-se portanto um problema filosófico profundo, mas cuja 
pertinência é evidente, num mundo superpovoado e sobre-urba-
nizado, que já não tem a mesma relação com os animais que tinha 
a Idade Média. Em suma, darmos vida às armas aladas de Lisboa 

– seja na instalação-vídeo de Dominik Lejman, seja, na interven-
ção urbana de Diogo Machado aka ADD FUEL – constitui uma 
actualização participatória de um maravilhoso fascinante; ao 
mesmo tempo reflecte sobre a noção de alteridade e desafios éti-
cos que possam dar substância a uma cidadania mais completa. 

Como habitualmente desde a primeira edição, procura este li-
vro estabelecer pontes entre as perspectivas enunciadas por ar-
tistas e autores, explorando o insight implícito na formulação do 
tema. Entre as articulações propostas no arco ‘Do silêncio dos 
Corvos, Animal Vicente’, destaque para uma essencial: a men-
sagem de (São) Vicente – uma imagem complexa que conjuga 
um corpo invisível, uma barca com rumo e dois corvos diligen-
tes – só fará sentido se, hoje, integrarmos conscientemente o ani-
mal nas nossas vidas, não o subjugando à óptica do utilitarismo 
e do controlo. Pois que se o animal é uma constante dos nossos 
discursos e da nossa linguagem, dos nossos símbolos mais quoti-
dianos, dos nossos hábitos afectivos e naturalmente até da nossa 
alimentação, há que colocar-se a questão ética de como pode-
mos ler o silêncio destas outras criaturas de deus. Especialmen-
te a destes dois misteriosos corvos negros à proa e à popa de um 
destino colectivo.

Por outras palavras, a investigação a que nos lançámos desde 
2011, em torno da ideia de espaço público mítico, continua a 
permanecer com uma pata no passado e outra no futuro. Quere-
mos que os mitos funcionem como apropriação do presente (que 
é ao fim e ao cabo o que mais interessa). E se no passado houve 
um dia em que decisivamente os bichos passaram a ser criaturas 

An authentic ornithological zoo is present here in Travessa da 
Ermida. Seven years ago, swallows and mute ducks received 
the Vicente’s crows with their wings spread; might it be, maybe, 
as when almost a thousand years ago VICENTE chose Lisbon 
and finally Belém to be his nest? Our (Project) VICENTE is 
no more no less than a transdisciplinary investigation about 
the sense of Saint Vincent’s myth in our days. However, some 
at tention to a dimension of the legend and the mythography, 
suggesting a risky critical operation, was missing: the conscien-
ce of how we build a relation with animals, and, certainly, with 
the animal in us in our culture. 

In the presence of two silent crows in the Lisbon Brand, what 
is inscribed therefore is a profound philosophical problem 
whose relevance is clear in an over populated and over urbani-
zed world that doesn’t have the same relation with animals as in 
the Middle Age. All in all, to give life to Lisbon’s winged coat 
of arms – either in Dominik Lejman’s installation or in Diogo 
Machado aka ADD FUEL’s urban intervention – represents a 
participatory update of a fascinating wonder; and at the same 
time reflects about the notion of ethical challenges and alterity 
that may grant substance to a more complete citizenship. 

As usual since the first edition, what is aimed is the establish-
ment of bridges among perspectives coming from different au-
thors and artists, exploring the implied insight in the theme’s 
formulation. Between the articulations suggested in the arch 
‘On silence of the Crows, Animal Vicente’, an essential one is 
to be highlighted: (Saint) Vincent’s message – a complex image 
combining an invisible body, a barque with a destiny and two 
diligent crows – only makes sense if, today, we consciously inte-
grate the animal in our lives, not subduing it in the optic of utili-
tarianism and control. If the animal is present in our discourses 
and language, in our most everyday symbols, in our affective 
habits and naturally in our food, the ethical question about how 
we can read the silence of these and other God's creatures must 
be made. Specially concerning these two black crows at the 
bow and stern of a collective destiny. 

In other words, the investigation we’ve made since 2011, arou-
nd the idea of mythical public space, remains with a paw on the 
past and the other on the future. We want myths to work as an 
appropriation of the present (in the end that's what interests the 
most). And if in the past there was a day in which decisively 
the animals became affection and compassion worthy creatures 
– the visual artists’ and writers’ artistic vision has had an essen-
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dignas de afeição e compaixão – e o olhar artístico, tanto de es-
critores como de artistas plásticos, teve um papel fundamental 
nessa evolução –, que desafios se estabelecem hoje, para além do 
paradigma da domesticação – precisamente o cuidarmos digna-
mente d’eles como companhia? Aos artistas e autores desta obra 
foi sobretudo pedido que nos dessem a contemplar perspectivas 
renovadoras do que possamos entender como um bestiário para 
as próximas eras. Porque disso depende a nossa Humanidade. 
Essa que, como os corvos, se vai multiplicando na urbe.

Setembro de 2017

tial role in that evolution – which might be the challenges to be 
established today, beyond the domestication paradigm – preci-
sely caring for them as our companions? Renewing perspectives 
on what we might understand as a bestiary for the next decades 
is what was asked to the artists and authors of this publication. 
Our Humanity depends on that. The same which, such as the 
crows, continues to multiply in the city.

September 2017
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DEVIR-ANIMAL 
PELO MUNDO 
ADENTRO

BECOMING- 
ANIMAL ENTERING  
THE WORLD

CATARINA POMBO NABAIS CATARINA POMBO NABAIS

If I try to vaguely count, what shocks me in an animal,  
the first thing that fascinated me is that every animal has  
a world. It is curious because many people do not have a world.  
They live the life of everyone’s life, no matter who, no matter 
what. Animals have worlds. An animal world, what is it?
It is sometimes extraordinary limited. And this is it that  
moves me. 
Deleuze, L’Abécédaire

Se tento dizer, vagamente, o que me toca num animal,  
a primeira coisa é que todo o animal tem um mundo.  
É curioso, pois muita gente, muitos humanos, não têm mundo. 
Vivem a vida de todo o mundo, ou seja, de qualquer um,  
de qualquer coisa. Os animais têm mundos. Um mundo animal, 
às vezes, é extraordinariamente restrito e é isso que emociona.
Deleuze, L’Abécédaire

11



Recentemente vi um vídeo que mostrava uma casa futurista, 
totalmente inteligente, numa versão bastante mais actualizada da 
então “casa futurista” do Mon Oncle do Jacques Tati. Esse mesmo 
programa mostrava também comida inteligente (uma comida es-
tranha, de aspecto duvidoso, entre a gelatina e o macaron – ligeira-
mente mais apetecível do que o pudim instantâneo que o Woody 
Allen preparou em Sleeper – mas quanto a isto acredito que ainda 
estejamos nos primórdios da culinária inteligente e que, portan-
to, nos próximos anos, ela se torne, no mínimo, mais desejável. 
Fiquei a saber que essa comida inteligente, ou smart food, produz 
efeitos no corpo: reduzir a barriga, alaranjar a pele, aumentar o 
peito, enfim, todo um pacote alternativo à cirurgia estética. 

A verdade é que toda a vida da humanidade foi acompanhada 
por dispositivos do seu empoderamento físico e mental: as dro-
gas à base de plantas, o café e o chá, as especiarias, ou o redbull 
que até nos dá asas! Deve ser uma espécie de vontade de ser mais 
forte e ter mais energia para poder produzir mais e melhor. Há 
quem diga que é a vontade de eternidade, esse mito ao mesmo 
tempo assustador e lindíssimo. Enfim, não quero entrar em psi-
cologismos. Portanto não vou sequer questionar as razões que 
levam a humanidade a procurar ultrapassar-se. Nada contra. 
Aliás, eu não tenho mesmo nada contra o empoderamento ou as 
tecnologias, até gosto bastante de algumas delas. Viva a tecnolo-
gia que nos simplifica a vida quotidiana! O que seria de muitos de 
nós, por exemplo, sem óculos graduados, tecnologia tão antiga 
que veio empoderar a visão de forma tão espetacular. E que bom 
que haja tecnologia para podermos fazer viagens por esse mundo 
fora, de comboio, de avião ou no computador, sem sair do sofá. 
E claro, que bom que haja tecnologia, aliada aos maiores avanços 
da ciência, para trazer melhorias significativas nas vidas de mi-
lhões de pessoas! 

O que gostaria aqui de deixar como ideia é que o empodera-
mento pode também ser feito por outras vias e com outras fina-
lidades. Não para AUMENTAR o poder do homem sobre o 
mundo, mas para intensificar a relação do homem com o mundo.

Não estou a fazer uma diabolização do super-humano. Cal-
ma: somos todos manos! Mas realmente pergunto-me: até que 
ponto vale a pena querermos ser super-humanos? Olhemos para 
os animais, esses seres que rapidamente consideramos irracio-
nais, selvagens, bestas. O que é certo é que, se abandonados a si 
próprios, eles conseguem preservar o seu eco-sistema, manter o 
respeito uns pelos outros (na medida do possível da cadeia ali-
mentar, claro), serem felizes e não chatear ninguém. Portanto, 
pergunto: em vez de desejarmos tanto o enhancement enquanto 
reforço da humanidade do Homem, e estarmos tão focados na 
ideia de Homem-todo-poderoso, que pretende dominar tudo e 

Recently I watched a video showing a futuristic house, totally 
intelligent, in a quite updated version of Jacques Tati’s Mon Oncle 
“futuristic house”. That same program showed also intelligent 
food (strange food, with a dubious appearance, between gelatine 
and macaron – slightly more appealing than the instant flan pre-
pared by Woody Allen in Sleeper – but concerning this I believe 
we are still in the early days of intelligent cuisine and, therefore, 
in the next years, it will become, at the very least, more desira-
ble. I became aware that intelligent food, or smart food, produces 
effects in our body: belly reduction, orange skin, boosted breast, 
well, a whole alternative package to plastic surgery. 

Truth is the whole human existence has been followed by 
devices for its physical and mental empowerment: plant based 
drugs, coffee and tea, spices, or redbull giving you wings! 

It must be a sort of will of being strong and having more energy 
to produce more and better. It must be the desire for eternity, 
so scary and beautiful a myth. Anyway, I don’t want to go into 
psychologisms. Nothing against. Indeed, I have nothing against 
empowerment or technologies. Hurrah for the technology that 
simplifies our days! What would it be of life without corrective 
glasses, an ancient technology that empowered vision in such a 
wonderful way. And it is good we have technology to be able to 
travel worldwide, by train, by plane or in the computer without 
leaving the couch. And of course, thank God there is technolo-
gy, added to the biggest progresses in science, to improve signif-
icantly the lives of millions of people! 

The idea I want to advance here is that empowerment can 
also happen in other ways and have other purposes. Not to IN-
CREASE the power of man over the world, but to intensify 
his/her relation with it. 

I am not demonising the super-human. Take it easy: we’re all 
bro's! But I wonder: to which extent is it worth to want to be-
come super humans? Look at animals, those beings so hurriedly 
considered irrational, wild, beasts. One thing is for sure, when 
abandoned to themselves, they are able to preserve their eco-sys-
tem, maintain the respect for each other (so much as allowed by 
the food chain), being happy and not upsetting a single soul. So, 
I ask: instead of desiring so much the enhancement whilst rein-
forcement of Man, and being so focused in the idea of an Al-
mighty Man, aiming to dominate everything and everyone, why 
don’t we also experiment another way of enhancement away from 
power strategies and closer to minor, intensive, modes of being 
in the world? 

Enough of the human, all too human, as Nietzsche would say! 
What about entering an animal-becoming, at least on Mondays, 
to have a great start of the week? 
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todos, por que não experimentamos também uma outra forma 
de enhancement que passe, não pelas estratégias do poder, mas 
por modos menores, intensivos, de estar no mundo?

Já chega de humano, demasiado humano, como diria Nietzs-
che! Que tal entrarmos num devir-animal, pelo menos às segun-
das feiras, para começar bem a semana?

Convido-vos a entrar no mundo primário, primordial, básico, 
simples, do animal. Talvez baste dizer que somos humanAs, to-
dAs, homens e mulheres, no feminino, para dar início à experi-
mentação desse devir. Por que todo o devir é menor, nunca se 
devém-homem, porque o homem é uma entidade molar, domi-
nante, como explica Deleuze. Devir é sempre devir-outro e esse 
outro é sempre menor. Porque devir é um exercício de mino-
ração das normas e das estruturas do poder instituído. Devir é 
um programa político, ético e estético para uma vida menor, um 
exercício de uma outra forma de estar no mundo.

Devir é experimentar-se enquanto ser de absorção, de assimi-
lação, de captação, como uma esponja do mundo. Nessa capta-
ção do mundo, aquele que entra em devir descobre uma multidão 
que o constitui, pré-individualidades e singularidades anteriores 
a toda a forma constituída como «indivíduo» ou «sujeito». Nesse 
estado a-subjectivo, a existência acontece entre a singularidade e 
a multidão: enquanto único e singular, existe-se como multidão, 
e essa multidão faz de nós um elemento da Natureza. Devir é en-
tão tornar-se Natureza, é popular-se com a Natureza, é tornar o 
seu corpo um fragmento do cosmos universal: animal, flor ou rio.

Além disso, como mostrou Deleuze, o devir é um fenómeno 
que pertence ao mundo dos afectos, onde uma vida se manifes-
ta como vida imanente e liberta das suas amarras subjectivas, 
uma vida independente das vivências pessoais. Devir é romper 
as coordenadas subjectivas, é desenraizar as referências huma-
nas. O mundo do devir está para lá da esfera pessoal e subjectiva: 
lembranças, imaginações, sonhos, opiniões. O devir é um estado 
não humano do homem, uma paisagem não humana da Nature-
za, onde os afectos existem por si, em si, na ausência do homem.

O devir é essa zona de indiscernibilidade, esse ponto de indis-
tinção entre o homem e o animal ou o mundo inteiro. Devir é en-
trar na escala molecular e abandonar a escala molar do Homem. 
«Como se as coisas, os animais e as pessoas (Achab e Moby Dick, 
Pentesileia e a cadela) tivessem atingido, em cada caso, esse pon-
to que, apesar de infinito, precede imediatamente a sua diferen-
ciação natural» (Deleuze, Qu’est-ce que la Philosophie?, Paris: Mi-
nuit, 1991, p. 164). O devir é um estado afectivo e perceptivo 
que precede a diferenciação natural entre os seres, é um estado 
de mistura, de contágio, de ligações intensivas e heterogéneas 
entre singularidades. Ele pertence a um estado pré-individual, 

I invite you to enter the animal’s primary world, primordial, 
basic, simple. Maybe it could be enough to admit we are female 
humans [humanAs], all of us, men and women, in the feminine, to 
start the experimentation of such becoming. Because all becom-
ing is minor, there is no becoming-man, because man is a mo-
lar entity, a dominating one, as Deleuze explains. Becoming is 
always becoming-other and that other is always minor. Because 
becoming is a diminishing of norms and structures of the ruling 
power. Becoming is a political, ethical and aesthetic program for 
a better life, an exercise of another way of being in the world. 

Becoming is to experiment oneself while absorption, assimila-
tion, capture being, as a world’s sponge. In that world’s capture 
the one entering the becoming finds a crowd which constitutes 
him/her, pre-individualities and singularities previous to all form 
constituted as «individual» or «subject». In that non-subjective 
state, existence happens between singularity and crowd: whilst 
unique and singular we exist as a crowd, and that crowd turns us 
into an element of Nature. Becoming is then becoming Nature, 
to populate oneself with Nature, to turn one's body into a frag-
ment of the universal cosmos: animal, flower or river. Besides 
that, as Deleuze has shown, becoming is a phenomena belong-
ing to the world of affections, where a life is expressed as imma-
nent life and releases from its subjective bonds a life independent 
from personal experiences. Becoming is to break free the subjec-
tive coordinates, root out the human references. The becoming 
world is beyond the subjective and personal sphere: mementos, 
imaginations, dreams and opinions. Becoming is a non-human 
state of man, a non-human landscape of Nature, where affec-
tions exist by themselves, in themselves, in the absence of man. 
Becoming is that zone of indiscernibleness, that spot of indistic-
tion between man and animal or the whole world. To become is 
to enter the molecular and to abandon the molar scale of Man. 
«As if things, beasts and persons (Ahab and Moby Dick, Penthe-
sileia and the Bitch) endlessly reach that point that immediately 
precedes their natural differentiation» (Deleuze, Qu’est-ce que la 
Philosophie?, Paris: Minuit, 1991, p. 164). Becoming is an af-
fective and perceptive state that precedes natural differentiation 
among beings, it is a mixed state, a state of contagion, of intensive 
and heterogeneous connections among singularities. It belongs 
to a pre-individual state, where man is not distinguished from an-
imal or vegetable, where all beings are non-subjective. Becoming 
is the zero degree of the world, without being therefore a return 
to the primitive state of life. 

It’s necessary to explain what I am suggesting here, following 
Deleuze’s and Guattari’s thought. It is an anti-humanist program. 
And the radicalization of the anti-humanist reaches its highest 
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onde o homem não se distingue do animal ou do vegetal, onde 
todos os seres são a-subjectivos. O devir é o grau zero do mundo, 
sem ser por isso um retorno ao estado primitivo da vida.

É preciso explicar que o que estou aqui a propor, na linha de 
Deleuze e Guattari, é um programa anti-humanista. E a radicali-
zação do programa anti-humanista atinge o seu ponto mais forte 
quando Deleuze afirma que o pensamento – aquilo que consti-
tuía para Aristóteles o que há de mais específico no homem – tem 
a forma de um rizoma. Para o modelo clássico, o pensamento é 
como uma árvore, organizado segundo a lógica dicotómica da 
oposição, verticalidade e totalidade. A árvore define um centro, 
hierarquiza. Mas o pensamento tem um funcionamento dife-
rente. Pela transbordância, pela intersecção, pela simbiose, ele 
escapa constantemente a uma organização segundo a imagem-
-árvore, isto é, ele ultrapassa toda a dualidade. Num rizoma, um 
ponto qualquer pode ser ligado a todos os outros. À dicotomia, à 
oposição, à ordem arborescente, o rizoma opõe cadeias de cone-
xão múltiplas e heterogéneas, sem eixo ou estrutura central. E, 
porque que é descentrado, o rizoma torna possível o cruzamento 
de diversas dimensões. Definir o pensamento como rizoma sig-
nifica, portanto, afirmar a existência de um pensamento presen-
te em todas as formas da Natureza, mesmo ao nível das plantas e 
dos rochedos. O pensamento deixa de ser exclusivo do homem. 
O pensamento encontra-se nas existências mais elementares, 
nas mais embrionárias, enquanto pura faculdade de sentir e cap-
tar as vibrações do mundo.

Com tanto empoderamento pensado exclusivamente a par-
tir do progresso da ciência e da tecnologia, acabámos por nos 
desligar do mundo rude, violento, simples a que pertencemos 
pela nossa linhagem mais intima. É pois urgente experimentar 
outras formas de estar no mundo. É necessário criar mundos di-
ferentes da lógica de um humano cada vez mais sobre-humano, 
mundos resistentes que não sejam aglutinados por esta “vonta-
de do humano superior”. Devir-animal como programa de vida 
na linha da ecosofia que Guattari apresenta em Les trois écologies.

Que ligações podemos então e ainda construir com este mun-
do? Que dimensões existem ainda por descobrir que nos conec-
tem de outra forma com este mundo que, afinal, sempre foi o 
nosso? Por onde entrar neste mundo?

Por onde entrar neste mundo? De gatas, ou a quatro patas, 
como muitos animais. Ou a nado, como muitos outros. Ou a voar 
como os insectos ou os pássaros. Ou a rastejar como as lesmas. 
Deixarmos de ser seres verticais, passarmos a existir e a ver o 
mundo na horizontalidade fluída dos nossos corpos-animais.

spot when Deleuze says that thought – what for Aristotle consti-
tuted the most specific in Man – has the shape of a rhizome. For 
the classic model, thought is like a tree, organized according to 
the dichotomous logic of opposition, verticality and totality. The 
tree defines a centre, it hierarchizes. But thought has a different 
functioning. For the overflow, for the intersection, for the sym-
biosis, it escapes continuously an organization according to the 
tree-image, it overpasses all duality. In a rhizome, any point can 
be connected to all others. The rhizome opposes multiple and 
heterogeneous chains, without axis or central structure to di-
chotomy, to opposition, to the arborescent order. And, because 
of being decentralized, the rhizome makes possible the intersec-
tion of several dimensions. To define the thought as a rhizome 
means, therefore, to claim existence of a thought present in all 
forms of Nature, even at the level of plants and rocks. Thought 
is no longer exclusive to man. Thought is found in the most ele-
mentary existences, the most embryonic ones, as pure ability of 
feeling and capturing the world’s vibrations. 

With all this empowerment, thought only exclusively from 
science's and technology's progress, we ended up disconnecting 
from the rude, violent and simple world to which we belong by 
our most intimate lineage. It is therefore urgent to experiment 
other ways of being in the world. It is necessary to create dif-
ferent worlds from the logical of a human increasingly super hu-
man, resistant worlds that aren’t agglutinated by this “will of su-
perior human”. Animal-becoming as life program following the 
concept of ecosophy Guattari presents in Les trois écologies.

What connections can we then and still build with this world? 
What dimensions are to be found out that connect us differently 
with this world that has always been ours? How can we enter 
this world? 

How can we enter this world? On all fours, or on four legs, 
such as many animals. Or swimming as many others. Or flying 
like insects or birds. Or crawling like slugs. We shall stop be-
ing vertical, we must start to exist and see the world on the fluid 
horizontality of our animal-bodies. 

How can we enter this world? I don’t know where the door 
is, I have no magical formula inside a glass bottle with a label 
asking “drink me”. But I heard we can become small and then 
huge. We may even not fit anymore in the measures of all our 
common usual things. And the good news are that the rabbit 
will be on time, although he does not have the notion of time. 
And the tea is great! 

How can we enter this world? Through possible and yet to 
come worlds that never arrive but are constantly announced. 
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Por onde entrar neste mundo? Não sei qual é a porta, não tenho 
nenhuma fórmula mágica dentro de um qualquer frasco de vidro 
com um rótulo a pedir “bebe-me”. Mas ouvi dizer que podemos 
ficar minúsculos e depois enormes. Podemos até nem caber mais 
nas medidas de todas as nossas coisas comuns e habituais. E a 
boa notícia é que o coelho chegará a horas, apesar de não ter no-
ção do tempo. E o chá é magnífico!

Por onde entrar neste mundo? Pela fabulação de mundos pos-
síveis e por vir, mundos que nunca chegam, mas que são sempre 
anunciados. Mundos que nós só apercebemos se e enquanto os 
fabulamos. Pela criação de mundos desdobrados entre múltiplas 
outras dobras de outros múltiplos mundos, todos eles impossí-
veis porque melhores e mais possíveis do que a ideia impossível 
que deles possamos ter.

Por onde entrar neste mundo? Pelo devir. Pelo devir-animal. 
Pela experimentação do bestiário pertencente a um mundo pré-
-identitário, onde estamos todos despidos de qualidades e sub-
mersos na pura, potente e pequeníssima percepção.

Por onde entrar neste mundo? Pelo lado torto, pelo meio, pela 
fenda, pelo interstício, por entre a erva daninha. Pelo deserto. 
Pelo rizoma, deixando fluir as conexões que acontecerem, sem 
qualquer princípio hierárquico ou organizativo. Deixar aconte-
cer uma dinâmica lisa, a-significante, subterrânea e intensiva.

Por onde entrar neste mundo? Pelo impossível. Se é para en-
trar no mundo, então que seja pelo impossível, para lá de todos os 
outros mundos possíveis que já deixaram de fazer sentido.

Por onde entramos neste mundo? Não sei por onde, mas por 
onde for, entraremos já esgotados. É como estamos todos. Esgo-
tados, demasiado acelerados. Mas será que ainda há mais para 
esgotar? Que formas nos restam para nos esgotarmos mais ain-
da? Será que podemos esgotar o próprio esgotamento?

Por onde entrar neste mundo? Saindo de nós, das regras que nos 
foram impostas, das lógicas já sedimentadas, superfícies estriadas, 
feitas crostas encastradas nos nossos corpos e nas nossas almas.

Por onde entrar neste mundo? Saindo dele.
�

Worlds we only get aware of if and while we fabulate them. 
Through the creation of unfolded worlds among multiple oth-
er folds of other multiple worlds, all of them impossible because 
they are better and more possible than the impossible idea we 
might have of them. 

How can we enter this world? Through the becoming. Through 
the becoming-animal. Through the experimentation of the besti-
ary belonging to a pre-identity world, where we all are naked of 
qualities and submerse in a pure, potent and very tiny perception. 

How can we enter this world? Through the distorted side, 
through the middle, through the crack, through the interstice, 
through the in-between of the harmful weed.  Through the de-
sert. Through the rhizome, letting flow the connections that 
might happen, without any hierarchic or organizing principle. 
To let happen a smooth, non-significant, subterraneous and in-
tensive dynamic. 

How can we enter this world? Through the impossible. If en-
tering this world is the goal then let it be through the impossi-
ble, beyond all other possible worlds no longer making sense. 

Through where shall enter this world? I don’t know, but 
whatever way, we will enter already exhausted. That’s how we 
all are. Exhausted, too accelerated. But is there anything else to 
exhaust? Can we exhaust exhaustion? 

How can we enter this world? Coming out of ourselves, of the 
rules imposed, the settled logics, the stretched marked surfaces, 
made of recessed crusts in our bodies and souls. 

How can we enter this world? Coming out of it.
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SOBRE 
BANDEIRAS, 
BRASÕES, SANTOS 
E CORVOS.
TRÊS ELEMENTOS 
PARA UMA 
LEITURA 
HOLÍSTICA

RUI GRÁCIO DAS NEVES RUI GRÁCIO DAS NEVES

ABOUT FLAGS, 
COATS OF ARMS, 
SAINTS AND 
CROWS.
THREE ELEMENTS 
FOR A HOLISTIC 
READING 
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We’ll try to make a holistic reading of Lisbon’s Flag. Mainly 
the boat’s symbols and the crows in it. Better said, in the coat of 
arms inserted in the city’s flag. 

But, in order to do that, we need to know what we mean by 
“holistic reading”. What is holism? 

Holism is a neologism meaning “totality”. A holistic reading 
would be the one which enhances the meaning of totality over 
the meaning of particularity. Not that it denies particularity but 
it understands that particularities integrate a totality to which 
a cognitive preference shall be given. However, one of holism’s 
aspects is the holographic plane that, to put it simply, implies 
the presence of Totality in particularity. In other words, par-
ticularities, each one of them, “reflect” Totality. 

Let’s look for some interesting characteristics with refer-
ence to a holistic interpretation.  I would highlight the follow-
ing elements. 

1.
The Saint referred in the flag, but not explicit in it, is Saint 

Vincent, the deacon and martyr. Originally from Saragossa, 
in Spain, he refused to renounce his faith, in a time when the 
Romans ruled the Iberian Peninsula, due to decrees by the em-
perors Diocletian and Maximian, in the years 303 and 304, for-
bidding the Christian worship practice. The place of the sacred 
worship books is not revealed by him neither he renounces his 
Christian faith. He is taken from Saragossa to Valencia and ends 
up dying in Valencia, victim of torture and interrogations (304 
January 22nd). Soon miraculous events related to his body were 
narrated, such as the episode with the crow, and to his body that, 
after been thrown into the sea, returned to land. Here we already 
have one of the symbolic elements that will also be present in the 
legend of his body whilst taken to Portugal and to Lisbon1.

A martyr is a witness. Someone who shows an important an-
thropological principle: to be coherent. Coherent to both his life 
and his convictions. Someone who keeps his beliefs even if under 
torture and tyrannical, impositive and authoritarian practices.  
I think the city of Lisbon should be a place where different and 
coherent visions of the world, philosophies, religions and spirit-
ualities which inhabit it (or will inhabit it in the future) should 
be respected. Despite the horrible “Lisbon pogrom” in 1506, 
the title “Cidade da Tolerância” (City of Tolerance) shouldn’t be 
only a monument in Largo de São Domingos, but a continuous and 
updated practice of its township.

And in fact, instead of “tolerance”, it would be better to speak 
of “respect” and “hosting” (of what is Diverse to us). 

Vamos tentar fazer uma leitura holística da Bandeira de Lisboa. 
Sobretudo, dos símbolos do barco e dos corvos presentes nela. Ou 
melhor dito, presentes no Brasão inserto na Bandeira da cidade. 

Mas, para isso, é preciso saber antes o que queremos dizer 
com uma “leitura holística”. Que é o holismo?

O holismo é um neologismo que significa “totalidade”. Uma 
leitura holística seria aquela que destaca o significado da tota-
lidade sobre o da particularidade. Não que negue a particula-
ridade, mas que entende que as particularidades integram uma 
totalidade, à qual há que dar preferência cognitiva. Porém, um 
dos aspetos do holismo é o esquema holográfico, que muito rapi-
damente dito, implica que essa Totalidade está presente na par-
ticularidade. Noutras palavras, as particularidades, cada uma 
delas, “espelham” a Totalidade.

Sendo isto assim, tentemos encontrar alguns aspetos interes-
santes com referência a uma interpretação holística. Destacaria 
os seguintes elementos.

1.
O Santo referido na Bandeira, mas não explícito nela, é o diá-

cono mártir São Vicente. Sendo originário de Saragoça, em Es-
panha, não quis abjurar da sua fé, em tempos do domínio roma-
no na Península Ibérica, devido a uns decretos dos imperadores 
Diocleciano e Maximiano, emitidos nos anos 303 e 304, que 
proibiam a prática cultual cristã. Nega-se a revelar o lugar dos li-
vros sagrados do culto, assim como também a abjurar da sua fé 
cristã. De Saragoça é levado a Valência, e ali acaba por morrer, 
vítima da tortura dos interrogatórios a que foi submetido (22 de 
janeiro de 304). Muito cedo foram relatados acontecimentos mi-
raculosos com o seu corpo, como o episódio do corvo, e o seu cor-
po, depois de ser lançado ao mar, regressou à terra. Já temos aqui 
um dos elementos simbólicos que vão estar presentes também na 
lenda do seu corpo trazido para Portugal e para Lisboa depois1.

Um mártir é uma testemunha. É alguém que mostra um princí-
pio antropológico importante: ser coerente. Coerente entre a sua 
vida e as suas convicções. Alguém que mantém as suas crenças 
no meio de torturas e práticas tirânicas, impositivas e autoritá-
rias. Acho que a cidade de Lisboa deveria ser um lugar onde se 
respeitassem as diferentes e coerentes visões do mundo, filo-
sofias, religiões e espiritualidades que a povoam (ou venham a 
povoar no futuro). Apesar do horrível “pogrom de Lisboa” de 
1506, o título de “Cidade da Tolerância” não deveria ser só um 
monumento no Largo de São Domingos, mas uma prática contí-
nua e atualizada da sua povoação.

E aliás, melhor que “tolerância”, seria melhor falar de “respei-
to” e “acolhimento” (do que é Diverso a nós).

1.  This miraculous way the body of 
the Saint was brought to Portugal, 
resembles a bit the miraculous way 
in which the body of James, son of 
Zebedee, the apostle, was brought 
to Santiago “inside a stone ark 
transformed into a boat, dragged by 
the wind blown by angels”.

1.  Esta maneira miraculosa pela 
qual o corpo do Santo fora trazido 
para Portugal, recorda um tanto a 
outra maneira miraculosa em que 
o corpo do Apóstolo São Tiago o 
Maior foi trazido para Santiago de 
Compostela, “dentro de uma arca 
de pedra feita barco, arrastado pelo 
vento assoprado por anjos”.
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2.
The crows in the barque of the relics of Saint Vincent: they 

are a symbol of the union between human beings and animals. 
There is, in other traditions (the Hindu one for example) a 
mythology of animals who are gods (Hanuman, the monkey 
god) and half animal/half human gods (Ganesh, elephant head 
and human body) expressing something beautiful: living be-
ings are all brothers and sisters and are interconnected. Life 
is sacred. 

(Inside Christian’s theology, there was a theologian, Sallie 
McFague, who, inspired by oriental thought, has seen the Uni-
verse as the Body of God 2. Without a doubt, such is a more force-
ful way of expressing our interrelation, as human beings, with a 
Supreme Reality, than mere dualism, and moreover arrogant, of 
our human species, when we for example say: “Us and Nature”. 
As if “we” weren’t also “Nature”.) 

The legend says that, when Afonso I of Portugal wanted to 
bring the saint’s relics, being Lisbon elected for that purpose, 
without exactly knowing the place where they were, he was 
warned by a murder of crows around the supposed place. And, 
when the remains were brought by boat, a pair of crows were 
present, one on the bow of the boat and the other at the stern. 
Solidarity between humans and crows is here well represented. 

Indeed, that’s not new. The ornithologists say crows are rec-
ognised today as very intelligent animals. They even reproduce 
the human voice (remember the poem by Edgar Allan Poe 
“The Raven”, the crow, with their refrain “nevermore”, a sen-
tence these animals seem to reproduce perfectly…)3.

This symbol of the crows in Lisbon’s Coat of Arms could re-
main as an excellent symbol for the interdependency of species 
and the Planet, being Earth a true “Gaia” of vital interconnec-
tions, a unity in the plurality of species.

(Some speak about these symbols in the flag of Lisbon as be-
ing silent, and, consequently, the crows in it as well. However, 
these symbols also “talk”, or in other words, they “communi-
cate”. Not all communication is verbal. There are other ways of 
communicating, or to communicate, there are other languages. 
The one of “silence” can be communicative as well. Mystics of 
different religions and spiritualties confirm that. Silence can 
be the most profound way to communicate and dig deeper into 
Reality. For that we need to be aware of the “interpretative 
keys”, the signals. For some reason the medieval great German 
mystic, Master Eckhart von Hochheim – from 1260, approx-
imately, until 1327 or 1328 – said: “In the whole Universe, 
nothing is more similar to God than silence”).

2.
Os corvos na barca das “relíquias” de São Vicente: são todo 

um símbolo da união entre seres humanos e animais. Há, noutras 
tradições, (por exemplo, a hindu) uma mitologia de deuses ani-
mais (Hanuman, o deus macaco) e de deuses metade animais/ 
/metade humanos (Ganesh, cabeça de elefante e corpo humano), 
que exprime algo de belo: os seres vivos somos todos irmãos e ir-
mãs e estamos interconectados. A Vida é sagrada.

(Dentro da teologia cristã, houve uma teóloga, Sallie McFa-
gue, que, inspirada no pensamento oriental, refletiu sobre o 
Universo como o Corpo de Deus 2. Sem dúvida, é esta uma ma-
neira mais contundente de exprimir a nossa interrelação, como 
seres vivos, com uma Suprema Realidade, que o mero dualismo, 
e ainda por cima arrogante, da nossa espécie humana, quando 
por exemplo se diz: “Nós e a Natureza”. Como se “nós” não fôs-
semos também “a Natureza”!)

A lenda diz que, quando D. Afonso Henriques quis trazer as 
relíquias do santo, sendo depois eleita Lisboa para isto, sem sa-
ber exatamente o local onde estavam elas, foi advertido por um 
bando de corvos em torno do suposto local. E, quando os restos 
foram trazidos de barco, um par de corvos estava presente, um 
na cabeça do barco e outro no fundo. A solidariedade entre se-
res humanos e corvos está aqui bem representada. 

Aliás, não é de estranhar. Os ornitólogos dizem-nos que os cor-
vos são reconhecidos hoje como animais muito inteligentes. Che-
gam até a imitar a voz humana (quem não se lembra do poema de 
Edgar Allan Poe, intitulado precisamente “The Raven”, o cor-
vo, com o seu refrão de “nevermore”, “nunca mais”, uma frase 
que estes animais parecem reproduzir muito perfeitamente…)3.

Este símbolo dos corvos no Brasão da cidade de Lisboa po-
deria ficar como um excelente símbolo da interdependência das 
espécies e do Planeta, sendo a Terra uma verdadeira “Gaia” de 
interconexões vitais, uma unidade na pluralidade das espécies.

(Há quem fale que os símbolos desta Bandeira lisboeta são silen-
ciosos, e, consequentemente, os corvos que aparecem nela tam-
bém o são. Porém, os símbolos também “falam”, ou melhor, “co-
municam”. Nem toda a comunicação é verbal. Há outras maneiras 
de comunicar e comunicar-se, há outras linguagens. A do “silên-
cio” também pode ser comunicativa. Que o digam as e os místicos 
das diferentes religiões e espiritualidades. O silêncio pode ser a 
maneira mais profunda de comunicar-nos e de aprofundar a Rea-
lidade. É preciso para isso saber apercebermo-nos das “chaves 
interpretativas”, dos sinais. Por alguma razão o grande místico 
alemão medieval, o Mestre Eckhart de Hochheim – de 1260, 
aproximadamente, até 1327 ou 1328 – dizia: “Em todo o Uni-
verso, nada existe de mais parecido com Deus que o silêncio”).

2.  Cfr. Spanish edition: Modelos 
de Dios. Teología para una era 
ecológica y nuclear (Sal Terrae, 
Santander 1994).

3.  Sufficiently trained, these birds 
can even speak better than parrots. 
Crows also reproduce car sounds, 
discharges and sounds similar 
to other animals. In fact, they use 
body language, adapt easily, are 
extremely playful and have empathy 
for other animals and in-between 
them. Another scavenger bird, the 
vulture: the parsess or zoroastrians, 
until few years ago, used to leave 
the human corpses in the field to 
feed these animals. But both crows 
and vultures are prophylactic in the 
removal of bodies in decomposition 
granting an undeniable service to 
Nature. 

2.  Cfr. a edição espanhola: 
Modelos de Dios. Teología para una 
era ecológica y nuclear (Sal Terrae, 
Santander 1994).

3.  Suficientemente treinadas, 
essas aves conseguem até mesmo 
falar com mais habilidade do 
que alguns papagaios. Os corvos 
imitam também barulhos de 
carros, descargas e reproduzem 
sons característicos de outros 
animais. Aliás, usam linguagem 
corporal, adaptam-se facilmente, 
são extremamente brincalhões, 
e têm empatia entre eles e 
com outras espécies. Outra ave 
necrófaga são os abutres: os 
parsis ou zoroastrianos tinham, 
até há pouco, como costume seu, 
deixar os cadáveres humanos no 
campo, para pasto destes animais. 
Mas ambos, corvos e abutres são 
profiláticos, na remoção de corpos 
em decomposição e prestando um 
inegável serviço dentro da Natureza.
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3.
Finally, the contrasting colours of black and white in the flag 

of Lisbon. Its origin in the colours of the Order of Preachers or 
Dominicans, they represent what could be named a “binominal 
of totality”. That means, the synthesis of opposites. Reality is 
not only “black” or “white”, but “black” and “white”. It’s not a 
disjunctive but a conjunctive reality. Eastern logic in general has 
highlighted these aspects of unity of opposites more than our 
western mentality (even if with exceptions on both sides). 

The Taoists and the Jewish Kabbalah experience also valor-
ized this reality. The Thao symbol comprises “yin” (feminine 
element) and “yang” (masculine element). But with a particu-
larity: there’s always a white spot in the black and a black one in 
the white. We cannot look to this reality in a unilateral way, we 
need to look at it in a more integrated, holistic way. 

As master Sufi Rumi said, our mind shall be a host for all our 
thoughts, be they apparently good or evil. All of them contrib-
ute to our growth because all of them have a message from the 
Divine for each one of us. 

Equally in the Kabbalah, the symbol of the tree of life shall in-
tegrate both aspects from the left and the right side, that is to 
say, virtues associated to “tolerance” and “severity” (or what we 
may call “discipline”). We cannot be unilateral because that’s 
an impoverishment, a fundamental ignorance and a danger to a 
healthy human sociability. 

So, we hope that in these troubled times in which refugees 
and immigrants find shelter in Portuguese territory, we may be 
an open space of comprehension, mutual further development, 
and sharing and growing together in accordance with our dif-
ferent spiritual and cultural traditions towards a Unified and 
Diverse World. That’s what different religions preach, includ-
ing Christianism. 

At the same time this sociability in a Unified Diversity should 
be followed by an honest search for more fair and alternative 
economical models, for more real and inclusive democracies. 
Within an ecologically sustainable culture. 

Lisbon might well become then a privileged space to live these 
values of a New World. 

All really depends on each and every Lisboner! 

3.
Finalmente, as cores contrastantes do preto e do branco na ban-

deira da cidade de Lisboa. De origem nas cores da Ordem dos 
Frades Pregadores ou Dominicanos, representam o que se po-
deria denominar um “binómio de totalidade”. Ou seja, a síntese 
de opostos. A realidade não é só “preta” ou “branca”, mas “pre-
ta” e “branca”. Não é uma realidade disjuntiva, mas conjuntiva. 
A lógica oriental em geral destacou estes aspetos da unidade dos 
opostos mais do que a nossa mentalidade ocidental (ainda que 
haja exceções em ambos os lados). 

A vivência dos taoistas e da Kabalah judaica salientou também 
esta realidade. O famoso emblema do Tao engloba o “yin” (ele-
mento feminino) e o “yang” (elemento masculino). Mas com 
uma particularidade: sempre há um pontinho branco no preto 
e um preto no branco. Não podemos olhar para a realidade de 
maneira unilateral, mas integrada, holística.

Como dizia o mestre Sufi Rumi, a nossa mente deve ser uma 
boa hospedeira e acolher como hóspedes todos os nossos pen-
samentos, sejam eles aparentemente bons ou maus. Todos eles 
contribuem para o nosso crescimento, pois todos eles têm uma 
mensagem do Divino para cada um/a de nós.

E igualmente na Kabalah, o símbolo da árvore da vida deve in-
tegrar ambos aspetos do lado direito e do lado esquerdo, ou seja, 
virtudes associadas com a “tolerância” e a “severidade” (ou me-
lhor, o que podemos nós chamar “disciplina”). Não podemos ser 
unilaterais, porque isso é um empobrecimento, uma ignorância 
fundamental e um perigo para uma sã convivência humana.

Portanto, fazemos votos de que, nestes conturbados tempos 
em que refugiados/as e imigrantes se acolhem no território por-
tuguês, sejamos um espaço aberto de compreensão, aprofunda-
mento mútuo, alegria por compartilhar e crescer juntos de acor-
do com as nossas diferentes tradições espirituais e culturais, e 
formemos já desde aqui um Mundo Uno e Diverso. É o que pre-
gam as diferentes religiões, o cristianismo incluído. 

O medo, pelo contrário, destrói qualquer convivência humana. 
Ao mesmo tempo deveria ir acompanhada esta convivência na 

Diversidade Una por uma procura sincera de modelos económi-
cos mais justos e alternativos, assim como de democracias mais 
reais e participativas. Dentro de uma cultura ecologicamente 
sustentável.

Lisboa poderia então ser um espaço privilegiado para viver-
mos estes valores de um Novo Mundo.

Tudo depende realmente de cada uma e cada um dos lisboetas!
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DOMINIK LEJMAN DOMINIK LEJMAN

ORA PRO NOBIS… 
E NO ENTANTO 
NEM TODAS AS 
ORAÇÕES SÃO 
ORAIS.

ORA PRO NOBIS…
YET NOT ALL 
PRAYERS ARE 
ORAL.
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White parachute, video still (video layer) 2015 White parachute, video still (video layer) 2015
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Ora pro nobis, projected video-mural, dimensions variable 2016 (video still) Ora pro nobis, projecção vídeo-mural, dimensões variáveis 2016 (video still)
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Lightweight, projected video-mural, dimensions variable 2015 (video still) Lightweight, projecção vídeo mural, dimensões variáveis 2016 (video still) 



STATES OF MATTER. DOUBLE TAKE. 

After entering the chapel, on the opposite walls we see two 
ghostly, white projections.

The exhibition space remains in semi-darkness, so the viewer 
is not entirely submerged in the typical situation of' projections, 
cinematic void, which usually denies the presence of the viewer 
as well as the architecture. 

The first projection represents a strange, amorphous form of 
an octopus, still, but moving, seemingly animated by the water 
flow rather than by its own dynamics.

Animation, movement, is mostly what makes humans recog-
nize the living from the dead in nature on its most superficial 
level. The other reference would be the anthropomorphic, with 
its symmetrical quality, which also does not apply to the form 
we see, resembling the folds of white fabric, moved by the wind.

On the second wall we see the projection of the “weightless”, 
hovering body, within the limits of ‘ascension’’ and ‘descention’ 
of the ceiling and the floor of the chapel. The body is fully cov-
ered with white cloth, moving vigorously from the blows of the 
wind, which may somehow remind the flames of fire. Here too, 
as on the image of the octopus, the body remains still, hence an-
imated by the external force of the wind, it makes the illusion of 
the endless fall or levitation, in fact the spectacle created by the 
performer filmed in the air tunnel.

The matter of perception in art breaks and renders our mem-
ory as long as it becomes sensational rather than remains mere-
ly illustrative. This specifically applies to all forms of art which 
require the physical presence of the viewer in time and space 
where the work is presented.

The perception of the passing time from the two perspec-
tives, the one of the amorphous animal, and the second as the 
weightless, hovering body, is equally hermetic for the viewer, 
staging in between his/her own experience of the passing time. 
Submerged in silence, witnessing simultaneously the two pro-
jections confronting each other, may just as well provide the 
extraordinary reference to the sensation of the passing of our 
NOW.

STATES OF MATTER. DOUBLE TAKE. 

À entrada da ermida, em paredes opostas vemos duas espec-
trais projecções brancas.

O espaço expositivo encontra-se em semi-obscuridade, por 
forma a que o espectador não seja completamente submergido 
como nas projecções típicas, vazio cinemático que usualmente 
nega a presença quer to observador, quer da arquitectura.

A primeira projecção representa uma forma estranha, de um 
polvo amorfo, quieto, mas movendo-se, aparentemente animado 
pelo fluxo da água e não pela sua própria dinâmica.

Ao nível mais superficial, a animação, o movimento, é essen-
cialmente o que leva os humanos, perante a natureza, a distinguir 
o vivo do inanimado. A outra referência seria o antropomórfico, 
com a sua qualidade simétrica, que também não se aplica à forma 
que estamos a ver, evocando as dobras de um tecido branco, mo-
vido pelo vento.

Na segunda parede vemos a projecção de um corpo pairando 
sem gravidade, dentro dos limites da 'ascensão' e da 'descensão' 
entre o tecto e o chão da capela. O corpo está completamente co-
berto de tecido branco, movido vigorosamente pelas rajadas de 
vento, lembrando de alguma maneira as chamas do fogo. Tam-
bém aqui, como na imagem do polvo, o corpo permanece fixo, 
porquanto animado pela força exterior do vento, o que cria a ilu-
são de queda sem fim ou de levitação – na verdade, o espectáculo 
criado pela performer filmada no túnel de vento. 

A questão da percepção em arte destrói e providencia a memó-
ria, desde que se torne sensacional e não permaneça meramente 
ilustrativa. Isto aplica-se especificamente a todas as formas de 
arte que exigem a presença física do espectador no espaço e no 
tempo onde/durante o qual/ a obra é apresentada.

A percepção do passar do tempo nas duas perspectivas, a do 
animal amorfo e a do corpo pairando, sem peso, é igualmente 
hermética para o espectador, no encenar da sua experiência da 
passagem do tempo. Submerso no silêncio, testemunhando si-
multaneamente duas projecções uma em frente da outra, será 
bem capaz de providenciar a extraordinária referência da passa-
gem do nosso AGORA.
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O PÁSSARO  
DO REAL,  
A INSCRIÇÃO  
E O CABO. 
VARIAÇÕES 
CIRCULARES  
E EM SURDINA 
D'O-MAR 

MADALENA FOLGADO MADALENA FOLGADO

THE BIRD  
OF THE REAL,  
THE INSCRIPTION 
AND THE CAPE. 
CIRCULAR 
VARIATIONS AND 
EN SOURDINE  
OF O-MAR 

A warning to navigation and… to the shared animality,  
typical of current times: Validating slowly gets you  
through faster. 

Recommendation of a river transport firm  
that guaranties the Tagus River crossing daily.  
In-visible by the pier access gates. 

Aviso à navegação e…à animalidade partilhada,  
própria dos tempos: Validar devagar é passar mais depressa.

Recomendação de uma empresa de transporte fluvial  
que assegura diariamente a travessia do Tejo.  
In-visível junto aos torniquetes de acesso  
aos cais de embarque. 
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É por aqui: 
Trabalhar um conceito consiste em fazer variar a sua extensão 
e compreensão, torná-lo como um modelo ou inversamente 
procurar-lhe o modelo, conferir-lhe progressivamente por 
transformações regradas a função de uma forma. 
Suportar o humano parece ser o caminho que conduz  
a não trocar a liberdade a fundo perdido já que a liberdade 
não é somente o fenómeno primordial do humano,  
o seu prazer, o seu segredo mas um bem comum.
(Maria João Madeira Rodrigues). 

Eis o caminho: O humano, aparentemente morto, suportado 
pela dupla animal. Em silêncio.

O silêncio é o poema. O tal silêncio de onde nasce a vida… de 
que tanto se fala. Crocitar vão, propício à queda. É urgente cair 
no precipício vicentino, porque para renascer urge morrer. O 
Animal é aqui – por enquanto – um corvo, que caiu em si; acon-
teceu um desdobramento, são dois desde há muito, um de cada 
lado da barca. Sem o Outro a barca perde o equilíbrio. O silêncio 
é então o espaço da vida desenhado pela morte; círculo vicioso, 
de planta centralizada, onde se pode ficar preso e-ternamente. Do 
Panteão Nacional, recordamos Sophia de Mello Breyner Andre-
sen e o seu anelo; desejo ardente circular de uma nobre perse-
guição: Sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um 
poema foi sempre um círculo traçado à roda de uma coisa, um círculo 
onde o pássaro do real fica preso. Como pássaro do real e seu duplo, 
o corvo vicentino partilha com Sophia um espaço em-comum: 
Ambos testemunham, silenciosamente, corpos transladados. 

Corpos transladados, múltiplos; corpos disciplinares transi-
dos de uma indisciplina de si. Ou, inversamente, discípulos de 
si em queda; por-ventura, marinheiros de primeira viagem no 
cair em Graça. A Graça, diz-nos José de Almada Negreiros,  
é pura essência emocional sem nenhuma cicatriz intelectual. / A Graça 
é a chegada triunfal do conhecimento ao Homem determinado. /  
/ É o prémio de esperar. É a transfiguração do indivíduo em pessoa. /  
/A Graça é a luz e o vértice da Poesia. A Graça é o rumo dos poetas!

Bem a propósito, com a dose certa de graça, para não desequi-
librar a barca – afinal podemo-nos afogar no riso –, Santa Engrá-
cia fita-nos com o mesmo esgar animal de Almada Negreiros 1. 
Aqui, numa efeméride, encontramos exposto o seu busto-reli-
cário, uma peça datada de 1593, em prata e pedraria – estamos 
ainda no Panteão, Igreja outrora a si dedicada. O projeto inicia-
do em 1652 pelo arquiteto João Nunes Tinoco e continuado por 
João Antunes, segundo o historiador da arte norte-americano 
George Kubler, é a nossa única igreja barroca do século XVII,  
os únicos muros em curva e contracurva da Cidade à data, e, ainda 

This way:
Working on a concept is to make its extension and 
comprehension vary, turn it into a model or inversely search 
for its model, to progressively grant it a form function through 
reasonable transformations. 
To bear the human seems to be the way that leads to not 
changing liberty for nothing since liberty is not only the human 
prime phenomena, its pleasure, its secret but a common-good. 
(Maria João Madeira Rodrigues). 

This is the way: The human, apparently dead, borne by the 
animal duo. In silence. 

The silence is the poem. That silence wherein life is born… 
the one we hear so much about. To craw vainly, propitious to fall. 
It is urgent to fall into the vicentinian abyss because we need to 
die in order to be reborn. In here the animal is – for the time be-
ing – a crow, that pulled himself together; he has been unfold-
ed, there are two of them since ages ago, one on each side of the 
barque. One without the other makes the barque lose balance. 
The silence is then the space of life drawn by death; vicious cy-
cle, on a centralized plan, where we can be stuck eternally. From 
the National Pantheon, we remember Sophia de Mello Breyner 
Andresen and her craving; circular burning desire for a noble 
pursuit: poetry has always been, for me, a pursuit for the real. A poem 
has always been an outlined circle around something, a circle wherein 
the bird of the real gets stuck. As bird of the real and his double, the 
vicentinian crow shares with Sophia a common-space: Both testi-
fy, in silence, bodies being carried away.

Bodies carried away, multiple; disciplinary bodies pierced by 
self-indiscipline. Or, inversely, disciples of themselves falling; 
Maybe, first time sailors falling in good Grace. Grace is, as José 
de Almada Negreiros, tells us pure emotional essence without any 
intellectual scar. / Grace is the triumphal arrival of knowledge for 
the decisive Man. / Is the prize of waiting. Is the transfiguration of 
the individual into a person / Grace is the light and vertex of Poetry. 
Grace is the Poet’s route!

Apropos, with the right measure of fun, so the barque doesn’t 
get unstable – or we might be drawn in laughter -, Saint Engratia 
stares at us with the same animal grimace of Almada Negreiros 1. 
In here, in an ephemeris, we found exhibited her reliquary bust, 
a piece from 1593, in silver and Portuguese stonework – we still 
are in the Pantheon, Church once dedicated to her. The project, 
according to the North American art historian George Kubler, 
was started in 1652 by the architect João Nunes Tinoco, it was 
continued by João Antunes, and is our only baroque church from 
the 17th century, the only walls with curves and counter-curves in 

1.  Esgar animal. José de Almada 
Negreiros a partir de http://www.
escritas.org/pt/multimedia/almada-
negreiros e busto relicário de Santa 
Engrácia fotografado no Panteão 
Nacional por ocasião da exposição 
Reis e Heróis – Os Panteões em 
Portugal.

[Throughout the text there are 
anagrams of the word love (AMOR 
in Portuguese), in the tittle, O-MAR 
(THE-SEA). Appearing in capital 
letters, the anagrams partake in its 
understanding. A sense of goodwill 
– love – reveals the gap between 
words and senses, therefore, 
the understanding of love as 
spaciousness.]

1.  Esgar animal (Animal grimace). 
José de Almada Negreiros from 
http://www.escritas.org/pt/
multimedia/almada-negreiros and 
reliquary bust of Saint Engratia 
photographed in the National 
Pantheon on the occasion of the 
exhibition Reis e Heróis – Os 
Panteões em Portugal (Kings and 
Heroes – Pantheons in Portugal).
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pelas suas palavras, parece mais uma espécie de baliza lisbonense 
para a navegação do que uma igreja 2. Refere que a fachada prin-
cipal – o rosto arquitetónico de Santa Engrácia – é uma versão 
convexa de S. Vicente de Fora 3. Ora o que está fora é o que está 
dentro, assim se tecem as relações amorosas mais significativas. 
Numa outra escala, mas na mesma freguesia, ambos partilham 
a mesma tensão: seguram o cordis do martírio. 

Acorda!! A corda sempre arrebenta para o lado de quem sonha, di-
-lo K. L, poeta anónimo, numa inscrição na janela de uma embar-
cação da tal empresa que mencionámos em epígrafe 4. Artista e 
mártir – que originalmente significa testemunha – testemunham 
aquilo que do seu tempo é intemporal. O martírio dá-se quando a 
morte do artista co-incide com a do mártir; isto é, quando o sacri-
fício é gloriosamente assumido. Não se trata, portanto, de fazer o 
elogio do sofrimento, mas o da liberdade. Contudo, ambos, quan-
do se apresentam sob a forma de limiar do espírito, vêm-se inú-
teis na prossecução do caminho de alguns homens e mulheres… 
retornam à Terra; mas diferentemente do corpo de Vicente, rea-
parecido na Costa Vicentina, à lengalenga de suas vidinhas, rati-
ficando fatalmente o tratado social da autocomiseração. 

Numa homenagem a Porfírio Pardal Monteiro, Almada Ne-
greiros exorta os arquitetos a levarem a cabo o casamento da Arte 
com a Nação, reconhecendo-os como artistas, deste modo, valo-
rizando o sexto sentido ao serviço do bem comum: Foi a intuição 
dos artistas através dos séculos que trouxe finalmente a Arte a esse 
estado actual em que ela é centro da ciência do Homem. A mesma 
intuição secular – atendendo ao duplo sentido de secular, já que 
eram ainda tempos de perseguições romanas aos cristãos – guiou 
os corvos através de séculos, até que Vicente, morto em Valên-
cia no século IV, chegasse a Lisboa por ordem de D. Afonso 
Henriques no século XII. Mas se este longo interregno que teve 
lugar em Sagres, dando o nome ao Cabo, terminou com a che-
gada das relíquias do Santo à capital, Engrácia teve como pena 
capital um prego na testa, por se ter convertido ao cristianismo. 
Ainda que filha do governador de Bracara Augusta, não levou 
a cabo o seu casamento com o comandante das legiões romanas 
na fronteira da Gália, por ocasião, em Saragoça (Isabel Melo). 
Não cremos que má intuição no caminho; por-ventura, estigma 
por estar na vanguarda. Ser em-comum, no mesmo espaço, como 
filhos do mesmo Pai, era e é ainda um movimento contracorren-
te, propício a naufrágios. 

Mas deixemos as curvas e contracurvas de Engrácia, e volte-
mo-nos a focar no seu rosto; no olhar convexo, o tal que versa 
com o de Almada Negreiros; a-versão de Vicente de Fora, segun-
do Kubler. Almada, do Outro lado, à margem, é também ele seu 
duplo, substituindo-o, porque imóvel. Quando dizemos duplo, 

2.  Baliza lisbonense para a 
navegação. Vista da Igreja de Santa 
Engrácia (Panteão Nacional) e Igreja 
de São Vicente de Fora a partir  
do Tejo.

3.  Rostos arquitetónicos.  
Santa Engrácia como versão 
convexa de S. Vicente de Fora.

3.  Architectonical faces.  
Saint Engratia as convex version  
of S. Vicente de Fora.

4.  Inscrição na janela de uma 
embarcação do Tejo.

4.  Inscription on a window of a 
boat in Tagus river. 

town up to this date, and, still in his words, it looks more like a 
Lisboner marker buoy for navigation than a church 2. He also says 
that the main façade – the architectonic face of Saint Engratia 
– is a convex version of S. Vicente de Fora (fora means outside in 
Portuguese)3. What is outside is what is inside, and that’s the 
way the most significant love relations are woven. On another 
scale, but in the same parish, both share the same tension: they 
hold the martyrdom cordis. [Cordis is similar to the word corda 
(rope) in Portuguese].

Wake up!! The rope always rips apart for the dreamer’s best, says 
K. L, anonymous poet, in an inscription on the window of that 
river transport firm we mentioned above4. Artist and martyr – 
which originally means witness – witness what is timeless in their 
time. Martyrdom happens when the artist’s end co-responds to 
the martyr’s death; when the sacrifice is gloriously assumed. 
We’re not speaking about complimenting suffering but compli-
menting liberty. However, when presented under the spirit edge 
form, both are useless for the path pursuit of some men and wom-
en… they return to Earth; to the nonsense of their daily life, con-
firming fatally the self-pity social treaty which is different from 
the body of Vicente that returned on the Vincentian Coast. 

Paying tribute to Porfírio Pardal Monteiro, Almada Negreiros 
exhorts the architects to get Art and Nation married, recognising 
them to be artists, valuing the sixth sense at the service of the 
common-good: it was the artist’s intuition throughout centuries that 
has finally brought Art to that current state in which Art is the centre 
of the Man’s science. The same secular intuition – if we care to 
pay attention to the double sense of secular, because Romans 
and Christian’s persecutions were still going on at that time – 
has guided the crows through the centuries, to the day Vicente, 
killed in the 4th century in Valencia, arrived to Lisbon in the 
12th century, a request from Afonso I of Portugal. But if this 
long interregnum took place in Sagres, giving its name to the 
Cape, it ended up with the arrival of the Saint’s relics to the cap-
ital and Engratia had, as capital punishment for being convert-
ed into Christianism, a nail in the forehead. Even if daughter of 
Bracara Augusta’s governor, she didn’t marry, for convenience, 
as expected, the roman legions’ commandant in Gallia’s border 
in Saragossa (Isabel Melo). We don’t believe bad intuition on 
the path; maybe stigma for being avant-garde. To be in-common, 
in the same space, as children from the same Father, was and 
still is a countercurrent movement, favourable to shipwrecks.

But let alone Engratia’s curves and counter-curves, let us focus 
on her face; on her convex glance, the one versifying with Al-
mada Negreiros’; Vicente de Fora’s version, according to Kubler. 
Almada (a city on the other side of Tagus), from the Other side, 

2. Navigation marker buoy. Seen 
from Santa Engrácia’s church 
(National Phanteon) and São 
Vicente de fora’s church from the 
Tagus river. 
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referimo-nos, também, a duplo sentido – aqui e em todo este 
nosso com-texto-circum-navegação. Porque só assim o sentido é 
real-mente sentido – o coração não mente, é com-Vicente. Urge, 
portanto, informarmo-nos do que estamos a sentir. Melhor, Vi-
cente não é imóvel, é Património Nacional. Ambos São; repa-
ram a unicidade que o Tejo empresta às margens no Território 
de Lisboa, o seu milagre à escala metropolitana. Milagre, enten-
dido como esse pequeno Mediterrâneo estendido onde chega o Tejo e 
a sua vasta rede subsidiária, então amplamente navegável, segundo 
José Sarmento de Matos, inspirado na leitura da carta de R., um 
cruzado do Norte da Europa, dotado de uma singular eloquên-
cia, que visita Lisboa em 1147, carta essa dirigida a Osberno. 
No entanto, mal comparados – o Tejo e o Mediterrâneo – se nos 
referirmos ao traçado recente de morte; em Lisboa, significati-
vamente menor. A questão é no entanto a mesma: o Outro. E, o 
real significado que lhe atribuímos.

No Colóquio O lugar da Cultura, em 2015, o Secretário de 
Estado da Cultura de Espanha José Maria Lassalle diz-nos 
que Interpretar o diálogo, como um diálogo criativo, poético, é uma 
oportunidade que o século XXI tem diante de si. E é uma oportunidade 
de fazer, precisamente, que a complexidade do século XXI desative 
os medos, as tensões, a proporcional intolerância, e a geração 
de sofrimentos […] Portanto, uma das claras conclusões que se 
desprendem deste caráter polifacetado, que podemos ver em torno 
da recriação e interpretação da cultura e das culturas no século XXI 
é a oportunidade para recriar a nossa própria dignidade e a nossa 
capacidade para entender o sofrimento dos outros, que no fundo, 
é o nosso próprio sofrimento e a maneira de interpretar a nossa 
presença no mundo; deste diálogo connosco através dos outros, e em 
particular, desta profundidade ética que oferece sempre a capacidade 
de estremecer-se ante o sofrimento humano. Em-comum com o po-
lítico e o artista multidisciplinar a Santa assinala e é assinalada 
pelo vértice da Poesia. 

Mas se Almada Negreiros, como vimos inicialmente, atenta o 
sentido, Engrácia usa-o como adorno, na testa. Manuel Tainha, 
arquiteto amante do Tejo, advoga por Almada dizendo: Poesia 
não é fuga à realidade, nem extravio, evasão ou adorno; e muito 
menos um valor acrescentado à Arquitectura. É pelo contrário uma 
maneira de penetrar o real, de o conhecer quando outra maneira não 
há de o fazer, científica ou filosófica. Mas quando dizemos que  
Manuel Tainha advoga por Almada, referimo-nos, também, ao 
sentido da implantação do edifício por si projetado, a Agência 
Europeia de Segurança Marítima, no Cais do Sodré – outrora, 
no tempo de D. Manuel, bairro Cata-que-Farás, onde o Rei reu-
nia os auxiliares e financiadores da sua empresa marítima –, lu-
gar onde nos nossos dias se monitoriza o trajeto de centenas de 

wayside, is also his double, replacing him because he is still. When 
we say double we mean double sense as well – in here and all 
through this context-circum-navigation. Only that way the sense 
is really sensed – the heart doesn’t lie, is with Vicente. [In Portu-
guese this is said com- (with) Vicente and can be played around 
like com-Vicente which means convincing]. It urges, therefore, 
to be informed about what we are feeling. Even better, Vicente 
is not still, he is National Heritage. They both are; they repair 
the uniqueness Tagus lends to the strands of Lisbon, its mira-
cle on a metropolitan scale. Miracle, understood as that small 
Mediterranean outstretched where Tagus and its broad subsidiary net 
reaches, widely navigable, according to José Sarmento de Matos, 
inspired by a letter addressed to Osberno, written by R., a North 
European crusade, gifted with a singular eloquence, that visit-
ed Lisbon in 1147. Nevertheless, Tagus and the Mediterrane-
an are wrongly compared if we refer to the recent, significantly 
smaller, death outline in Lisbon. What’s at stake is nevertheless 
the same: The Other. And, the real meaning we grant it. 

At the Conference in 2015 O lugar da Cultura (The place of 
culture), Spain’s Culture Secretary of State, José Maria Lassalle 
says that Interpretating dialogue, as creative, poetic dialogue, is an 
opportunity for the 21st century. And is an opportunity for, precisely, 
disabling fears, tensions, proportional intolerance, and the fear 
generation […] Therefore, one of the clear conclusions loosening from 
this multifaceted nature, we can see around culture interpretation and 
recreation and 21st cultures, is the opportunity for the remaking of our 
own dignity and our capacity to understand others’ pain, being deeply 
our way to interpretating our presence in this world; this dialogue 
with ourselves through others, particularly this ethical profoundness 
offering the capacity of shivering for human suffering. In-common 
with the political and the multidisciplinary artist, the Saint 
points out and is pointed out by the Poetry’s vertex. 

But if Almada Negreiros, as we saw earlier, cares for the sense, 
Engratia uses it as adornment, on the forehead. Manuel Tainha, 
Tagus river lover and architect, defends Almada saying: Poetry is 
not escaping reality, nor theft, evasion or adornment; much less a value 
added to Architecture. On the contrary is a way of penetrating the real, 
of knowing it when there’s no other way, philosophical or scientific of 
doing it. But when we say Manuel Tainha defends Almada, we 
also refer to the sense of implementation of the building he pro-
jected, in Cais do Sodré, The European Agency for Maritime 
Security – once, in D.Manuel’s era, neighbourhood Cata-que-
Farás, where the King gathered the assistants and funders of his 
maritime enterprise –, nowadays a place where the trajectory of 
hundreds of crafts around the European Coast are monitored. 
Our, surely, for secular and mystical reasons, is not computable, 

TH
E

 B
IR

D
 O

F 
TH

E
 R

E
A

L,
 T

H
E

 IN
S

C
R

IP
TI

O
N

 A
N

D
 T

H
E

 C
A

P
E

. C
IR

C
U

LA
R

 V
A

R
IA

TI
O

N
S

 A
N

D
 E

N
 S

O
U

R
D

IN
E

 O
F 

O
-M

A
R

O
 P

Á
S

S
A

R
O

 D
O

 R
E

A
L,

 A
 IN

S
C

R
IÇ

Ã
O

 E
 O

 C
A

B
O

. V
A

R
IA

Ç
Õ

E
S

 C
IR

C
U

LA
R

E
S

 E
 E

M
 S

U
R

D
IN

A
 D

’O
-M

A
R

4544



embarcações ao longo da Costa Europeia. A nossa, seguramen-
te, que por questões místicas seculares é incomputável, escapa-
-lhes do radar, que é uma intuição computada.

Tainha – Senhor Professor Doutor Arquiteto, Honoris Causa – 
não morreu qual peixe pela boca; uma condição impôs à Europa, 
representada por esta sua Agência: havia que salvaguardar rela-
ções e continuidades visuais imemoriais entre a colina do Chia-
do e a Margem Sul do Tejo; em particular, frente a frente com a 
Agência, a cidade de Almada. Contrariamente ao solicitado ini-
cialmente para fins contemplativos vãos, porque de back office, 
os vãos – janelas – orientam-se a nascente-poente; em Lisboa, 
o sentido do derradeiro encontro do Tejo com O-MAR acom-
panha o movimento aparente do sol. O edifício oferece os seus 
alçados menores e não os maiores ao Rio, assegurando que as 
ruas continuem a confluir visualmente para o lugar de sempre, 
subordinando-se à afirmação do desenho urbano pombalino. Ou 
ainda, como uma reminiscência do emblemático Palácio Corte-
-Real e os seus dois longos braços – cujo desenho é atribuído ao 
arquiteto e engenheiro militar bolonhês Filipe Terzi (José-Au-
gusto França) –, presença indelével na imagética de Lisboa an-
terior ao Terramoto de 1755, que o veio a destruir. No interior 
da Agência, todavia, os corredores – espaço em-comum interior 
– correm a par das ruas e dos braços do Palácio para o Tejo 5.  
O edifício não empareda o olhar do Território de Lisboa. 

Dá-se, deste modo, o caso excecional de quando a honoris 
causa, ou a real condição arquitetónica – a leitura sábia da ci-
dade – encontra O-MAR incondicional. Os Senhores, refere o 
arquiteto que rejeita a possibilidade da poesia como adorno em 
favor de penetrar o real, re-conheceram o seu nobre propósito. 
Penetrar o real é olhar o Outro como nosso espelho – de inte-
ligência…se realmente a houver. É no olhar profundo, líquido, 
que tudo se joga. Ali mesmo ao lado, poucos anos depois, em 
2014, foi implantada outra reminiscência – ou a mesma no nos-
so com-texto-circum-navegação – é Almada, novamente, e o seu 
esgar animal. Na realidade, Reminiscência de Almada Negreiros 
de Auto-Reminiscência, por Catarina e Rita Almada Negreiros, 
suas netas. Engraçada baliza de navegação entre Lisboa e Alma-
da, o céu e O-MAR, que toma a função de uma f(ORMA); isto 
é, AMOR. Forma feliz; olhos-gaivota como um modo original 
de ver, tornado Património. Penetrar o real, não significa trespas-
sá-lo – Pobre avô, pobre pássaro. 

Mais cruel é no entanto reificá-lo. Porém, mais tendência, 
mais na moda; menos vanguarda, mais ao gosto vigente. É na 
realidade o real que nos trespassa, e-ternamente. Talvez por isso, 
Álvaro de Campos, um dos muitos Outros de Fernando Pessoa 
conhecedores do real, nos diga em Ode Marítima: Uma gaivota 

5.  Função de uma f(ORMA). 
Reminiscência de Auto-
Reminiscência e Agência Europeia 
de Segurança Marítima.

5.  Function of a form. 
Reminiscence of Auto-
Reminiscence and European 
Maritime Security Agency. 

it doesn’t appear on the radar, which is a computable intuition. 
Tainha (which also means mullet in Portuguese) – PhD Ar-

chitect, Honoris Causa – didn’t die because of the bait stuck in 
his mouth; he imposed a condition on Europe, represented by 
his Agency: He had to ensure timeless relations and visual con-
tinuities between Chiado’s hill and the Tagus south river-side; 
particularly the city of Almada in front of the Agency. Opposite 
to what was asked, for vain contemplative goals, the back office 
window apertures are set up east/west; in Lisbon, the sense of 
the ultimate Tagus and SEA (O-MAR) encounter follows the 
sun movement. The building offers its minor elevations to the 
River, not the bigger ones, assuring the streets continue conjoin 
visually to the same place, being subordinated to the affirmation 
of Marquês de Pombal’s urban design. Or even, as a reminiscence 
of the iconic Corte-Real Palace and its two long arms – drawn 
by the Bolognese architect and military engineer Filipe Terzi 
(José-Augusto França) –, indelible presence in Lisbon’s imagi-
nary before the 1755’ s Earthquake, that destroyed it. Inside the 
Agency, however, the corridors – interior space in-common – run 
alongside the streets and the Palace’s arms towards the Tagus5. 
The building does not immure the look over Lisbon. 

It is exceptional how the honoris causa, or the real architec-
tonic condition – the wise reading of Lisbon – finds the uncon-
ditional SEA (O-MAR). The Lords, have re-cognised his noble 
purpose, says the architect who rejects the possibility of poetry 
as adornment in favour of penetrating the real. To penetrate the 
real is to look at the Other as our mirror – of intelligence… if 
there’s one. Everything is played in the deep, liquid look. Just 
next door, a few years later, in 2014, another reminiscence 
was implanted – or the same in our context-circum-navigation – 
Almada again and its animal grimace. Actually, Reminiscência 
de Almada Negreiros de Auto-Reminiscência (Reminiscence 
by Almada Negreiros’ Auto-Reminiscence), by Catarina and 
Rita Almada Negreiros, his grand children5. Funny naviga-
tion marker buoy between Lisbon and Almada, the sky and 
THE-SEA (O-MAR), assuming the function of a form; this 
is, LOVE. A cheerful form; seagull-eyes as an original way of 
seeing, made Heritage. Penetrating the real, does not mean to 
trespass it – Poor grandfather, poor bird. 

It is though more difficult to reify it. Yet, more tendency, more 
fashionable; less avant-garde, more like the prevailing taste. It 
is actually the real that trespass us, eternally. Maybe therefore, 
Álvaro de Campos, one of Fernando Pessoa’s many Others con-
noisseurs of the real, tells us in Maritime Ode: A seagull passing 
by and my tenderness increases. Going back to Grace’s pair, both 
– Almada and Engratia – have sided eyes and the overlook of a 
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que passa e a minha ternura é maior. Retomando o par da Graça, 
ambos – Almada e Engrácia – têm olhos lateralizados e o sobreo-
lhar de uma gaivota num desenho de criança investido de real. 
Parecem no entanto jogar ao sério, como nós. No real, fitam-se 
cordialmente; são nós de cordis, amarram a barca ao humano. Im-
porta referir, portanto, que o reparo sobre as sobrancelhas de Al-
mada e Engrácia não é do domínio de uma estética depilatória. É 
antes, da ética que habita o cordis da estética. 

Em defesa do Sagrado Feminino, de Engrácia e do seu inusi-
tado bindi, adorno indiano de uma moda milenar, usado entre as 
sobrancelhas, evocamos a beleza, com Maria Filomena Molder: 
Não há Musa para a beleza, isto é, a beleza não é propriamente uma 
disposição criativa da voz e do corpo, a beleza é um brilho que não 
cessa: Phanes, invenção da poesia órfica, o esplendor, o fulgor do 
ceptro divino cuja sede é a noite, fonte de luz invisível, aproximação 
ao imediato, ao coração hermafrodita da vida. O coração da vida 
pulsa pelo re-conhecimento do Outro – não conhece sexismos ou 
formas de acolhimento apenas determinadas pela biologia. 

Noutra tradição espiritual, lembramos o Tao, o inominável 
eternamente real, onde cada força levada ao extremo, no seu 
interior, conhece a contrária num movimento infinito. Refe-
rimo-nos sempre ao equilíbrio dinâmico original da barca hu-
mana. Retomando o bindi – estigma ou o vértice da pirâmide da 
poesia na testa de Engrácia – vemo-lo como inscrição do terceiro 
olho, ou sexto chakra – ajna. Como inscrição reporta ao sexto 
sentido, seis venusiano do AMOR; em francês, vendredi que 
precede samedi de Saturno ou Cronos. Mas já lá vamos. Temos 
tempo. Somos espaço. O sexto sentido, atribuído às mulheres – 
e sob a face deste prisma, aos homens que, mais do que apenas 
gostam de mulheres, gostam das mulheres, isto é, sobredotados 
de AMOR-próprio – seria o próprio dote do matrimónio segun-
do a tradição indiana. De um matrimónio para um património, 
Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, que por aqui se vai 
praticando, referiu-se à intuição pura como cor – leia-se kór. 
Coração, por sua vez, expressa a ideia de aumentativo de cor. 
Dote, soa a dot em ingês; isto é, ponto, vértice engraçado de uma 
pirâmide sem hierarquia, aquilo que somos: Um. Sabemo-lo de 
cor. Do tal cordis que nos amarra ao Outro. Certo é, que não há 
artista sem intuição. 

O pássaro do real é uma imagem do posfácio do Livro Sexto 
de Sophia; seu duplo de caça. A poesia tem materiais estranhos, 
quase ferozes. Quer dizer: tem prosaicas garras que a prendem à 
terra (Agustina Bessa-Luís). Mas seguimos por mar, precisa-
mos, portanto, de garras que nos prendam ao mar, nesta sétima 
edição de Vicente. Ainda que palmípede, o corvo-marinho é a 
espécie de pássaro do real adequada à nossa empresa marítima; 

seagull on a children’s drawing invested of real. It looks howev-
er as they are playing the serious one, as us (us is written nós in 
Portuguese). In the real they stare at each other warmly; knots 
(is written nós in Portuguese) of cordis, bind the barque to the hu-
man. It is important to enhance that the repair on the eyebrows 
of Almada and Engratia is not on the waxing aesthetic domain. 
Is on the domain of the ethic that inhabits the aesthetics cordis. 

In defence of the Sacred Feminine, of Engratia and her star-
tling bindi, Indian adornment of ancient fashion, used between 
the eyebrows, we evoke beauty, with Maria Filomena Molder: 
There is no muse for beauty, beauty is not really a voice and body 
creative arrangement, beauty is a non-ending sparkle: Phanes, an 
invention in Orpheus poetry, the splendour, the divine sceptre glow, 
whose thirst is the night, invisible light source, approach to the prompt, 
to life’s hermaphrodite heart. The heart of life pulses by the recog-
nition of the Other – it is not aware of sexisms or hosting ways 
determined only by biology. 

In another spiritual tradition, we remember Tao, the unnamed 
eternally real, where each force taken to its extreme, inside, 
knows its contrary in an infinite movement. We always refer to 
the human barque original dynamic. Going back to the bindi – 
stigma or the vertex of the poetry pyramid on Engratia’s forehead 
– we see it as the inscription of the third eye, or sixth chakra – 
ajna. As an inscription, it reports to the sixth sense, Venusian six 
of LOVE (AMOR), in French, vendredi, before samedi of Sat-
urn or Chrono. But we’ll get there. We have time. We are space. 
Assigned to women, sixth sense – and taking this standpoint, to 
men that, more than liking women, they like the women, that to 
say, endowed with self-LOVE (meaning self-esteem) – would 
be, according to the Indian tradition, bride price. From mother-
hood to fatherhood, Edmund Husserl, phenomenology’s father, 
practiced in here now and then, has referred to intuition being 
pure as knowing by heart (cor – to know by heart – in Portuguese 
is supposed here to be read kór because the word cor in Portu-
guese can be read in two different ways meaning two different 
things, if read kór means to know by heart, otherwise it means 
colour). Heart, on its side, expresses the idea of increased know-
ing by heart. Dote (bride price in Portuguese) sounds like dot in 
English, a funny vertex of a pyramid without hierarchy, what we 
are: One. We know it by heart. From that cordis that ties us to the 
Other. No doubt there’s no artist without intuition. 

The bird from the real is an image of the postscript of Sophia’s 
Livro Sexto (sixth book); Her hunting double. Poetry has strange 
materials, ferocious almost. That means: it has prosaic claws fastening 
it to earth (Agustina Bessa-Luís). But we follow by sea, needing 
therefore claws fastening us to the sea in this seventh edition of 
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pesca habilmente…alimenta-se, por exemplo, de tainhas. Não 
tem garras, mas é para as cigarras…não se trata de uma lenga-
lenga animal, é uma espécie de fado capital, acompanhado pelo 
silêncio dos dois. Segundo Maria Filomena Molder, por sua vez 
citando Osip Mandelstam, uma citação é como uma cigarra. E 
qual é a qualidade mais conhecida das cigarras? Nós não podemos 
calá-las. […] As citações cantam. É este silêncio que nos acompa-
nha desde o início; o da origem, o tal de onde nasce a vida – que é 
força de realizar (Agustina Bessa-Luís). O silêncio da quietude 
em alto-mar revolto. Deixemo-las continuar a cantar; como ne-
reidas, pel’O-MAR. 

A Professora diz-nos também que as cigarras às vezes vêm, 
como no nosso texto, em itálico, outras vezes não. Tal é a força 
com que irrompem o silêncio que puxam as letras para direita; 
se estivermos de frente para o Tejo, quem puxa é São Vicente 
de Fora. Se a corda arebentar, como nos fez ver K.L, baralham-
-se as relíquias e as letras. E todos os santos e heróis acordam 
dos seus cenotáfios. Depois de tantos anos de abstinência, have-
rá quem queira substituir as cigarras por cigarros. E esta é uma 
barca para não fumadores, mas não por determinação da ASAE; 
ainda que muitos dos seus tripulantes tenham sido famosos fu-
madores, este não é um círculo vicioso…Estranha condição, a 
dos espaços museológicos, dedicados às musas, mas como nos 
‘cantara’ Maria Filomena Molder: Não há Musa para a beleza. 
Por mais extra-ordinário que seja o espaço é difícil dele fruir, se 
for um círculo vicioso. Um estado de presença é bem-vindo, de 
corpo – vivo – presente: No momento em que o belo se reduz àquilo 
que me agrada a mim, todas as conversas sobre ele começam a saber 
mal. (Maria Filomena Molder). 

Em Metamorfoses do Corpo, o Corpo e a Voz, José Gil constata 
a que A busca da presença marcou a história da filosofia ocidental, 
a sua metafísica até aos nossos dias; poderíamos acrescentar: e a do 
Oriente, com uma só diferença – e notável – o Oriente conservou o 
corpo como meio de acção directa na produção de presença, enquanto 
que o Ocidente, a partir de um certo momento da sua história, perdeu 
toda a ligação visível como o corpo. O filósofo não se refere a ne-
nhuma conservação funesta ou prolongamento doentio da be-
leza que me agrada a mim. Prossegue: É sem dúvida porque o 
Ocidente produziu uma civilização que, mais do que qualquer outra, 
diversificou a exploração das energias do corpo, utilizando-o para 
toda a espécie de fins sociais, institucionais ou privados e, ao mesmo 
tempo, perdeu a presença para si mesmo dos corpos individuais e do 
corpo comunitário.

O corpo disciplinar da arquitetura tem vindo a ser, inexora-
velmente, transladado de selfie em selfie… render em render. Mas 
aqui, como referimos inicialmente, tratamos discípulos de si em 

Vicente. Cormorant [in Portuguese is a compound word corvo-
marinho (maritime crow)], even if webbed, is the type of bird of 
the real appropriate to our maritime enterprise; it fishes skilful-
ly…it feeds itself for example of mullets. It does not have claws 
(in Portuguese garras) but is in relation with the cicadas (in Por-
tuguese cigarras, thus rhyming with garras)… this isn’t a animal 
rigmarole, is a sort of capital fado (which means destiny and re-
fers to the typical Portuguese song, Intangible Cultural Heritage 
of Humanity, usually performed by a singer and two Portuguese 
guitar players), accompanied by the silence of both. According 
to Maria Filomena Molder, quoting Osip Mandelstam, a quote is 
like a cicada. And what is the most known quality in a cicada? They 
can’t shut up. […] Quotes sing. This is the silence following from 
the beginning; the source’s one, wherein life is born –strength to 
carry on (Agustina Bessa-Luís). Rough open sea stillness silence. 
Let them keep singing; as Nereids, over THE SEA (O-MAR). 

The Professor also says cicadas come sometimes, as in our 
text, in italics, sometimes not. Such is the strength with which 
they burst silence that they pull letters to the right; if we stand 
before Tagus the one pulling is São Vicente de Fora. If the rope 
rips apart, as K.L made us see, relics and letters will be mixed up. 
And all saints and heroes wake up from their cenotaph. After so 
many abstinence years there will be those wanting to replace ci-
cadas by cigarettes (cigarras for cigarros). And this is a non-smok-
ers barque, not by ASAE’s will (Portuguese Economic and Food 
Safety Authority); even if many of its passengers have been fa-
mous smokers, this is not a vicious circle… Strange condition, the 
one of museum spaces, dedicated to muses, but as Maria Filom-
ena Molder has ‘sung’ to us: There’s no Muse to beauty. Extra-
ordinary as the space might be it is difficult to enjoy it if it is 
a vicious circle. A state of presence is welcome: In that moment 
in which the beautiful is reduced to what pleases me, all conversations 
about it will start to bother me. (Maria Filomena Molder). 

In Metamorfoses do Corpo, o Corpo e a Voz (Body Metamorphosis, 
the Body and the Voice) José Gil realises that the search for presence 
has set West’s philosophy history, its metaphysic until our days; we 
could add: and East’s too, with a single difference – a notable one 
– East has preserved the body as means of direct action in presence 
production, whilst the west, from a certain moment in history, has 
lost all visible connection with the body. The philosopher doesn’t 
refer to any dreadful preservation or sick beauty extension that 
pleases me. He continues: Is with no doubt because West produced a 
civilization that, more than any other, has diversified the exploration 
of body energies, using it for all sort of social, institutional or private 
purposes and, at the same time, has lost presence of individual bodies 
and of the communitarian body. 
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queda. Anteriormente referimos também, que a tensão entre 
Ocidente e Oriente é levada a cabo por Vicente e Engrácia; o 
tal cordis do martírio: A graça, o que mais se parece com gratidão, 
tornou-se intolerável. Há uma agressividade oficial que a impede de 
sobreviver. O homem é treinado para actualizar a sua servidão, e não 
para assumir o seu sacrifício. (Agustina Bessa-Luís). Animalidade 
partilhada entre Santos, já que, como Maria Filomena Molder 
nos trazia recentemente à reflexão, comentando um episódio 
que presenciara sobre praxes académicas, a servidão voluntária 
é algo que só acontece no animal humano, o Outro, dito irracio-
nal, só serve involuntariamente. Praxis arquitetónica – cremos 
– é outra coisa, é experiência voluntária do espaço. 

Suspeitamos que seja Filipe Terzi o responsável pela presen-
te agitação marítima, é que itálico pode querer também dizer 
italiano. Mais a ocidente, em São Vicente de Fora, do bolonhês 
geralmente aceite como autor do risco do edifício (George Kubler), 
observamos a abóbada e os seus caixotões: os caixotões não são 
majestosamente regulares como nos protótipos romanos antigos ou 
nos de Alberti, mas complicadamente desiguais. (George Kubler)6. 
Diríamos antes, complexamente diferentes, porque não pre-
tendemos comparar, mas relacionar; temos vindo a desenvol-
ver relações e não comparações amorosas. Só as primeiras nos 
permitem vencer abismos e dar continuidade à Humanidade. E 
como aprendemos com o arquiteto Tainha: O complexo não é o 
complicado, tal como o simples não é o simplificado. Assumir de início 
toda a complexidade do fenómeno arquitectónico não significa atulhá-
lo de disciplinas; significa pelo contrário instruí-lo das categorias e dos 
conceitos mais amplos e sintéticos e totalizadores de que se possa dispor. 
Conceitos que aqui, atendendo ao tema da presente edição de 
Vicente, desenvolvemos como fábulas. 

É que a abóbada é de berço! Morrer para renascer. Voltamos à 
origem, ao Panteão; concretamente, à simplicidade da Poesia de 
Sophia, um luxo. Ser original, lembrava-nos Gonçalo M. Tavares 
recentemente, é voltar à origem. E o que é o luxo? Um persona-
gem riquíssimo de um romance de Agustina Bessa-Luís respon-
de connosco: O luxo é isto, meu menino: o essencial interiorizado. 
Menino ou menina… abobada de berço ou celeste; cair no sono 
eterno, ou cair em graça… uma vez mais, Sophia, e As cigarras: 
Com o fogo do céu a calma cai / No muro branco as sombras são direitas 
/ A luz persegue cada coisa até / Ao mais extremo limite do visível / 
Ouvem-se mais as cigarras que o mar. Eis uma possível explicação 
para a sua presença na barca e para os aspetos plano e convexo 
das fachadas-rosto. 

A-barca! Esta última vaga de itálico alterou a ordem das letras; 
garça é um anagrama de graça. E, duplo do corvo-marinho, seu 
princípio yang, ainda que nome feminino; semelhantes pela for-

6.  Berço e Barca; nascimento 
e renascimento. Caixotões da 
abóbada de berço da Igreja de  
São Vicente de Fora e Cenotáfio  
de Sophia de Mello Breyner 
Andresen no Panteão Nacional.

6.  Cradle and Barque; birth and 
rebirth. Coffered ceiling in the 
church of São Vicente de Fora 
and cenotaph of Sophia de Mello 
Breyner Andresen in the National 
Pantheon. 

Architecture’s disciplinary body has, unrelentingly, been 
shifted from selfie to selfie…from render to surrender. But in here, 
as initially named, we treat falling self-disciples. Formerly we 
have also referred to the tension between West and East being 
carried away by Vicente and Engratia; that martyrdom cordis: 
grace, looking far more like gratitude, has become unbearable. There’s 
an official hostility stopping its survival. Man is trained to upgrade his 
servitude, not to assume his sacrifice. (Agustina Bessa-Luís). Ani-
mality shared among Saints, since voluntary servitude happens 
only to the human animal, the Other, the irrational, serves only 
involuntarily, as Maria Filomena Molder made us think about, 
commenting an episode she witnessed on academic practice. Ar-
chitectonical praxis – we believe – to be something else, volun-
tary experience of space. 

We suspect to be Filipe Terzi the responsible by the present 
maritime turmoil, italics can also mean Italians. Westwards, in 
São Vicente de Fora, we observe the vault’s coffered ceiling, 
the building line attributed to a Bolognese (George Kubler): 
The coffered ceiling is not majestically regular as in the ancient 
roman prototypes or in Alberti’s, but complicatedly uneven. (George 
Kubler)6. We would rather call them completely different, not 
aiming to compare them, but to relate them; we have been de-
veloping relations and not love comparisons. Only the first ones 
allow us to overcome abysses and grant continuity to Humanity. 
And as we’ve learned with Tainha: Complex is not the complicated, 
such as simple is not the simplified. From the first beginning to assume 
the architectonic phenomena complexity does not mean to overload it 
with subjects; on the contrary it means to instruct it with the broadest 
and synthetic and totalizing categories and concepts we can afford. 
Concepts that in here, given the theme of this edition of Vicente, 
we develop as tales. 

It’s a cradle vault! Die to be reborn. We go back to the origin, 
the Pantheon; specifically, to Sophia’s Poetry simplicity, a luxu-
ry. To be original, remembered us Gonçalo M. Tavares recently, 
is going back to the origin. And what is luxury? A very rich charac-
ter from a romance by Agustina Bessa-Luís answers us: Luxury 
is, little boy: the interiorized essential. Little boy or little girl… cra-
dle or celestial vault; to fall in eternal sleep, or to fall in grace… 
once more, Sophia, and Cicadas: calm falls down with the fire of the 
sky / On the white wall shadows are straight / Light pursues each thing 
until / The most extreme limit of visible / Cicadas are louder than the 
sea. This might be a possible explanation on their presence in the 
barque and on the plane aspects of the convex face-façades. 

The barque! This last wave of italics has changed the letters’ 
order; egret (GARÇA in Portuguese) is an anagram of grace 
(GRAÇA in Portuguese). And, cormorant double, its yang prin-

TH
E

 B
IR

D
 O

F 
TH

E
 R

E
A

L,
 T

H
E

 IN
S

C
R

IP
TI

O
N

 A
N

D
 T

H
E

 C
A

P
E

. C
IR

C
U

LA
R

 V
A

R
IA

TI
O

N
S

 A
N

D
 E

N
 S

O
U

R
D

IN
E

 O
F 

O
-M

A
R

O
 P

Á
S

S
A

R
O

 D
O

 R
E

A
L,

 A
 IN

S
C

R
IÇ

Ã
O

 E
 O

 C
A

B
O

. V
A

R
IA

Ç
Õ

E
S

 C
IR

C
U

LA
R

E
S

 E
 E

M
 S

U
R

D
IN

A
 D

’O
-M

A
R

5352



ma, opostos na cor. Não há um letrado que veja nas letras senão uma 
ferramenta, e não um estado de graça. E se estiver rodeado por pessoas 
medíocres, néscias até, o espírito deles não sofre; até se deleita com isso 
e se recreia, porque os homens doutos são como os ricos que num mundo 
de opulência generalizada, não acham prazer nem medida do seu 
lucro. (Agustina Bessa-Luís). Neste instante, duas das 240 fábu-
las de La Fontaine cantam-nos. No entanto, A cigarra e a formiga 
não, esta última não pertence à seleção de 38 das 240 contadas 
nos painéis de azulejos do Mosteiro de São Vicente de Fora. Pela 
ferramenta e comportamento néscio, A serpente e a lima; e, pela 
escassez, sem a qual não se reconhece a abundância, A garça 7.

A garça não é uma fábula de embalar o menino no berço, tem 
que ver, literalmente, com o essencial interiorizado. Se o corvo-
-marinho se alimenta de tainhas, peixe considerado pouco no-
bre, porque sem apetite, a garça dispensou uma carpa e uma so-
lha que no rio passavam. Mais tarde, rejeitou tencas e cadozes 
por julgar serem indignos de uma alimentação de garça. Acabou 
por abandonar o que julgava ser; no jejum, descobrimos do que 
é no real temos fome, este é o seu sentido. Pobreza, aliás, não é 
frugalidade; a última, em linguagem arquitetónica, é uma espé-
cie de minimalismo, mas verdadeiramente interiorizado. Conta 
a fábula que a garça fez um jejum involuntário; a fome apertou, e 
um caracol achou. Então, jubilou – finalmente. 

Moral de quase todas as estórias: aprende-se com os erros, o 
parâmetro unilateralista do sucesso desequilibra a barca huma-
na. A reparação do erro pode ser a pedra de toque da transcen-
dência; do que se julga ser. E o erro a inscrição. Mas, como Vi-
cente, e Sophia no seu cenotáfio, temos de alguma forma de nos 
livrar do peso da pedra. Maria Filomena Molder ensina-nos que 
as tais citações que são como cigarras, para além de aparecerem 
em itálico, podem surgir sob a forma de erro. Logo após a sua 
morte em Valência, o corpo de Vicente foi atado a uma mó e ati-
rado ao mar, dela se libertou (Vitor Manuel Adrião). 

Mós, avós, nós… Agora eu, a autora, e uma inscrição-
atualização na lenda do Santo, através da minha casa de berço. 
Qualquer leitura que não seja um esforço de presente é, de fato, 
perigosa. Como transcender, poeticamente, uma inscrição apa-
rentemente pirosa? Deus é a nossa / mulher-a-dias / que nos dá 
prendas / que deitamos fora / como a fé / porque achamos / que é 
pirosa. (Adília Lopes). Levando a água d’O-MAR ao meu moi-
nho, a pedra de toque onde se inscreve Vivenda A-MÓ é, tam-
bém, circular 8. É uma mó, que pertenceu aos meus bisavós. Aí 
inscrevo com-centrada um intervalo de tempo; no centro vejo 
uma barca por ocupar; uma planta centralizada. Em tudo o que 
gira o centro é o cetro divino; o olho que fixa – lugar onde nos 
poupamos à náusea. 

7.  A Garça, duplo yang do 
corvo-marinho na barca vicentina. 
Pormenor do painel de azulejos 
da fábula de La Fontaine A Garça, 
exposto no Mosteiro de São Vicente 
de Fora.

7.  The Egret, double yang of  
the cormorant in the vicentian 
barque. Detail on the tile panelo  
La Fontaine’s tale La Grue, exhibited  
n the Monastery of São Vicente  
de Fora.

ciple, even though a feminine name in Portuguese; resembling 
by the form, opposite in colour. There’s not a literate who sees in 
letters other than a tool, and not a state of grace. And if surrounded by 
mediocre people, fool people, their spirit doesn’t suffer; it gets delighted 
and amused, wise men are like rich people in a generalized opulence 
world, they find no pleasure or measure in their profit. (Agustina 
Bessa-Luís). In this moment two of the La Fontaine’s 240 tales 
are singing to us. However, not La cigale et la fourmi, this last one 
does not belong to the selection of 38 from 240, told in the tile 
panels of the Monastery of São Vicente de Fora. By the tool and 
fool behaviour, Le serpent et la lime; and, by the scarcity without 
which wealth is not recognisable, La grue 7.

La grue is not a tale to put children to sleep, is a tale about the 
interiorized essential. If the cormorant feeds himself with mul-
lets, not a noble fish, with no appetite, the egret has refused a 
carp and a plaice from the river. Later on it has rejected tench 
and gudgeon considering them not worthy. It abandoned what it 
thought it was; when fasting, we find out what in the real we are 
craving for, that its purpose. Poverty is not frugality; the last, in 
architectonic language, is a sort of truly interiorized minimal-
ism. The tale tells that the egret was involuntarily fasting; it got 
hungry and found a snail. It jubilee, at last. 

Almost all story’s moral: you learn from your mistakes; the 
unilateralist parameter of success shakes the human barque. Er-
ror correction can be the transcendence touch stone of what we 
thought we are; and error the inscription. But, such as Vincent, 
and Sophia in their cenotaph, we have to somehow get rid of 
the stone weight. Maria Filomena Molder teaches us that those 
quotes that are like cicadas, besides appearing in italics, can ap-
pear under the shape of error. After his death in Valentia, Vin-
cent’s body was knotted to a millstone, from which he got free 
(Vitor Manuel Adrião). 

Mós, avós, nós (Millstones, grandparents, knots – all rhyme 
in Portuguese)… Now me, the author, and an upgrade-inscrip-
tion in the Saint’s legend, through my birth home. Any read-
ing with no present effort is in fact dangerous. How to tran-
scend, poetically, an apparently tacky inscription? God is our 
/ cleaning lady / granting us gifts / we throw away / like faith 
/ because we feel / them to be tacky (Adília Lopes). Taking 
THE-SEA-water (água d’O-MAR) to my windmill, the touch 
stone where Vivenda A-MÓ is inscribed is, also, circular 8. A 
mill that belonged to my great-grandparents. In there I inscribe, 
con-centrated, a barque to occupy, space in time in the centre; a 
centralized plan. In everything that spins the centre is the divine 
sceptre; the eye that fixes – the place where we are spared from 
the nausea. 
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Em criança, assim que comecei a juntar as letras, questionei 
os meus pais qual era o motivo de existir um ‘tracinho’ entre A e 
MÓ. Sempre me disseram que era um erro – fim. Um dia, mui-
tos anos depois, um homem douto disse-me que errava no modo 
como discorria, porque, fenomenologicamente, hifenizam-se 
as palavras, por não haver separação entre o sujeito do conheci-
mento e o fenómeno – não fiquei convencida com tal argumen-
to, a inseparabilidade não poderia ser reduzida à forma. Hoje sei 
que a inseparabilidade decorre da conjugação universal do verbo 
amar, na primeira pessoa do singular, e, impreterivelmente, no 
presente do indicativo: Eu AMO. Crio agora anagramas a partir 
das letras inscritas no cenotáfio de Sophia. Poiesis é ação; aqui, 
ação de cor. O prazer da criação é ativo. Cair em si é descobrir 
de repente esse intervalo entre o mundo sensível e as ideias. (Agusti-
na Bessa-Luís). Ao fim ao cabo, é cair em nós. Entre marinhei-
ros, as cordas chamam-se cabos e os nós são uma arte. Quando 
AMO, voltamos a ser nós. O erro é profícuo. Obrigada… a tal 
graça que mais se parece com gratidão.

Ora, de todos os actos, o mais completo é o de construir. Uma obra 
pede o amor, a meditação, a obediência ao teu mais belo pensamento, 
a invenção de leis através da tua alma e muitas outras coisas que ela 
tira maravilhosamente de ti mesmo, que não suspeitavas possuí-las. 
Esta obra decorre do mais íntimo da tua vida, e no entanto não se 
confunde contigo. Di-lo Paul Valéry, através do arquiteto Eupa-
lino, contemporâneo a Sócrates. É, portanto, a obra que dita e 
não o ego – aquilo que julgamos ser. A separabilidade é própria do 
julgar; da mente fixa – e não do olho que fita. O cientista Fran-
cisco Varela diz-nos que a arte, ciência e religião têm em-comum 
a Fonte. Implicam-nos em soltar o quer que estejamos a agarrar, 
e assim, saltar para um momentum; onde insight e liberdade co-
incidem. A abordagem fenomenológica confessa esta fé. É a obra 
que sustenta a totalidade das referências na qual o instrumento vem 
ao encontro. (Martin Heidegger). Não é assim Vicente? 

Uma rutura na mente, uma morte no corpo e um nascimento na 
alma (Akram Kahn). O coreógrafo refere-se ao seu trabalho so-
bre a Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, recentemente 
interpretado pela Companhia Nacional de Bailado em Lisboa. O 
corpo, uma vez mais, cuja relação com a voz, segundo José Gil, 
foi consciencializada há muito no yoga tântrico – a raiz yug sig-
nifica ‘ligar juntamente’, ‘manter apertado’, ‘pôr sob o jugo’. A voz, 
explicita o filósofo, articula misteriosamente corpo e sentido; 
em termos husserlianos, […] a voz como médium capaz de restituir 
a presença do objeto na sua própria idealidade. Prossegue: A voz 
desempenha um papel decisivo na produção do significante supremo 
e, através dele, da presença – portanto do corpo a partir do qual é 
produzida esta presença.

8.  Libertação da mó; ou, planta 
centralizada. Anagrama com 
três letras a partir da inscrição 
do cenotáfio de Sophia de Mello 
Breyner Andresen e pormenor  
da mó dos avós da autora.

8.  Liberation of the millstone; 
or centralized plan. Three letters 
anagram from the inscription  
on the cenotaph of Sophia  
de Mello Breyner Andresen and 
detail from the millstone at the 
author’s grand parents’ house.

When I was a child, as soon as I started to gather letters, I ques-
tioned my parents about why there was a hyphen separating A 
and MÓ (The-Mill). I’ve been told it was a mistake – end of sto-
ry. Later on, a wise man told me that phenomenologically words 
are hyphened so the subject of knowledge and the phenomena 
are kept together – I was not convinced, inseparability could not 
be reduced to form. Today I know inseparability comes from 
the universal conjugation of the verb to love, in the first person 
in singular, and, unfailingly, in the present: I LOVE (AMO). 
I now create anagrams from the letters in Sophia’s cenotaph. 
Poiesis is action; in here cordis action. The pleasure of creation is 
active. To pull oneself together is to suddenly find that gap between 
the sensible world and the ideas. (Agustina Bessa-Luís). It is to pull 
ourselves together. Among sailors, ropes are called cables and 
knots are an art. When I LOVE (AMO), we (nós in Portuguese 
meaning us) go back to be ourselves. Error is fruitful. Thanks … 
that grace more like gratitude. 

Now, of all acts, the most complete is the one of building. A work asks 
for love, meditation, obedience to your most beautiful thought, law 
invention through your soul and many other things it takes wonderfully 
from you and you didn’t even suspect you had them. This work comes 
from the most intimate of your life however it could not be confused 
with you. That is said by Paul Valéry, through the architect Eu-
palino, contemporary of Socrates. It is therefore the work dictat-
ing not the ego – what we think we are. Separability is specific of 
judging; of a fixated mind – and not of the starring eye. Francis-
co Varela, the scientist, tells us art, science and religion have in-
common the Source. The thing that make us abandon whatever 
we are grabbing, and that way, jump into the momentum; where 
in-sight and liberty co-incide. Phenomenological approach con-
fesses this faith. The work sustains the references totality in which the 
instrument is met. (Martin Heidegger). Isn’t Vincent that way? 

Rupture in the mind, death in the body and birth in the soul 
(Akram Kahn). The choreographer is referring to his work on 
the Rite of Spring by Igor Stravinsky, recently interpreted by 
the Portuguese National Ballet Company in Lisbon. The body, 
once more, related with the voice, according to José Gil, was 
aware long time ago in Tantric yoga – yug root means to ‘connect 
together’, ‘keep tight’, ‘put under domination’. The voice, as the phi-
losopher says, articulates mysteriously body and sense; in Hus-
serl’s terms, voice as medium capable of restoring the object’s presence 
in its own ideality. The voice, he says, plays a determinant role in the 
production of the supreme significant and, through it, of presence – 
thus of the body from which this presence is produced. 

The voice [in Portuguese voz which rhyme with avós (grand-
parents)] and (my) grandparents are knots from cordis present 
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A voz e os (meus) avôs. Nós de cordis presentes no precipí-
cio vicentino. Mós sonoras intemporais, capazes de lembrar a 
Inscrição de Sophia e, de a (nos) libertar do seu cenotáfio: Quando 
eu morrer voltarei para buscar / Os instantes que não vivi junto do 
mar. Circular é também a aura de um Santo. A de Vicente é 
circum-navegável; a todos nos abarcou. Aura, que Walter Ben-
jamin define como: A strange tissue of space and time: the unique 
apparition of a distance, however near it may be. Susan Sontag re-
feriu-se ao esgar de Benjamin como opaco, segundo o próprio, 
havia nascido sob o signo de Saturno: o astro da revolução mais lenta, 
o planeta dos desvios e das demoras. No precipício – Cabo de São 
Vicente –, e por via de sincretismos vários, existiu possivelmen-
te o culto de uma entidade divina com aspetos saturninos (Paulo 
Pereira). Nietzsche, citado por João César Monteiro, adverte: 
Se olharmos para o abismo, ele retribui o olhar. 

A aura é o alcance do radar incomputável; imenso, para lá do ra-
dar da Agência Europeia de Segurança Marítima. É portanto um 
fenómeno que abarca – circunscreve – aspetos de Kairós, do tem-
po oportuno; e do seu duplo, Cronos – Saturno romano – tempo 
cronológico. Uma espécie de radar, ou baliza de navegação, que 
nos permite mapear o cardo e decumano do Ser; a ação de cum-
templare, originalmente associada à demarcação do templo ro-
mano (Eugenio Trías), aqui, em-comum. A oitava das treze teses 
contra snobes de Walter Benjamin propõe-nos o seguinte: Na obra 
de arte, a matéria é um peso morto que a contemplação elimina. Mós 
sonoras, em latim, lembram-nos que snobe é uma abreviatura de 
sine nobilitate (Oxford Dictionaries). O pássaro do real é, pelo 
contrário, nobre. Referimo-nos a uma realeza inclusiva e não ex-
clusiva; a uma aristocracia, na qual o poder – kratos – decorre de 
uma subtil, mas fundamental alteração: aristos não significará os 
melhores entre os demais, mas o melhor em-cada-um. Quando o 
tal centro co-incide com o cetro.

Através de um dos seus personagens, Agustina Bessa-Luís 
fala-nos do momento em que ficamos ligados ao segredo, (não 
segredo que se materializa, mas a sua essência afectiva em que o real 
se abisma). Dir-se-ia, suspensos apenas por um hífen, que nada 
mais é que um traço de união das letras – Apenas como tudo. 
A-MÓ girou e gerou AMO-R. Foram muitas as vagas. Note-se 
que um acento, diferentemente de um hífen, é um traço envie-
sado; como certas leituras – saltou por isso há muito para fora 
da barca. Há que transformar apenas com aquilo que nos trans-
forma. O artista parte à conquista de assuntos. (Walter Benjamin). 
Abismo é levar tudo à letra. É o enigmático cruzado R. que nos 
abisma diante d’O-MAR. 

As cigarras também cantaram para o cruzado; segundo José 
Sarmento de Matos, na sua chegada à Capital, R. recorda uma 

in the Vincentian abyss. Timeless loud millstones, capable of re-
membering Sophia’s Inscription and, of liberating her – and us – 
from her cenotaph: When I die I’ll come back for them / The moments 
I didn’t live by the sea. Circular is also the aura of a Saint. Vincent’s 
one is circum-navigable; it has taken us all. Aura, defined by 
Walter Benjamin as: A strange tissue of space and time: the unique 
apparition of a distance, however near it may be. Susan Sontag called 
Benjamin’s grimace dull, according to him, he was born under 
Saturn’s sign: the slower revolution star, the delates and deviations 
planet. On the Abyss – Saint Vincent’s abyss –, and through sev-
eral syncretisms, it has existed the cult of a divine entity with Sat-
urn features (Paulo Pereira). Nietzsche, quoted by João César 
Monteiro, urges: If we look into the abyss, he will look back. 

Aura is the incomputable radar range; immense, beyond the 
European Maritime Security Agency scope. Therefore, a phe-
nomena taking – circumscribing – Kairós’ features, of supreme 
time; and from his double, Cronos – Roman Saturn – chrono-
logical time. A sort of radar, or navigation marker buoy, which 
allows us to map the cardo and decumanus of the Being; the cum-
templare action, originally associated to the delimitation of the 
Roman temple (Eugenio Trías), here, in-common. The eighth 
of Walter Benjamin’s Thirteen Theses against Snobs: In artwork, 
matter is a dead weight contemplation eliminates. Loud millstones, 
in Latin, remember us snob is a sine nobilitate abbreviation (Ox-
ford Dictionaries). The bird of the real (real in Portuguese means 
real and royalty), on the contrary, is noble. We are referring to 
an inclusive and not exclusive royalty; an aristocracy, in which 
power – kratos – comes from a subtle but essential modification: 
aristos won’t mean the best among the remaining, but the best in-
each-one. When that centre co-incides with the sceptre. 

Through one of his characters, Agustina Bessa-Luís tells us 
about that moment in which we get attached to the secret, (not the 
secret that gets materialized, but its affective essence in which the real 
gets puzzled). It could be said, sustained only by a hyphen, that it 
is nothing more than a dash uniting letters – Only as everything 
else. THE-MILLSTONE (A-MÓ, I love) spun around and 
generated LOV-E (AMOR). The waves were many. Take note 
that an accent, differently from a hyphen, is a skewed trace; as 
certain readings – it has therefore jumped out the barque long 
time ago. We have to change only with what changes us. The 
artist leaves to conquer subjects. (Walter Benjamin). Abyss is taken 
it all too literally. Is the enigmatic crusade R. surprising us at the 
end, as we approach THE-SEA (O-MAR). 

Cicadas also sang for the crusade; according to José Sarmento 
de Matos, at his arrival in Lisbon, R. remembers a quote from 
Etimologias de Santo Isidro sobre Lisboa (Saint Isidro Etymologies 
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citação das Etimologias de Santo Isidro sobre Lisboa, texto escrito 
no século VII, por sua vez referenciado a um texto romano do 
século III, atribuído a Solino: Olisípona foi fundada e denominada 
por Ulisses; no qual lugar, dizem os historiógrafos, se dividem o céu 
e a terra, os mares e as terras. Esta descrição, esclarece o olisi-
pógrafo, é no entanto geograficamente imprecisa, uma vez que 
remete para o limite setentrional e meridional. Porém o imenso 
não é mensurável; também nós, neste sentido, temos vindo a ser 
in-precisos. Ainda referindo-se ao sistema tântrico, José Gil, fa-
la-nos de um corpo grosseiro, preso às preocupações mundanas; 
por-ventura, no limiar da tal rutura na mente, que leva ao Cabo – 
Vicentino – a morte do corpo, para que a alma nasça. Este mundo 
e esse corpo formam uma barreira que nos separa das forças cósmicas e 
divinas; no entanto, enquanto duplos microcósmicos do Macrocosmos 
os nossos corpos contêm todas as energias do universo. 

Para que o verso-uno ecoe em nós urge re-conhecer o silên-
cio… E o silêncio é o poema. Na verdade ‘todo o nosso corpo é o 
universo’ […]. Todas as divindades, princípios das formas do mundo, 
estão contidas no corpo (José Gil). Vicente habita-nos nesse corpo 
porvir. Neste instante, o pássaro do real voa em pairo – os corvos 
são necrófagos. É preciso perder o medo de morrer; cair em Graça 
com prazer: Não tenhais medo da palavra prazer, não é uma licença 
é a mais nobre garantia de humanidade. (Almada Negreiros). 

Fssssssssssssssssss […] aproximamo-nos da Fonte. Uma estra-
nha apneia precede-a e-ternamente ; poço de ar… vaga… criação 
de espaço para que o tempo construa sentido. O sentido é uma 
ingénua formação que respira / e não culmina porque é o frémito / da 
identidade na distância ou num inesperado oásis (António Ramos 
Rosa). Enfim o silêncio d’O-MAR amniótico. No início, todos 
temos olhos lateralizados. Por aqui, a ação é, simplesmente, ou-
vir histórias que contam a alma e que por isso não a quantificam; 
por-ventura, escutar R.-e-nascer.
�

about Lisbon), text written in the seventh century, referenced 
on its turn to a roman text from the third century, attributed to 
Solino: Olisípona was founded and named by Ulysses; place where, 
the historians say, sky and earth, seas and lands are divided. This de-
piction, explains the Lisbon’s expert, is however geographically 
inaccurate, since it remits to the northerly and meridional limit. 
Nevertheless, immense is not measurable; we also, in this sense, 
have been inaccurate. Still referring to the tantric system, José 
Gil, tells us about a grosse body stuck in mundane concerns; may-
be, at the edge of that mind rupture that lead the body to dead 
so the soul can be born into the – Vincentian – Cape. This world 
and that body put together a barrier that separates us form cosmic and 
divine forces; however, whilst Macrocosms’ microcosmic doubles, our 
bodies contain all energies of the universe. 

So the unified-verse echoes in us, it is time to re-cognise si-
lence… And silence is the poem. In fact, “our whole body is the 
universe” […]. All divinities, world forms principles, are contained 
in the body (José Gil). Vincent dwells us in that becoming body. 
In this moment, the bird of the real hovers in the sky – craws 
are scavengers. Therefore, the fright of dying must disappear; 
we are about to fall in Grace with pleasure. Do not be afraid of 
the word pleasure, it is not a licence but the most noble guarantee of 
humanity. (Almada Negreiros). 

Fssssssssssssssssss […] wer’re getting close to the Source. A 
strange apnoea eternally precedes it; well of air…wave…space 
creation so that time can build sense. Sense is a naïve formation who 
breathes / and it doesn’t climax because is the shivering / of identity in 
distance or in an unexpected oasis (António Ramos Rosa). Grate-
fully the amniotic silence of THE-SEA (O-MAR). In the be-
ginning we all have lateralized eyes. In here, action is simply to 
hear stories which tell the soul and thus do not quantify it; may-
be, to listen R.-e-born. 
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THE BARQUE  
OF SAINT VINCENT 
– SHORT PAPER 
ABOUT ITS 
SYMBOLISM 

A BARCA DE  
S. VICENTE 
– BREVE 
DISSERTAÇÃO 
SOBRE O SEU 
SIMBOLISMO

JOSÉ MANUEL ANES JOSÉ MANUEL ANES 63



What for some people may seem grim – I remember a while 
ago a politician saying that the Vincentian iconography should 
be abandoned – encloses in fact a deep meaning that roots in the 
legend and has to do with the death of the saint whose body was 
taken in a barque with crows, birds with black feathers, sym-
bol of death, that barque that was washed ashore in Lisbon’s 
coast, a city not far away from Cape Roca, the westernmost 
extent of Europe, the true Finisterra, much more the “end of 
earth” than its Galician rival; Galician sister better said, not her 
but that unqualified Bishop, D. Gelmirez, who subtracted us, 
a while before the beginning of our nationality, Saint Frutuo-
so de Montélios taking his remains to Compostela where they 
stayed for many centuries until the memory and prestige of our 
saint was erased, extinguishing that way a rival to Compostela 
and its pseudo-James. 

The End of Earth was where ancients contemplated the Ocean 
Sea where, maybe, Atlantis would have been submersed in. It 
was called the “Land of the death” by the Egyptian. Land from 
those who went to the Other World, to another dimension. So, 
Putrefaction, alchemical Nigredo, precedes Purification, the Al-
bedo who will lead to Glorification on another dimension in the 
alchemical imaginary, to Rubedo, to the Philosopher’s Stone. 
Chinese Taoists spoke about the Islands of the Immortals, the Is-
land of those who had acquired the alchemical imortality, thanks 
to what they named Cinnabar, an alchemical formula with trans-
mutation characteristics and that would facilitate the creation 
of the Body of Resurrection. Here in our universe, that echo, 
that survival of the Atlantic Atlantis seems to be the wonderful 
Azores’ archipelago – land of Natália Correia, Pythia and Faith-
ful of Love, author of the alchemical work “Sonetos Românti-
cos” [Romantic Sonnets] –, particularly, according to certain es-
oteric traditions (Rosicrucian ones among others) Pico Island. 
And not having confirmation (until today) of that location we let 
our imagination fly, associating the arrival of the Barque of Saint 
Vincent to our Fisterra as announcing sign that the lost conti-
nent is lost in there off our western coasts only accessible to the 
Portuguese poets’ and dreamers’ mind and heart!...
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Aquilo que para alguns pode parecer tétrico – lembro-me de 
há alguns anos um responsável político ter dito que essa icono-
grafia vicentina devia ser abandonada – encerra na verdade um 
significado profundo que radica na lenda e tem a ver com a morte 
do santo cujo corpo foi levado numa barca com corvos, aves com 
penas de cor negra, símbolo da morte, barca que deu à costa em 
Lisboa, cidade não longe do Cabo da Roca, a parte mais ociden-
tal da Europa, a verdadeira Finisterra, muito mais “fim da terra” 
do que a sua concorrente galega; irmã Galiza, melhor dizendo 
não ela, mas esse inqualificável Bispo D. Gelmirez que nos sub-
traiu, pouco antes do começo da nossa nacionalidade, S. Frutuo-
so de Montélios levando os seus restos mortais para Compostela 
onde ficaram durante séculos até que a memória e o prestígio do 
nosso santo se apagassem, eliminando assim um concorrente a 
Compostela e o seu pseudo-Tiago. 

Ora o Fim da Terra era onde os antigos contemplavam o Mar 
Oceano onde, quem sabe, se terá submerso a Atlântida. Era a 
“terra dos mortos” assim designada pelos antigos egípcios. Terra 
dos mortos mas terra da daqueles que foram para o Outro Mun-
do, para uma outra dimensão. Assim a Putrefacção, o Nigredo 
alquímico, antecede a Purificação, o Albedo que conduzirá no 
imaginário alquímico à Exaltação numa outra dimensão, ao Ru-
bedo, à Pedra Filosofal. Os chineses taoistas falavam das Ilhas 
dos Imortais, a ilha dos que tinham adquirido a Imortalidade al-
química, graças aquilo que eles denominavam de Cinábrio, um 
preparado alquímico com propriedades transmutatórias e que 
favorecia a criação do chamado Corpo de Ressurreição. Aqui no 
nosso universo esse eco, essa sobrevivência da Atlântida atlânti-
ca parece ser o maravilhoso arquipélago dos Açores – terra des-
sa pitonisa e Fiel do Amor que foi Natália Correia, autora dessa 
obra alquímica que são os “Sonetos românticos” –, particular-
mente, segundo certas tradições esotéricas (rosacrucianas entre 
outras), a Ilha do Pico. E à falta de confirmação (até hoje) dessa 
localização deixemos voar a nossa imaginação, associando a che-
gada da Barca de S. Vicente à nossa Finisterra como um sinal 
anunciador de que o continente perdido está ali perdido ao largo 
das nossas costas ocidentais apenas acessível à mente e ao cora-
ção dos poetas e dos sonhadores que somos nós portugueses!...
�
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MEDIEVAL 
BESTIARIES  
AND THE FLIGHT 
OF THE CROW

OS BESTIÁRIOS 
MEDIEVAIS  
E O VOO  
DO CORVO

LUÍSA ANTUNES PAOLINELLI
CARLOS BARRADAS
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CARLOS BARRADAS 67



On the second part of Cervantes's work D. Quixote de La 
Mancha, when the narrator describes the beautiful friendship 
between D. Quixote’s horse, Rocinante, and Sancho Pança’s 
donkey, equating it to human friendship, he asks the reader not 
to judge him crazy for comparing what could seem incompara-
ble, because “from beasts human have received plenty of warn-
ings and learned many important things such as from seagulls, 
the clyster; from dogs, the vomit and the thanking; from cranes, 
vigilance; from ants, providence; from elephants, honesty and, 
from the horse, loyalty” (Lisboa: Dom Quixote, pp. 548-549). 

Miguel de Cervantes reminds the reader about the ancient 
wisdom which advised on the awareness of animals and the di-
mensioning of their natural behaviour as source of inspiration 
and knowledge through which man would get more conscien-
tious about himself and about the world. From the position of the 
animal behaviour observer, signification ways could be opened 
by man, in a cognitive process that would enlighten its relations 
with others and with himself, with his tendencies and wills, 
adopting examples that would allow him to act and be better. 

To this apprenticeship of the human that animal behaviour and 
personality made possible, another dimension has been added 
– the attempt to understand the meaning of life, being seen in 
beasts the connection with a divine order either as explanation 
of a certain phenomenon, either as communication channel. In 
the mythical dimension there is an integration between beings 
and things and between them and the transcendental, lessening 
the distance separating the individual from nature, in a world in 
which everyone has a soul and acts according to a logic and an 
established purpose. 

Animals obtain, in this context, a body beyond their physical 
existence. Their typical behaviour and most notable features 
inhabit the imaginary of legends and beliefs, connecting the 
real to the supernatural. The same way they symbolize ways 
of behaviour, virtues and vices, they also grant moral lessons 
and are connected to moments and events associated to myths, 
religion, to the life of Christ and Saint figures. 

 Man creates his symbolism following the observation of ani-
mal qualities. The crow, feasting upon corpses, many times rip-
ping their eyes off, is associated to death and evil. Maybe because 
of its dark plumage (according to the Greek mythology, Apollo 
has punished the the crow for not having revenged his loved one, 
Coronis, turning its beautiful white feathers into dark ones, 
when King Phlegyas’ daughter betrayed the God with Ischys), 
the crow represents mystery. Flying unobserved the crow knows 
the secrets of this world – as the crows Huginn (Thought) and 
Muninn (Memory) from Scandinavian mythology –, and of the 

Na segunda parte da obra de Cervantes D. Quixote de La 
Mancha, quando o narrador discorre sobre a bela amizade entre 
o cavalo de D. Quixote, Rocinante, e o burro de Sancho Pança, 
equiparando-a à amizade humana, pede ao leitor que não o julgue 
louco ao comparar o que poderia parecer incomparável, porque, 
justifica, “das bestas receberam os homens muitos avisos e apren-
deram muitas coisas de importância, tal como, das cegonhas, o 
cristel; dos cães, os vómitos e o agradecimento; das gruas, vigi-
lância; das formigas, a providência; dos elefantes, a honestidade, 
e a lealdade, do cavalo” (Lisboa: Dom Quixote, pp. 548-549). 

Miguel de Cervantes lembra ao leitor a antiga sabedoria que 
aconselhava considerar de forma atenta os animais e dimensio-
nar o seu comportamento natural como uma fonte de inspiração 
e conhecimento, através da qual o homem adquiria uma maior 
consciência de si próprio e do mundo. A partir da posição de 
observador do comportamento animal, o homem poderia abrir 
caminhos de significação, num processo cognitivo que ilumina-
ria as suas relações com os outros e consigo próprio, com as suas 
tendências e vontades, adotando exemplos que lhe permitiriam 
agir e ser melhor.

A esta aprendizagem do humano que o comportamento e a 
personalidade animal possibilitavam, uniu-se desde sempre uma 
outra dimensão – a tentativa de compreender o sentido da vida 
e do mundo, vendo muitas vezes nas bestas a ligação com uma 
ordem divina, quer como explicação de um dado fenómeno, quer 
como canal de comunicação. Na dimensão mítica, existe uma in-
tegração entre os seres e as coisas e entre estes e o transcendente, 
diminuindo-se a distância que separa o indivíduo da natureza, 
num mundo em que tudo e todos têm uma alma e todos agem 
segundo uma lógica e com um propósito definido.

Os animais ganham, neste contexto, um corpo que vai para lá 
da sua existência física. Os seus comportamentos típicos e ca-
racterísticas mais marcantes povoam o imaginário das lendas e 
crenças dos homens, ligando o real ao sobrenatural. Da mesma 
forma que simbolizam modos de comportamento, virtudes e ví-
cios, também oferecem lições de moral e estão ligados a momen-
tos e eventos associados aos mitos, à religião, à vida de Cristo e a 
figuras de santos. 

Da observação das qualidades do animal, o homem decifra e 
desvenda para criar a sua simbologia. É o caso do corvo que, ao 
nutrir-se de cadáveres, muitas vezes retirando-lhes os olhos das 
órbitas, é associado à morte e ao mal. Talvez também pela sua 
plumagem escura (segundo a mitologia grega, Apolo castigou o 
corvo por não ter vigiado a sua amada, Coronis, transformando 
as suas belas penas brancas em plumas negras, quando a filha do 
rei de Flégias traiu o deus com Ischys), o corvo representa o mis-
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other, when he guides Alexander to the sanctuary of Zeus in the 
Siwah oasis. In the Genesis, the crow is sent by Noah to search 
for dry land and is chosen to feed Elias the prophet. 

Such dark colour and association to death has made it possi-
ble, in the imaginary, that one of the physical-material ways the 
devil can turn into is precisely the crow. In Ars Goetia, part I 
from Lemegeton Clavicula Salomonis, anonymous grimoire from 
the 17th century, the crow is the thirty ninth demon, Malphas, 
the Great Powerful Prince or President of Hell, commander 
of forty demon legions, building constructor and apparently 
gentle, he is above all, a cheater, destroying enemies and their 
houses and fortifications. Collin de Plancy, in his Dictionnaire 
Infernal, from 1818, has drawn it with a spatula in his hand, 
alluding to his capacity of construction and destruction. 

Again the black colour justifies, in alchemical tradition, the 
connection between the crow and the putrefaction of used 
matter. In Rosarium philosophorum, a recollection of alchemical 
doctrines from the 14th century, it is said that the crow is at the 
art's head, because it flies without wings in the darkness of the 
night and in light of the day, making reference to the most im-
portant stage of the alchemical process, the nigredo, in which 
the solid parts are putrefied. 

The crow’s symbolism in Christian exegesis is described in 
medieval bestiaries. This literary genre, whose structure and 
content develop according to the explanation of the animal of 
man, is an heir of doctrines and different traditions merging in 
each other, in a renovation dynamic of the discourse. It is not 
therefore, a static genre, being capable of being reborn and be-
ing recreated in itself and in new aesthetical contexts, as prov-
en by its revisiting by authors nowadays, such as José Alberto 
Oliveira, who has published, in 2004 the Bestiário (Lisboa: 
Assírio & Alvim).

Developed in Europe in the 12th and 15th centuries, this gen-
re was particularly popular, offering the reader a compendium, 
in prose or in verse, of animal descriptions, either real (Natura) 
either fantastic (Mirabilia), however without presenting scien-
tific pretensions. Allegory and symbolism are built through the 
exhibition of the main animal characteristics and their way of 
acting, animals working as an example of human types and their 
behaviours. The ethical and educational nature of bestiaries has 
to do not only with the analysis and examples of conduct but 
also with the knowledge transmission of christian and medieval 
hermeneutics.

The bestiary text is like a patchwork, in which we can find 
quotes from sacred scriptures, references to pagan, greek and 
roman authors, in a confluence of voices, fulfilling the goal of 

tério. Ele é aquele que ao voar inobservado conhece os segredos 
deste mundo – caso dos corvos Huginn (Pensamento) e Muninn 
(Memória) da mitologia escandinava –, e do outro, como quan-
do guia Alexandre ao santuário de Zeus no oásis de Siwah. No 
Génesis, o corvo é enviado por Noé à procura de terra firme e é 
escolhido para nutrir o profeta Elias. 

É a sua cor escura e associação à morte que fez com que, no 
imaginário, uma das formas físico-materiais que o Diabo possa 
tomar seja justamente a sua. No Ars Goetia, primeira parte da 
Chave Menor de Salomão  ou  Lemegeton (Lemegeton Clavicula 
Salomonis), grimório anónimo do século XVII, o corvo é o tri-
gésimo nono demónio, Malphas, o Poderoso Grande Príncipe 
ou Presidente do Inferno, comandante de quarenta legiões de 
demónios, construtor de edifícios e aparentemente gentil, é aci-
ma de tudo, enganador, destruindo os inimigos e as suas casas e 
fortificações. Collin de Plancy, no seu Dictionnaire Infernal, de 
1818, desenha-o com uma espátula na mão, aludindo à sua ca-
pacidade de construção e destruição.

É novamente a cor negra que justifica, na tradição alquími-
ca, a ligação entre o corvo e a putrefação da matéria usada. No 
Rosarium philosophorum, recolha de doutrinas alquímicas do sé-
culo XIV, afirma-se que o corvo está à cabeça da arte, porque 
voa sem asas no negro da noite e na luz do dia, fazendo referên-
cia à mais importante fase do processo alquímico, o nigredo, na 
qual os componentes sólidos sofrem a putrefação.

O simbolismo do corvo na exegese cristã é descrito nos bestiá-
rios medievais. Este género literário, cuja estrutura e conteúdo 
se desenvolvem em função da explicação do animal ao homem, 
é herdeiro de doutrinas e diferentes tradições que se fundem, 
numa dinâmica de renovação do discurso. Não é, por isso, um 
género estático, sendo capaz de renascer e de se recriar em no-
vos contextos estéticos, como o comprova a revisitação do géne-
ro por autores da atualidade, como José Alberto Oliveira, que 
publicou, em 2004, o Bestiário (Lisboa: Assírio & Alvim).

Desenvolvido na Europa durante os séculos XII e XV, este gé-
nero foi particularmente popular, oferecendo ao leitor uma co-
letânea, em prosa ou em verso, de descrições de animais, tanto 
reais (Natura) como fantásticos (Mirabilia), sem, no entanto, 
apresentar pretensões de tipo científico. É através exposição das 
principais características animais e da sua forma de atuar que se 
constrói a alegoria e o simbolismo, funcionando os animais como 
exemplo dos tipos humanos e dos seus comportamentos. O cariz 
ético e didático dos bestiários prende-se não só com a análise e 
exemplo de condutas, mas também com a transmissão de conhe-
cimentos da hermenêutica cristã e medieval. 

O texto dos bestiários é como uma manta de retalhos, no 
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subordinating the animal to a symbolic-allegoric reading, in a 
christian exegesis perspective, so it could educate men to pro-
ceed rightfully the way of virtue and beatitude in order to get 
rid of the traps of evil. 

In Physiologus, the genesic text of medieval bestiaries, dated 
between the 2nd and 3rd centuries, the crow is described as a 
very faithful being, given that, when the partner dies, the fe-
male does not get together with another partner. The author 
says, also, that the synagogue of the Jews in the earthy Jerusa-
lem is like a little abandoned crow, since it killed his saint man, 
not recognising or receiving Jesus Christ in its heart. Jews 
have lost, this way, the possibility of union with God. The lit-
tle crow’s fidelity also represents allegorically the presence of 
Christ through the Verb in the spirits of men, making them get 
rid of strangers wanting to throw them in the thieves’ cavern.

In the French bestiaries, the crow is described in Gervaise’s 
1176 little bestiary in verse (Bestiaire de Gervaise), written in 
Anglo-Norman, and in the bestiary Bestiaire, by Pierre de Beau-
vais, in prose, written around 1218. In the first text, the crow 
is described as being a lovely bird who takes care of its babies 
(ed. Paul Meyer, Romania Consacré a l’Etude des Langues et des 
Littératures Romanes, Volume 1, 1872, Paris, pp. 420-443, v. 
621-630). In Pierre de Beauvais’s bestiary, this feature is left 
out, being mentioned that they feed themselves of dew until the 
black feathers appear so they can become similar to their parents. 

In 1492, in Cologne, the Physiologus a Metrical Bestiary of 
Twelve Chapters, is published and attributed to Bishop Te-
obaldo, who would have been Montecassino’s abbot (1022-
1035). The basis of the text is a non-identified manuscript 
from the 11th century. The crow is mentioned in the descrip-
tion of the fox as the one taking advantage of the situation, 
but, in this case, it gets beguiled. Seeing a very quiet fox, the 
crow believes that it is dead and gets closer to what he thinks 
is the corpse. However, the tricky fox jumps and eats the crow 
(trad. Alan Wood Rendell, Londres: John & Edward Bumpus, 
1928, p. 73).

A more extended and complex description of the crow is 
found in the Livro das Aves (book of birds) belonging to the 
sort of specialized birds’ bestiaries, the aviarium. The Livro 
das Aves was the most successful and accepted bestiary in Por-
tugal. The oldest text, from 1184 (still in the kingdom of Afon-
so I of Portugal) copy of De Avibus, by Hugues de Fouilloy,  
is the famous codex coming from the scriptorium of S. Mamede 
de Lorvão Monastery. 

In the Livro das Aves, the crow is represented with multi-
ple significations, being compared to the Devil, the sinner and 

qual tanto se podem encontrar citações das sagradas escritu-
ras, como referências a autores pagãos, gregos e romanos, que, 
numa confluência de vozes, cumpriam o objetivo de subordinar 
o animal a uma leitura simbólico-alegórica, na perspetiva da 
exegese cristã, de modo a educar os homens a procederem re-
tamente no caminho da virtude e beatitude, livrando-os, assim, 
das armadilhas do mal.  

No Physiologus, texto genésico dos bestiários medievais, data-
do entre o Séc. II e III, o corvo é descrito como um ser fidelíssi-
mo, dado que, quando o parceiro morre, a fêmea não se volta a 
unir a outro parceiro. O autor refere, igualmente, que a sinagoga 
dos judeus na Jerusalém terrena é como um pequeno corvo aban-
donado, já que matou o seu homem santo, não reconhecendo e 
recebendo Jesus Cristo no seu seio. Os judeus perderam, assim, 
a possibilidade da união com Deus. Também a fidelidade do pe-
queno corvo representa alegoricamente a presença de Cristo 
pelo Verbo nos espíritos dos homens, livrando-os dos estranhos 
que os querem lançar na caverna dos ladrões. 

Nos bestiários franceses, o corvo aparece descrito no pequeno 
bestiário em verso de Gervaise (Bestiaire de Gervaise), redigido 
em anglo-normando, datado de 1176, e no bestiário, Bestiaire, 
atribuído a Pierre de Beauvais, em prosa, escrito por volta de 
1218. No primeiro texto, o corvo é descrito como sendo uma 
ave extremosa que cuida das crias (ed. Paul Meyer, Romania 
Consacré a l’Etude des Langues et des Littératures Romanes, Vo-
lume 1, 1872, Paris, pp. 420-443, v. 621-630). No bestiário 
de Pierre de Beauvais, esta característica é descurada, referindo 
que os pequenos corvos se alimentam de orvalho até lhes nascer 
as penas pretas, para assim se aparentarem aos pais. 

Em 1492, é publicado em Colónia, Physiologus a Metrical 
Bestiary of Twelve Chapters, atribuído ao Bispo Teobaldo, que te-
ria sido abade de Montecassino (1022-1035). O texto tem como 
base um manuscrito anterior, do século XI, não identificado.  
O corvo é referido na descrição da raposa como aquele que se 
aproveita da situação, mas que, neste caso, acaba enganado. Ven-
do a raposa muito quieta, o corvo acredita que está morta e apro-
xima-se do que julga ser o seu cadáver. No entanto, matreira, a 
raposa salta e come o corvo (trad. Alan Wood Rendell, Londres: 
John & Edward Bumpus, 1928, p. 73).

Uma descrição mais extensa e complexa do corvo encontra-se 
no Livro das Aves, que pertence à forma de bestiário especiali-
zada em aves, o aviarium. O Livro das Aves foi o bestiário que 
mais sucesso e aceitação teve em Portugal. O texto mais antigo, 
datado de 1184 (ainda em reinado de Afonso Henriques), cópia 
do De Avibus, de Hugues de Fouilloy, é o famoso códice prove-
niente do scriptorium do Mosteiro de S. Mamede de Lorvão. 
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the preacher. The author starts the crow’s description with 
the etymological explanation of Isidore of Seville (who, in the 
Etimologias, denied to the diviners the capacity of seeing the fu-
ture through the crows, saying it was a great sin to believe God 
could trust His advices to the crows, XII.vii.44), what estab-
lishes a connection between the crow (corvus) and the guttural 
sound it produces. It is also Saint Isidore, as it is mentioned in 
the Livro das Aves, who reminds us that the crow searches first 
for the eyes in the corpse. This behaviour is, then, comparable to 
the Devil's, who, ripping off the eyes from the corpses, aims the 
brain in order to destroy in the lascivious the sense of discretion.

The crow is, also, the image of the sinner who carries with 
himself the black feathers of sin [in Portuguese, pena – feather 
– means also penalty, pain]. The animal represents symbolical-
ly two types of sinners: those who have hope in divine mercy, 
these ones nurturing religious; and sinners who abandon them-
selves to earthly and fleshly pleasures, overlooking interiority 
and preferring what is exterior to themselves. These are as the 
crow that, flying away from the Ark, released by Noah, forgets 
he has to go back and gets lost because getting attracted to the 
corpses. Deeply, it represents, the call from the material world 
and the forgetting of Christian spirituality.

In the positive sense, the crow is the allegory of the learned 
preacher, who preaches the sane doctrine, trusting completely 
and giving himself away to Christ. At the same time, he bears 
his sins in his memory. 

The learned preacher is also associated to the crow’s behav-
iour before the chicks. The crow only recognises them when 
feeding them and when they get black feathers. What, accord-
ing to the Livro das Aves, represents the figure of the learned 
preacher, because he only claims himself when he gets disci-
ples. For them to get fed by the mysteries of the divine, the 
preacher must inspire penance in their hearts, in such way the 
earthly sparkle of life gets dark with the past sins' memory, so 
they can die for the vain glory of the earthly world. 

From another perspective, the crow represents the bad prelates 
of church, who live incoherently with what they preach, covered 
with black from their sins, because they prepare the best food 
for themselves and live luxuriously. That’s what happens with 
priests of great dignity, who, preaching fasting, keep on eating 
meat making believers question their faith and authority. 

Mixture of positivity and negativity in the bestiaries, the 
crow evokes the opposites. The black colour is the colour of 
the beginning (the black of earth’s womb, gestation, protec-
tion, humbleness, conscience), but also of the end (the sins, 
hypocrisy, death and disintegration). The flight of the crow 

No Livro das Aves, o corvo é representado com múltiplas signi-
ficações, sendo comparado ao Diabo, ao pecador e ao pregador. 
O autor inicia a descrição do corvo com a explicação etimológi-
ca de Santo Isidoro de Sevilha (que, nas Etimologias, negava aos 
augures a capacidade de prever o futuro através dos corvos, afir-
mando que era um grande pecado acreditar que Deus pudesse 
confiar os seus conselhos aos corvos, XII.vii.44), o qual estabe-
lece uma ligação entre o corvo (corvus) e o som gutural que este 
produz. É também Santo Isidoro, como refere o Livro das Aves, a 
lembrar que o que o corvo procura primeiro no cadáver os olhos. 
Este comportamento é, assim, comparável ao do Diabo, que, ao 
retirar os olhos dos cadáveres, almeja ao cérebro para poder, as-
sim, destruir nos lascivos o sentido da discrição. 

O corvo é, também, a imagem do pecador que tem consigo as 
penas negras do pecado. O animal representa simbolicamente 
dois tipos de pecadores: aqueles que têm esperança na miseri-
córdia divina, sendo estes os que, com a sua essência, nutrem os 
religiosos e os pecadores que se abandonam às coisas terrenas e 
aos prazeres carnais, preterindo a interioridade e privilegiando 
o que é exterior a si mesmo. Estes são como o corvo que, ao voar 
da Arca, mandado por Noé, se esquece de voltar e perde-se, por-
que é atraído pelos cadáveres. Representa, no fundo, o apelo do 
mundo material e o esquecimento da espiritualidade cristã.

No sentido positivo, o corvo é a alegoria do pregador douto, 
que prega a sã doutrina, confia plenamente e entrega-se a Cris-
to. Ao mesmo tempo, carrega humildemente os seus pecados 
na memória. 

O pregador douto é igualmente associado ao comportamento 
do corvo perante as crias. Este só as reconhece e alimenta quan-
do estas já estão revestidas de penas pretas. O que, segundo o 
Livro das Aves, representa a figura do pregador douto, na me-
dida em que este só se afirma quando lhe “nascem” discípulos. 
Para que estes possam ter o alimento dos mistérios divinos, o 
pregador deve inspirar nos seus corações a penitência, de ma-
neira que o brilho da vida terrena se obscureça com a lembrança 
dos pecados passados, para assim morrerem para a vã glória do 
mundo terreno. 

De outra perspetiva, o corvo representa os maus prelados da 
igreja, que vivem incoerentemente com o que pregam, revesti-
dos do negro dos pecados, pois preparam os melhores alimentos 
para si mesmos e vivem luxuosamente. É o que acontece com os 
padres de maior dignidade, que, ao pregoarem o jejum, conti-
nuam a comer carne, levando, assim, a que os fiéis questionem a 
sua autoridade e fé. 

Misto de positividade e negatividade nos bestiários, o corvo 
evoca os opostos. A cor negra é a cor do início (o negro do ventre 
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who searches for food and craws in the sky remembers man of 
existence in itself, of what the Livro das Aves teaches us: the 
diabolic tendency to forget the sense of duty and discretion, 
abandoning oneself to the material and forgetting spirituality, 
and the knowledge of ourselves that allows us the wisdom and 
the birth, resembling the learned preacher.

da terra, a gestação, a proteção, a humildade, a consciência), 
mas também do fim (os pecados, a hipocrisia, a morte e a desin-
tegração). O voo do corvo que procura alimento e grasna no céu 
lembra ao homem a existência em si do que nos ensina o Livro 
das Aves: a propensão diabólica para esquecer o sentido de dever 
e de discrição, abandonando-se ao material e esquecendo a espi-
ritualidade, e o conhecimento de nós próprios que nos permite a 
sabedoria e o nascimento, à semelhança do pregador douto.
�
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OF THE SILENCE 
OF THE CROWS

DO SILÊNCIO  
DOS CORVOS

DIOGO MACHADO AKA ADD FUEL DIOGO MACHADO AKA ADD FUEL

Apresenta-se uma proposta baseada no trabalho que tem 
sido desenvolvido à volta da reinterpretação da azulejaria 
portuguesa nomeadamente a de padrão, baseada na estética  
(de adaptação formal e cromática) do Séc.XVII.

Uma adaptação do  trompe-l'œil  convencional e a tessela-
ção harmoniosa de repetições simétricas ao estilo de ilu-
são visual é o tema constante explorado pelo meu trabalho. 
Dentro destes parâmetros propõe-se, pela inserção de ele-
mentos provenientes de um mundo ilustrativo muito pró-
prio, representados por camadas e a interligação entre elas,  
uma reflexão sobre o animal como ser e a sua ligação com o ser 
humano, a tradição e a história.
�

The proposal is based on the work on the reinterpretation of 
Portuguese tiles, in particular pattern tiles, based on the aes-
thetics of the XVII century.

The ongoing theme explored by my work is the adaptation of 
the conventional  trompe-l'œil  and the harmonious tessellation 
of symmetric repetitions in the style of visual  illusion. Within 
these parameters what is proposed is the insertion of elements 
coming from a very specific illustrative world, represented by 
layers and the interconnection between them, a reflection on the 
animal as being and its connection to the Human being, tradition 
and history.
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SOCRATES, 
ANIMAL WHO 
MAKES YOU THINK

PAULO ALEXANDRE LIMA PAULO ALEXANDRE LIMA

SÓCRATES,
ANIMAL QUE 
OBRIGA A PENSAR
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Falar sobre Sócrates é falar sobre Atenas num dado período 
da sua história (o Séc. IV a.C.). Tal como falar sobre Atenas é 
falar sobre Sócrates: as histórias de ambos confundem-se. Não 
é possível falar de Sócrates sem falar da Atenas que habitou e a 
que se entregou, nem falar de Atenas sem falar do Sócrates que a 
marcou e a simboliza – como uma imagem gravada num brasão.

Mas como falar de uma cidade (e do seu mais ilustre cidadão) se 
nunca a habitámos, se está longe no espaço e sobretudo no tempo, 
se os documentos para a reconstrução do que seria vivenciá-la são 
lacunares e deixam apenas uma imagem fragmentária, um puzzle 
inacabado que é preciso completar por via da imaginação? Have-
rá, em boa verdade, uma diferença assim tão essencial entre uma 
cidade distante no espaço e no tempo – como a Atenas clássica – e 
uma cidade que habitamos e vivenciamos? Da cidade em que vi-
vemos percorremos o espaço, consubstanciamos o tempo. Toca-
mos o seu espaço-tempo – que repousa, se sedimenta, à superfície 
da nossa pele; porém, sem que o real da cidade se desfaça (pois 
está em permanente diálogo com o imaginado), é um outro pla-
no, uma outra cidade, que então surge: a do mistério. O mistério 
não tem de ser grandioso; ele aliás habita o mais banal quotidiano. 
O real (da cidade) é o sabermos haver o exterior do modo como 
imaginamos o que vemos; é o que pode destituir a vigência de um 
ver-imaginar. Só que, em tal crise, o real incentiva a criação de 
um outro imaginário. O real não tem forma definida – e o seu caos 
é insuportável por mais do que alguns instantes.

José Cardoso Pires – escritor de Lisboa (diz-se, com alguma 
propriedade) – sentiu isso mesmo ao escrever sobre a “sua” cida-
de. Ao procurar cumprir a tarefa de a escrever, começou por ob-
servá-la de cima (de um ângulo privilegiado, a querer abarcá-la) 
– porém depressa descobriu que a distância física era proporcio-
nal à distância que se achava do real: “Claro que ver-te daqui, do 
Alto do Castelo, é deslumbrante, não digo que não. Mas há a dis-
tância, e a distância inventa cidades, como muito bem sabemos.” 
(Lisboa, Livro de Bordo: Vozes, Olhares, Memorações, Lisboa, 
Dom Quixote, 1997, 2001 6ª edição, p. 12) Simplesmente, não 
é só da distância física que se alimenta o mistério de Lisboa, pois 
este subsiste na descida à cidade: “Mas ninguém poderá conhe-
cer uma cidade se não a souber interrogar, interrogando-se a si 
mesmo. Ou seja, se não tentar por conta própria os acasos que a 
tornam imprevisível e lhe dão o mistério da unidade mais dela.” 
(Ibidem) Mistério, portanto, haverá sempre: na vista do alto, no 
mergulho do turista e na vivência do indígena. A diferença resi-
de na tomada de consciência de que, na procura, não é o real que 
vamos encontrar, mas sim uma imagem que, a cada momento, 
esteja à altura dos choques imprevisíveis do real e seja capaz de, 
ao nosso vivenciar, oferecer uma dose de congruência. Não há, 

To speak about Socrates is to speak about Athens in a certain 
period of its history (4th century a.C.). As well as speaking 
about Athens is to speak about Socrates: their stories are blend-
ed. It’s not possible to speak about Socrates without speaking of 
the Athens he has lived in and gave himself to, neither it's pos-
sible to speak about Athens without speaking about Socrates 
who marked and symbolized it – as an image engraved in a Coat 
of Arms. 

But how can we speak about a city (and its most notable cit-
izen) if we never lived in it, if it’s far away in space and above 
all in time, if the documents for the reconstruction of what 
would have been to experience it are incomplete and leave a 
fragmented image, an unfinished puzzle we need to complete 
through our imagination? Will there be, in fact, such an essen-
tial difference between a city far away in space and time – such 
as classic Athens – and a city we live in and experience? We 
touch its space-time – that rests, anchors itself, on the surface 
of our skin; however, without the real of the city getting broken 
apart (because it is in permanent dialogue with the imagined), 
it’s another level, another city, that appears: the one of mystery. 
Mystery doesn’t have to be grand; in fact, it inhabits the most 
trivial quotidian. The real (of the city) is to know that there is 
an exterior to what we imagine what we see; it is what can dis-
miss the validity of seeing-imagining. But, in such crisis, the 
real encourages the creation of another imaginary. The real has 
no defined shape – and its chaos is unbearable for more than 
just a few seconds. 

José Cardoso Pires – the writer of Lisbon – has felt exact-
ly that when he wrote about “his” city. In the effort of accom-
plishing the task of writing, he started to look at it from above 
(from a privileged angle, wanting to embrace it) – however, 
he soon enough found that physical distance was proportional 
to the distance from the real: “Of course that seeing you from 
the Top of the Castle, is astonishing, that can’t be denied. But 
there’s distance, and distance invents cities, as we well know.” 
(Lisboa, Livro de Bordo: Vozes, Olhares, Memorações, Lisboa, 
Dom Quixote, 1997, 2001 6th edition, p. 12) Simply, it's not 
only from physical distance that Lisbon’s mystery feeds itself 
with, because it remains in the descent to the city: “But it is 
impossible to know a town if you don’t question it questioning 
yourself at the same time.” (Ibidem). Therefore, mystery is al-
ways present: from the sight above, in the tourist’s dive and in 
the indigenous experience. Difference rests in the conscious-
ness that, when searching, we’ll not find the real but an image 
that, at any time, is up to unpredictable shocks of the real and 
is able, when we experience it, to grant a dose of coherence. 
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Nevertheless, there’s no primary real to cover with imagina-
tion. What we see is always already imagined, it's part of an 
imaginary which, piece by piece, we construct mixing up vi-
sions from others: “(...) let us not go further because the Tagus 
is not from a tale or a poem and runs without nostalgia. And the 
same for Lisbon. The centuries-old knowledge and the signs of 
many worlds that make it up, suggest different readings, and 
therefore each visitor has their own Lisbon, as we often hear. 
And that’s why those who belong to it are so errant their pas-
sion. It might happen one day, that we are seated on the river 
like now, trying to read it through the voices of others and then 
we will feel even more errant, more uncertain.” (Ibidem, pp. 
76-77) There's as many Lisbons as its inhabitants: “Voices, all 
voices. Looks. Memorializations.” (Ibidem, p. 77)

In his jumps throughout several city spots, Cardoso Pires of-
ten encounters a few curious animals: the crows. Those black 
and ironic birds pullulate throughout his whole Livro de Bordo 
(logbook) and throughout Lisbon, barge-city. Lisbon vows 
over the sea of life and time and, as a sort of planet Earth, it mo-
ves as if resting. Disguised, silently, it leads the destinies of the 
passengers-inhabitants who live in it. The crows give the sign 
of the passage of time, of the Lisbon-vessel motion; formerly 
present and untouchable, giving life to the city, they are now ef-
figies, images-of-the-coat-of-arms: “Today we know the crows 
from the municipal coat of arms, that’s it. The real ones have 
disappeared and only sometimes one of them appears, exiled 
outside. The last one of them. There’s no taverns, all the others 
have deserted to an unknown place.” (Ibidem, p. 25) Inhabitan-
ts of busy places in town, such as our ironical Socrates, standing 
still, warn us: the city is moving. Its mysterious stiffness on the 
coat of arms and other places of Lisbon forces the questioning 
of its meaning and the city’s. 

It’s difficult, maybe impossible, to speak about Athens and 
Socrates without speaking about the city we experience; it 
represents, possibly, a laborious dishonesty to try and draw a 
sketch of both without projecting explicitly on them “our Lis-
bon’s” image (now richer with the crows’ presence). From that 
image start to appear, in parallax, the figures of the philosopher 
and of his city: they are a Rubin's figure of imagination, which 
“in a gestaltic way” is highlighted either in an ancient or in a 
modern mode. Socrates didn’t hang out in Lisbon’s taverns, 
but in Athens’ market, the quintessential meeting place; not 
engraved in Lisbon’s coat of arms either, it is easy to imagine 
him though  – under the shape of a fowl (Owl-Socrates) – rest-
ing over Athens’ shoulder. He possesses the irony of the crow, 
such as the (direct) intention of intriguing his fellow citizens, 

no entanto, um real originário que recobrimos de imaginação.  
O que vemos é sempre já imaginado, de um imaginário que, peça 
a peça, vamos construindo e em que vamos misturando as visões 
de outros: “(...) é melhor ficar por aqui porque o Tejo não é de 
fábula nem de poema e corre sem nostalgias. E Lisboa a mesma 
coisa, disso podemos estar nós bem seguros. Só que, com o saber 
dos séculos e os sinais de muito mundo que a perfazem, sugere 
várias leituras, e daí que a cada visitante sua Lisboa, como tantas 
vezes se ouve dizer. Daí que também nós, os que somos dela, lhe 
estejamos tão errantes na paixão. Um dia pode acontecer que, 
sentados como agora sobre o rio, a tentemos ler pela voz dos ou-
tros e então ainda nos sentiremos mais errantes, mais incertos.” 
(Ibidem, pp. 76-77) Tantas as Lisboas quantos os seus habitan-
tes: “Vozes, tudo vozes. Olhares. Memorações.” (Ibidem, p. 77)

Nos seus saltos por dispersos lugares da cidade, Cardoso Pires 
topa amiúde com uns curiosos animais: os corvos. Estas aves ne-
gras e irónicas pululam por todo o seu Livro de Bordo e por Lis-
boa, cidade-nave. Lisboa voga por sobre o mar da vida e do tempo 
e, qual planeta Terra, desloca-se como se estivesse em repouso. É 
disfarçadamente, silenciosamente, que conduz os destinos dos tri-
pulantes-habitantes que nela tomam a sua morada. São os corvos 
que dão sinal da passagem do tempo, da marcha da nau-Lisboa; 
outrora presentes e incontáveis, dando vida à cidade, são agora 
efígies, imagens-brasão: “Hoje conhecemos os corvos do brasão 
municipal e é se queremos. Os verdadeiros levaram sumiço e só 
de longe em longe nos aparece ainda algum, exilado fora de por-
tas. É o último, pensamos. Já não há tabernas, todos os outros de-
sertaram para não se sabe onde.” (Ibidem, p. 25) Como Sócrates, 
irónicos, habitantes dos lugares frequentados da cidade, avisam, 
imóveis: a cidade está em andamento. A sua fixidez misteriosa nos 
brasões e outros lugares de Lisboa obriga a questionar o seu sig-
nificado, bem como o da cidade que contribuem para configurar.

É difícil, talvez impossível, falar de Atenas e de Sócrates sem 
falar da cidade que vivenciamos; representa, porventura, uma la-
boriosa desonestidade procurar traçar um esboço de ambos sem 
projectar expressamente sobre eles a imagem da “nossa” Lisboa 
(agora enriquecida com a presença dos corvos). Dessa imagem 
começam então a surgir, em paralaxe, as figuras do filósofo e da 
sua cidade: são uma figura de Rubin da imaginação, que “ges-
taltisticamente” sobressai ora em modo antigo ora em modo 
moderno. Sócrates não frequentava as tascas de Lisboa, mas o 
mercado de Atenas, lugar de encontro por excelência; também 
não está gravado no brasão de Lisboa, porém é fácil imaginá-lo – 
em forma de ave (Sócrates-coruja) – em repouso sobre o ombro 
de Atena. A ironia do corvo ele possui-a, assim como a intenção 
(directa) de intrigar os concidadãos; e o próprio se definiu, na 
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and he has defined himself as an animal in his activity in Ath-
ens: an animal with wings (although an insect, not exactly a 
fowl). We speak this way of Athens and Socrates as we speak 
of Lisbon and its crows (with the help of this city and its ironi-
cal animals): experimenting routes, building a coherent image 
even if only temporary. First and foremost, Socrates is an an-
imal who forces imagination, with the biggest rigour possible 
it is from the imagination’s interior that it can become real and 
make us think. 

With or without reason, Athens rejected Socrates who re-
fused to abandon it. As we know, it was not – let alone the anach-
ronism – a happy marriage, a corresponded love. Considering 
things from Socrates’ perspective he tried to show Athens the 
path of virtue his city didn’t want to follow. From the testimo-
nies we have, Socrates tried to reconduct the city to itself – what, 
from the city’s point of view, was equal to try to turn it against 
itself. Socrates auto-presentation as a gadfly-animal reflects the 
ambiguity of his value – as he is evaluated in accordance with 
his and the Athenians perspective –, the crossover (the super-
imposition) of point of views that is involved in the aspect of 
how the philosopher’s figure appears before us: “(...) I am the 
gadfly of the Athenian people, given to them by God, and they 
will never have another, if they kill me. And now, Athenians, I 
am not going to argue for my own sake, as you may think, but 
for yours, that you may not sin against God by condemning me, 
who am his gift to you. For if you kill me you will not easily find 
a successor to me, who, if I may use such a ludicrous figure of 
speech, am a sort of gadfly, given to the state by God; and the 
state is a great and noble steed who is tardy in his motions owing 
to his very size, and requires to be stirred into life.” (Socrates 
as the “gadfly” of the state (4thC BC) in http://files.libertyfund.
org/pll/quotes/341.html) Socrates, while gadfly-animal, is 
defined by the relation with Athens, understood as horse-ani-
mal (Socrates compares himself to a gadfly who stings the lazy 
horse that is Athens, making it act). Therefore, Socrates is an 
animal because he is in connection with another animal. The 
whole context of the existent nexus between Socrates and the 
city of Athens belongs to the scope of animality, of bestiality. 
But not only, because superimpositions proceed (Plato prac-
tices continuously his covered prestidigitation). As Socrates 
says a little further, he aims to put the city on the virtue path, 
what, at the same time that it seems to evoke a specifically hu-
man territory, remits to the level of nature, in which all animals 
are equal: in virtue and in excellency all animals are capable of 
accomplishing their potentiality. Socrates’ task, according to 

sua actividade em Atenas, como um animal: um animal com asas 
(embora um insecto, não exactamente uma ave). Falamos, as-
sim, de Atenas e de Sócrates como falamos de Lisboa e dos seus 
corvos (com a ajuda desta cidade e desses seus animais irónicos): 
tentando percursos, construindo uma imagem coerente, ainda 
que provisória. Antes do mais, Sócrates é um animal que obriga 
a imaginar, com o maior rigor possível; é do interior da imagina-
ção que pode irromper como real e forçar-nos a pensar.

Com ou sem razão, Atenas rejeitou o Sócrates que a não quis 
abandonar. Como sabemos, não se tratou – passe o anacronismo 
– de um casamento feliz, de um amor correspondido. Consideran-
do as coisas da perspectiva de Sócrates, este procurou indicar a 
Atenas o caminho da virtude que a sua cidade não aceitou percor-
rer. A partir dos testemunhos que temos, Sócrates pretendeu re-
conduzir a cidade a si mesma – o que, do ponto de vista da cidade, 
equivaleu a intentar pô-la contra ela própria. A auto-apresentação 
de Sócrates como um animal-moscardo reflecte a ambiguidade do 
seu valor – consoante é avaliado da sua perspectiva ou da dos ate-
nienses –, o cruzamento (a sobreposição) de pontos de vista que 
está envolvido no aspecto com que a figura do filósofo nos surge: 
“(...) se me fizerdes morrer, não achareis facilmente outro homem 
como eu, ligado a esta cidade pelo deus (perdoai a comparação algo 
ridícula) como um moscardo a um cavalo grande e de boa raça, 
que, sendo demasiado lento por causa do seu tamanho, precisa 
de ser constantemente estimulado.” (Platão, Apologia de Sócrates, 
30e; trad. Manuel de Oliveira Pulquério, Coimbra, Instituto Na-
cional de Investigação Científica, 1984) Sócrates, enquanto ani-
mal-moscardo, define-se por relação com Atenas, entendida como 
animal-cavalo. Portanto, Sócrates é um animal por estar em cone-
xão com outro animal. Todo o contexto do nexo existente entre 
Sócrates e a cidade de Atenas pertence ao âmbito da animalidade, 
da bestialidade. Mas não só, pois as sobreposições prosseguem 
(Platão exerce continuamente a sua arte da prestidigitação enco-
berta). Como Sócrates diz um pouco mais adiante, o que preten-
de é pôr a cidade no caminho da virtude, o que, ao mesmo tempo 
que parece evocar um território especificamente humano, remete 
para o plano da natureza, em que todos os animais se igualam: da 
virtude ou excelência, do cumprimento da potencialidade própria 
de cada um, todos os animais são capazes – por maioria de razão, 
também os cavalos e até mesmo os moscardos. A tarefa de Sócra-
tes, segundo o próprio, é pôr a cidade a mexer. Ela já está em an-
damento, mas precisa andar mais depressa. A velocidade é, aqui, 
um modo de Sócrates se referir ao caminho a tomar, à mudança 
de direcção necessária. Mas mais do que isso, trata-se de uma su-
gestão ambígua – porventura defensiva (não convém a Socrates 
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him, is to get the city moving. The city is already moving but it 
needs to move faster. Velocity is, in here, a way for Socrates to 
make reference to the path that shall be taken, to the necessary 
change of direction. But, more than that, we’re talking about 
an ambiguous suggestion – maybe defensive (it’s not good for 
Socrates to show way too much his destruction work; if we look 
at it right, he is defending himself before a court) – for the city 
to follow the right path it needs to get lost first, to walk errantly: 
until it settles in another place. 

The Greek term used by Socrates to characterize his own ac-
tivity at the public market of Athens is muôps: “gadfly”. From 
the etymological point of view, this term has different mean-
ings: as adjective it means “myopic”, when deriving from the 
verb muô, indicates something “closed”; his formation seems 
to result from the composition between muia (“fly”) and ôps 
(“face”). This way, while a gadfly, Socrates would appear as 
someone who doesn't see, who has a limited or closed perspec-
tive, about how things are and should be; besides that, he would 
appear to the Athenians as an ugly and disgusting insect-ani-
mal. However, muôps also points to the idea of “goad”: an object 
used in the art of chivalry to prod the horse to move in the right 
direction. Nevertheless, there’s no need to choose one of the 
meanings because they don’t necessarily exclude each other. 
In fact, the goad’s role – of prodding the animal so he moves 
forward, even if not in the right direction (because there isn’t 
one) – can be played by the gadfly. Io, transformed by Hera 
into a cow, was prodded by the gadfly and forced to move from 
city to city, without destiny. Muôps is a hapax legomenon in 
Plato: it only occurs in the above cited passage of the Apolo-
gy. It is however used in other Greek literature texts from that 
time, in association with other words of the same semantic field 
such as oistros (“gadfly”, “goad”) and kentron (“goad”). Muôps, 
oistros and kentron are all terms connected to the animal world, 
used by Plato to make reference to the uncontrolled provoked 
by the irrational goad of pain and desire. The work of recov-
ery, of displacement of sense in filigree, operated by Plato, 
goes from the negative meaning to the positive meaning of 
the terms mentioned. Starting as irrational, uncontrolled and 
errant forms of expression, they become consideration, domi-
nance and well-targeted movement forms of signification. Yet, 
the result is not an opposition; it is an internal transformation 
of the negative into the positive, of irrational into rational, of 
uncontrolled into controlled, of errant into a pre-determined 
end. It’s just that the success of this mutation process is subject 
to contingency. A lot of what distinguishes Socrates from Plato 
is about the hypothetical exploration of what would translate 

mostrar-se demasiado no seu trabalho de destruição; bem vistas as 
coisas, ele está a defender-se perante um tribunal) – de que, para 
a cidade tomar o caminho correcto, necessita primeiro de se per-
der, de andar errante: até assentar praça noutro lugar.

O termo grego usado por Sócrates para caracterizar a sua pró-
pria actividade no mercado público de Atenas é muôps: “moscar-
do”. Do ponto de vista etimológico, o termo pode significar coi-
sas diversas: como adjectivo, quer dizer “míope”; enquanto deriva 
do verbo muô, indica algo “fechado”; a sua formação resultará da 
composição entre muia (“mosca”) e ôps (“cara”, “face”). Neste 
sentido, enquanto moscardo, Sócrates apareceria como alguém 
que não vê, que tem uma perspectiva limitada ou fechada quanto 
ao modo como as coisas são e devem ser; além disso, teria o aspec-
to de um animal-insecto feio e repugnante aos olhos dos atenien-
ses. Porém muôps aponta igualmente para a ideia de “aguilhão”: de 
um objecto, usado na arte da cavalaria, que serve para espicaçar o 
cavalo de molde a que este possa avançar na direcção certa. No en-
tanto, não há que optar por um dos significados, uma vez que não 
se excluem necessariamente. Com efeito, o papel de aguilhão – de 
espicaçar o animal para que ele ande para frente, ainda que possa 
não ser na dita orientação correcta (por não haver uma) – pode ser 
desempenhado pelo moscardo. Io, transformada por Hera em va-
ca, foi espicaçada pelo moscardo e obrigada a deslocar-se de cida-
de em cidade, sem destino. Muôps é um hapax legomenon na obra 
de Platão: só ocorre no passo supracitado da Apologia. Todavia, 
é utilizado noutros textos da literatura grega do mesmo período, 
em associação com outras palavras do mesmo campo semântico, 
tais como oistros (“moscardo”, “aguilhão”) e kentron (“aguilhão”). 
Muôps, oistros e kentron são termos, todos eles ligados ao mundo 
animal, de que Platão se serve para se referir ao descontrolo pro-
vocado pelo aguilhão irracional da dor e do desejo. O trabalho de 
recuperação, de deslocação de sentido em filigrana, operado por 
Platão vai do significado negativo ao significado positivo dos ter-
mos em questão. De formas de expressão do irracional, do descon-
trolado e do errante, passam a modos de significação da pondera-
ção, do domínio e do movimento bem orientado. Contudo, o que 
daí resulta não é uma oposição; é, antes, uma transformação in-
terna do negativo em positivo, do irracional em racional, do des-
controlo em controlo, da errância em fim pré-determinado. Só que 
o sucesso deste processo de mutação está sujeito à contingência. 
Muito do que distingue Sócrates de Platão terá que ver com a ex-
ploração hipotética daquilo em que se traduziria tal sucesso. O que 
Platão nos diz de forma (aparentemente) convicta é o que Sócrates 
só pôde ter afirmado como um propósito incerto da sua realização. 
Pois, como facilmente se imagina, da loucura infligida pela picada 
filosófica do Sócrates-moscardo não resultará inevitavelmente a 
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that success. What Plato says in a (apparently) confident way 
is what Socrates might have uttered as a purpose uncertain of 
its accomplishment. Because, as we easily can imagine, by the 
imposed madness from Gadfly-Socrates’s sting, sanity will not 
be the result. The case of Alcebiades, opposite to the one of  
Theaetetus, is in Plato’s own texts, proof of that: during the 
Peloponnesian war, the mad and unreasonable ambitious lead-
ership of Socrates's ex disciple will lead to the doom of Athens. 

Michel Nass, in a recent study about the gadfly-Socrates 
character, (“American Gadfly: Plato and the Problem of Met-
aphor”, in Plato’s Animals: Gadflies, Horses, Swans, and Other 
Philosophical Beasts, ed. Jeremy Bell e Michel Nass, Blooming-
ton, Indiana University Press, 2015, pp. 43-59), does not cap-
ture the essential point of Socrates’ auto-presentation and the 
Platonic operation over Socrates’ character: “(...) The Platonic 
Socrates would seem to be much more like a goad or a horseman 
armed with a goad than a fly. He would seem to be much more 
a man or a horseman with art and foresight than a blind and 
senseless gadfly intent simply on biting and stinging others. For 
if Plato had Socrates call himself a mumps in his Apology, it was 
surely with the intention of having his reader understand this 
mumps to be a distinctly human if not even a superhuman fly, 
a mumps unlike any other, perhaps even a muôps in the contem-
porary American sense of gadfly.” (Ibidem, pp. 46-47) As we 
can see, Nass establishes a strict opposition between a human 
being, gifted with the chivalry art and prediction faculty, and a 
gadfly who doesn’t see and does not possess insight; therefore 
the levelling made by Socrates-Plato between bestiality and hu-
manity has escaped him: the way Socrates transits to humanity, 
to super-humanity – the way how through that transition terms 
with a negative meaning (irrationality, uncontrolled, errant) 
gain a positive sense (rationality, control, orientation). In the 
end of the process, an opposition might appear, however it has 
taken as guiding principle the scope of a peculiar coincidence 
of opposites: bestiality-animality's. That’s where, coming apart 
from common beasts-animals, a singular beast-animal, a su-
per-beast-animal, can invent himself. In fact, this process starts 
with Socratic-Platonic scales of love. When we speak about 
Socratic-Platonic humanity we need to be conscious we’re not 
speaking about common humanity, in which all (all Athenians) 
believe they are part of. Instead what is at stake is non-static 
humanity set in motion that provokes, shakes the common hu-
manity – and that, being defined by the resulting errancy from 
that shock, is close to disruptive effects (disappearing borders, 
exclusion) produced by the animal’s and savage’s entrance in 
the city. 

sanidade. O caso de Alcibíades, em contraste com o de Teeteto, é, 
nos próprios textos de Platão, prova disso mesmo: durante a Guer-
ra do Peloponeso, a liderança do ex-discípulo de Sócrates, louca e 
desmesuradamente ambiciosa, conduzirá Atenas à perdição.

Michel Nass, num estudo recente sobre a figura do Sócrates-
-moscardo (“American Gadfly: Plato and the Problem of Me-
taphor”, in Plato’s Animals: Gadflies, Horses, Swans, and Other 
Philosophical Beasts, ed. Jeremy Bell e Michel Nass, Bloomington, 
Indiana University Press, 2015, pp. 43-59), não capta o ponto es-
sencial da auto-apresentação socrática e do modo de operar plató-
nico sobre a figura de Sócrates: “(...) o Sócrates platónico parecer-
-se-ia muito mais com um aguilhão ou um cavaleiro armado com 
um aguilhão do que com uma mosca. Ele parecer-se-ia muito mais 
com um homem ou um cavaleiro com arte e capacidade de previsão 
do que com um moscardo cego e insensato com a simples intenção 
de morder ou picar os outros. Pois, se Platão pôs Sócrates a cha-
mar-se a si mesmo muôps na sua Apologia, foi seguramente com a 
intenção de fazer o seu leitor compreender esse muôps como sendo 
manifestamente uma mosca humana, senão mesmo super-huma-
na, um muôps diferente de qualquer outro, talvez até um muôps no 
sentido americano contemporâneo de gadfly.” (Ibidem, pp. 46-47) 
Como se pode verificar, Nass estabelece uma oposição rígida en-
tre um ser humano, dotado da arte da cavalaria e da faculdade da 
previsão, e um moscardo que não vê e não possui discernimento; 
escapa-lhe, por isso, o nivelamento, levado a cabo por Sócrates-
-Platão, entre a bestialidade e a humanidade: o modo como é do 
interior da bestialidade que Sócrates transita para a humanidade 
ou para a super-humanidade – a forma como é a partir dessa tran-
sição que termos com um significado negativo (irracionalidade, 
descontrolo, errância) ganham um sentido positivo (racionalida-
de, controlo, orientação). No final do processo, pode muito bem 
surgir uma oposição, porém esta tomou como ponto de partida o 
âmbito de uma peculiar coincidência dos opostos: o da animali-
dade-bestialidade. É aí que na melhor das hipóteses, diferencian-
do-se dos animais-bestas habituais, um animal-besta singular, um 
super-animal-besta, se vai poder ir inventando. Em boa verdade, é 
este processo que é posto em marcha nas escalas socrático-platóni-
cas do amor. Quando falamos da humanidade socrático-platónica, 
necessitamos ter consciência de que não se trata da humanidade 
comum, em que todos (por maioria de razão, todos os atenienses) 
julgam tomar parte. Está em questão, em vez disso, uma humani-
dade não-estática, em movimento: uma forma de humanidade que 
provoca, abala, a humanidade comum – e que, definindo-se já pela 
errância resultante desse abalo, se acha próxima dos efeitos dis-
ruptivos (de esbatimento de fronteiras, de marginalização) produ-
zidos pela entrada do animal e do selvagem dentro da cidade.
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So, opposite to what Nass affirms the Gadfly-Socrates – 
Animal-Socrates – does not represent a metaphor. According to 
Nass, not all of the gadfly’s characteristics are useful to define 
Socrates character and that proves that in his auto-presenta-
tion as muôps, a metaphorisation is at stake: The Athenian phi-
losopher sticks the goad in the city and makes it move but he is 
neither blind nor disgusting as the real gadfly – he is somebody 
that acting on the city has a previous knowledge of whereto the 
city must move. The truth however is that Socrates does not 
have that safe knowledge: his foresight is only a formal possibil-
ity whose accomplishment cannot be controlled or guaranteed. 
Besides that, Socrates’ ugliness making him close to the gladlfy, 
is proverbial. Socrates, obviously, is not literally an insect, he is 
not Kakfa’s Gregor Samsa in the Metamorphosis. Nevertheless, 
not all that is literal may be reduced to the figures of metaphor 
or analogy. These introduce a distance (a separation) non-exist-
ent in Socrates’ effects on the city and the gadfly-animal’s on the 
horse-animal. As (hôsper) gadfly (and not as the gadfly), Socrates 
sticks continuously his goad making the city move pursuing its 
own place; in motion. About Socrates’ character, he is not lit-
erally a gadfly. But he acts like one, like an insect, an animal, 
concerning the effects. Nass highlights that the ridiculous and 
low character of the gadfly cannot reflect Socrates’ vision about 
himself and his activity in Athens as the philosopher is conscious 
about the virtue and nobility of his actions; in that sense, the ri-
diculousness and the lowness in Socrates’ attitude are demon-
strations of the way he knows the city looks at him. Yet, what 
sense does it make to establish an inflexible contrast between 
the immaculate and all-knowing Socrates and Athens? Partially 
Socrates lives on the same assumptions as the rest of the Athe-
nians. He has declared it wouldn’t be possible to live in another 
city, with other principles different from the Athenians’; it would 
be only to restore those principles to themselves, give them their 
due achievement. But Socrates belongs deeply to Athens also in 
the sense in which he is part of the Athenians’ common sense: he 
also thinks the gadfly as ridiculous, low and disgusting; he also 
looks at himself with the city’s eyes and therefore his auto-pres-
entation gathers at the same time different perspectives, polyph-
ony. Socrates proposes something to the Athenians, but part of 
himself has the same doubts (and fears) as them. Socrates acts 
on the city in animal mode but does not know if the animal will 
lead it to right place; for the city there’s no alternative than the 
animality experimentation – but where is the animal leading it? 
What thoughts, imaginations will it raise?

Portanto, ao contrário do que Nass sustenta, Sócrates-moscardo 
– Sócrates-animal – não representa uma metáfora. Segundo Nass, 
o facto de nem todas as características do moscardo servirem para 
definir a figura de Sócrates é uma prova de que, na auto-apresen-
tação deste como muôps, está em causa uma metaforização: o fi-
lósofo ateniense espeta o aguilhão na cidade e fá-la deslocar-se, 
mas não é cego nem repugnante como o moscardo real – antes é 
alguém que, na sua acção sobre a cidade, detém um conhecimen-
to prévio de para onde esta se deve encaminhar. A verdade, po-
rém, é que Sócrates não possui esse conhecimento seguro: a sua 
antevisão é apenas uma possibilidade formal, cuja realização não 
se pode controlar ou garantir. Além disso, a fealdade de Sócrates, 
que o torna próximo do moscardo, é já da ordem do proverbial. Só-
crates, como parece óbvio, não é literalmente um insecto, não é o 
Gregor Samsa da Metamorfose de Kakfa. Todavia, nem tudo o que 
não é literal se reduz à figura da metáfora ou da analogia. Estas in-
troduzem uma distância (uma separação) que não existe entre os 
efeitos de Sócrates sobre a cidade e os do animal-moscardo sobre 
o animal-cavalo. Como (hôsper) moscardo (e não como o moscar-
do), Sócrates espeta incessantemente o seu aguilhão e faz a cidade 
mover-se – e tanto quer dizer, perseguir o seu lugar próprio: sem 
parar, em marcha. Quanto à figura, Sócrates não é literalmente 
um moscardo. Em matéria de efeitos, no entanto, age em modo 
moscardo, em modo insecto, animal. Nass sublinha que o carácter 
ridículo e baixo do moscardo não pode reflectir a visão que Sócra-
tes tem sobre si mesmo e a sua actividade em Atenas, uma vez que 
o filósofo está ciente da nobreza e da virtude dos seus actos; nesse 
sentido, o ridículo e a baixeza da atitude socrática são manifesta-
ções da forma como Sócrates sabe que a cidade o vê. Todavia, que 
sentido faz estabelecer um contraste inflexível entre Sócrates ima-
culado, omnisciente, e Atenas? Em parte, Sócrates vive dos mes-
mos pressupostos que o resto dos atenienses. Ele mesmo declarou 
que não seria possível habitar outra cidade, outros princípios que 
não os de Atenas; tratar-se-ia apenas de restituir esses princípios 
a si mesmos, dar-lhes a sua devida concretização. Mas Sócrates 
pertence fundamente a Atenas também no sentido em que toma 
parte no senso-comum dos atenienses: também para ele o moscar-
do é ridículo, baixo e asqueroso; ele olha para si mesmo também 
com os olhos da cidade, daí que a sua auto-apresentação reúna ao 
mesmo tempo várias perspectivas, polifonia. Sócrates propõe algo 
aos atenienses, mas parte de si sente as mesmas dúvidas (a mesma 
desconfiança) a esse respeito que os seus concidadãos. Sócrates 
age sobre a cidade em modo animal, mas não sabe ao certo se o ani-
mal levará ao local esperado; para a cidade não há alternativa à ex-
perimentação da animalidade – porém aonde conduzirá o animal? 
Suscitará que pensamentos, que outras imaginações?
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1.  Sub-Título apenas inteligível 
pelos animais que terão acesso ao 
texto num próximo futuro lido por 
cada pessoa que chegou até estas 
palavras.

1.  Sub-Title only intelligible by 
animals who will have access to 
the text in the future read by every 
single person who comes across 
these words.

MMMIIAAUU...
HHHHAAAUUHHGGHHHAARRRGGGHHH...
RRRRRUUUHHMMM... CCCRRAAAAA...1

All animals are equal, but some more equal than others. 
George Orwell, “Animal Farm” 

On a Spring day in May, period in which nature hits its high-
est beauty in the city or on the countryside, Vicente will wan-
der through Mouraria searching for a past he secretly and con-
scientiously recognises, treading some of the oldest streets in 
Lisbon: city who immortalized him as no other, wishing to feel 
the possibility of crossing it through times in his so incognito re-
turn in flesh and blood to that essential geography (taking into 
account his relics – bones - arrived here in 1173 at the current 
Rua de Santa Justa). 

For the first time, and after he has become a masculine gender 
human, seven years ago (precisely in the context of project “Vi-
cente”, Travessa da Ermida), in an literary operation of bring-
ing the myth to the present after 17 centuries of sanctity – not 
to forget Saint Vincent was martyrized and sanctified in the  
4th century – Vicente has felt inside that timeless or anachronistic 
and peripatetic wish of an anonymous drive in the night before 
succumbing, giving it shelter with vigour right in the morning, 
getting out excited from a long term rented room, through a di-
rect negotiation with the owners, on the Castle’s Hill. The over 
excitement was not due to the frivolous-fact of putting on a new 
pair of Adidas he had bought on an irresistible sale in a doomed 
store in the Pombaline Lower Town in a building bought by 
a French real-estate company about to open in 15 days a hotel 
unit “boutique” having on the ground-floor a “wine bar” called  
“Dr. Wine” similar to those in the Born (in Barcelona), Lavapiés 
(in Madrid) and Kreuzberg (in Berlin) neighbourhoods. 

That morning, Vicente, walking passionate, traverses the heart 
of Lisbon before exploring Mouraria, chilling when seeing the 
architectonic grandness of the city he looked at, astonished and 
stunned by the restoration and requalification of the Pombaline 
Lower Town he had blessed after the tragic and devastating 
earthquake in 1755, but also since the 80’s, responding to the 
begging-promises and secret prayers of devoted and aware of his 
sanctity local citizens, at a time when the rational and modern 
architectonic legacy which placed Lisbon close to the main cities 
in Europe, was decaying, getting even deserted, dry and even 
dangerous, since that after ten o’clock in the evening no one 
would dare to cross it. 

Vicente got hungry. Needed to eat to keep going. Focused on 

MMMIIAAUU...
HHHHAAAUUHHGGHHHAARRRGGGHHH...
RRRRRUUUHHMMM... CCCRRAAAAA...1

Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais  
que os outros.
George Orwell, “A Quinta dos Animais”

Num dia primaveril do mês de maio, o período em que a natu-
reza atinge a sua máxima beleza no campo ou na cidade, Vicente 
deambulará pela Mouraria em busca de um passado que secreta 
e conscientemente reconhece, trilhando algumas das ruas mais 
antigas de Lisboa: cidade que o imortalizou como nenhuma 
outra, desejando sentir a possibilidade de a atravessar através 
dos tempos nesse seu regresso incógnito em carne e osso a essa 
geografia fundamental (tendo em conta que foi aqui que as suas 
relíquias, vulgo ossadas, chegaram em 1173, na actual Rua de 
Santa Justa). 

Pela primeira vez, e depois de se ter reconvertido em ser hu-
mano, de género masculino, há sete anos atrás (precisamente 
no contexto do projecto “Vicente”, Travessa da Ermida), numa 
operação literária de contemporaneização do mito depois de de-
zassete séculos de santidade – não esqueçamos que São Vicente 
foi martirizado e santificado no século IV – Vicente sentiu esse 
desejo peripatético atemporal ou anacrónico precedido de uma 
pulsão anónima dentro de si na noite anterior antes de sucumbir, 
dando-lhe guarida logo pela manhã com vigor, saindo sobre-ex-
citado de um quarto alugado na Costa do Castelo a longo-termo 
através de uma negociação directa com os proprietários. Escla-
reça-se que a sua sobre-excitação não se devia ao facto-frívolo de 
estrear uns ténis da Adidas que comprou numa promoção irresis-
tível numa loja malfadada em liquidação total na baixa pombali-
na, num edifício que foi adquirido por uma empresa imobiliária 
francesa que abrirá dentro de quinze dias uma unidade hoteleira 

“boutique” e no piso térreo um “wine bar” chamado “Dr. Wine” 
semelhante àqueles já que têm nos bairros de Born (em Barcelo-
na), de Lavapiés (em Madrid) e de Kreuzberg (em Berlim). 

Nessa manhã, Vicente, num passo empolgante, calcorreia o 
centro-coração de Lisboa antes de explorar a Mouraria, arre-
piando-se ao vislumbrar a monumentalidade arquitectónica da 
cidade que contemplava, atónito e atordoado pelo restauro e re-
qualificação da baixa pombalina que tinha abençoado depois do 
trágico e devastador terramoto de 1755, mas também desde os 
anos 80, a partir de pedidos-promessas e orações secretas de ha-
bitantes locais devotos e cônscios da sua santidade, numa altura 
em que este legado arquitectónico racional e moderno que apro-
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that physiological demand, Vicente went down Rua da Madale-
na towards Praça do Martim Moniz and had breakfast at a place 
announcing in capital letters: BREAKFEAST MENU: ONLY 
€2,50. Took a waiting ticket after getting aware that some peo-
ple who arrived after him were being served first. He adjusted 
to this era, and already provided with the ticket, he awaited and 
witnessed the inflexibility of the offer when a client was denied 
a small change on the menu with the following argument: - those 
are the orders we have! Its turn came. He gives the ticket prompt-
ly. An agitated, motivated and sympathetic voice, who called his 
number and was willing to provide him his meal, saying without 
looking at him: - which juice sir? Orange juice? Red fruits? Or 
multivitamin? And to eat? Brioche croissant, rye with kernel 
or simple prokorn or with ham, cheese or both (with or without 
butter) and coffee? Latte? Or other? 

Vicente asks for orange juice, brioche croissant with cheese 
and a little bit of butter and a latte with no sugar. Seats down at 
a long table next to a person scrolling on the smartphone. That 
person, transformed in the cash till in statistic-data-client, starts 
crying. Her tears drop in her latte on an unexpected downpour 
bursting sadness and sorrow at the same time laxative ingredi-
ents prostrated clients with their opened legs sitting on national 
ceramic toilet seats in both bathrooms. The causes for the suf-
fering and sorrow of this fragile being were unknown. Vicente, 
feels uneasy. Witnessing the other’s tearing, he thinks about a 
way of comforting her, gives her a recycled paper tissue and says: 
– Excuse me, allow me to be the umbrella for those tears will you? 

The unnamed person kept crestfallen and over the cup an op-
tical storm swamping the saucer and the sugar packages, emp-
ty and useless in their expectable emotional compensation, and 
Vicente tried her to look at him without pressure in that soul 
condition and after comforting her with simple words and kind 
gestures tells her: – I believe that’s due to a heartbreak… 

She answers: – I can’t live with him nor without him… it’s a 
constant doubt. There’s nothing I can do. 

He immediately answers back: – Yes you can, just not today. Just 
feel it and loose what you’re feeling. It’s going to be tuff. For now, I’m 
not the best company so I’ll leave. If you need something just show up 
here tomorrow same hour and we’ll speak ok? Is that alright? 

She says: – yes... same hour... around 8h30m… 
She leaves without looking back. 
Vicente has a feeling she won’t show up because he knows 

something that will demobilize her from that lethargy and neg-
ative joy involving her. That being clear, Vicente won’t come 
back to this place. He leaves and says, out loud to himself, with-
out nobody hearing him: – Portuguese...? – Not a chance! 2

ximava Lisboa das cidades do centro da Europa, estava decaden-
te, quedando-se deserta, árida e até perigosa, já que a partir das 
dez da noite ninguém se arriscava a atravessá-la.

Vicente sentiu fome. Precisava de comer para continuar. Foca-
do nessa demanda fisiológica, Vicente desceu a Rua da Madale-
na em direcção à Praça do Martim Moniz e foi tomar o peque-
no-almoço a um sítio que anunciava à porta um menu em letra 
maiúscula: BREAKFEAST MENU: ONLY €2,50. Retirou 
uma senha depois de se aperceber que houve pessoas servidas 
depois de ter chegado. Adaptou-se aos tempos, e já munido de 
uma senha, aguardou e testemunhou a rigidez da oferta ao ser 
negado a um cliente uma ligeira alteração no menu com o argu-
mento: – São as ordens que temos! Chegou a sua pela escuta da 
sua contra-senha. Vicente entrega-a de forma expedita. Uma 
voz agitada, motivada, simpática e disposta a tudo para dar an-
damento ao serviço sem olhar para os seus olhos diz: – Qual é 
o sumo, meu senhor? Sumo de laranja? Frutos vermelhos? ou 
Multivitamínico? E para comer? Croissant brioche, centeio com 
sementes ou prokorn simples ou com fiambre, queijo e/ ou misto 
(com ou sem manteiga)? Ou sandes... é só escolher o pão! com 
fiambre, queijo e/ ou misto (com ou sem manteiga) e café?, aba-
tanado? ou meia-de-leite? 

Vicente pede sumo de laranja, croissant brioche com queijo e 
pouca manteiga e um abatanado sem açúcar. Senta-se numa mesa 
longa ao lado de uma pessoa que está a fazer scrolling no seu smar-
tphone. Essa pessoa, transformada na caixa registadora em clien-
te-dado-estatístico, começa a chorar. As suas lágrimas vertem na 
sua meia de leite como um aguaceiro inesperado e transbordam 
tristeza e desconsolo, ao mesmo tempo que os ingredientes la-
xantes prostravam clientes de pernas abertas e ancoradas sobre 
sanitas de cerâmica nacional em ambas as casas de banho. As 
causas do sofrimento e da dor deste ser fragilizado eram incóg-
nitas. Vicente, remexe-se por dentro, sentindo um desconforto 
inédito. Ao testemunhar a dilaceração alheia, cogita uma forma 
de a aquietar debruçando-lhe um lenço de papel reciclado e diz:  

– Desculpe, permita-me que seja o guarda-chuva dessas lágrimas!? 
A pessoa inominável manteve-se cabisbaixa e sobre a chávena 

abatia-se uma tempestade óptica que inundava o pires e os pa-
cotes de açúcar vazios e inúteis na sua expectável compensação 
emocional e Vicente procurou um volte-face sem a reprimir nes-
se estado anímico e depois de a confortar com palavras simples e 
gestos aquietantes, diz-lhe: – Acredito que esteja assim porque não 
pode viver algo que a faria feliz... 

Ela diz-lhe: – É que não consigo viver com ele, nem sem ele… É um 
impasse absoluto. Nada posso fazer. 

Ele diz-lhe imediatamente: – Pode sim, mas não será hoje. 
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2.  Here he is talking about  
the bakery they were in called  
"A Padaria Portuguesa" a very 
famous bakery chain in Portugal 
not exactly representing traditional 
Portuguese bakery.
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Vicente, fed but with a bitter taste in his mouth moves on 
up the Escadinhas da Saúde towards Mouraria, contemplat-
ing a mixture of lives indicated by the ornaments at sight, the 
scents in the atmosphere and the audible soundtracks: Chinese 
lamps hanging on the verandas, wooden incenses and vegeta-
ble and chicken curries, languid African music, feminine and 
masculine pleasure moans and at the edge or beyond gender, 
and a holistic altar mixing up sacred and profane symbolic rep-
resentations that remitted him to an undefined historical time: 
crucified Jesus Christ, Budha, Ganesha, Our Lady of Fátima, 
Iemanjá, Anthony of Lisbon, Benfica’s eagle, a Portuguese gui-
tar, marjoram and a spiral multi-coloured Lollipop. 

Arriving at Rua Maquês Ponte de Lima, he hears a person 
from a window saying: – Welcome to the most gentrified street in 
Lisbon! 

Without being able to answer, Vicente keeps going and dia-
logues with living beings who do not speak but said so much to 
him. We’re talking about animals, but also people he saw but 
didn’t interact with: a couple kissing intensely with one of the 
bodies wielding a selfie-sticker showing a commitment to immor-
talize that moment – to remember later? –, more than feeling in 
his mouth the sticky lips’ voluptuousness of felt desire; a hand 
holding a cigarette of someone who didn’t show up but with 
whom he dialogued about people we see and never get to know 
who they are; a mother yelling to her dotter that was stumbling 
on one of the pavement’s bold stone: – that’s how you ruin your 
flip-flops!; of the a lady who he remembered to be once praying 
for a long time in front of Igreja de Nossa Senhora da Saúde and 
when her eyes crossed Vicente’s he felt a distance, an empty 
look, an inscrutable absence, therefore impossible to be stroke 
down by the passers-by; a body prostrated beside a tavern rest-
ing, having its head hanging on a step of some adjacent small 
stairs. Vicente wanted to identify all those absent presences and 
those intangible physicalities but none of them made it possible, 
nor even a person was aware of their existence, stimulating the 
posterior testimony. 

Recovering from this mystical glimmer – but also infra-ordi-
nary (remembering Georges Perec) at sight for everyone but 
learned only by a few dedicated to that daily immersion –, Vicente 
hosts with bonhomie the feeling of auspicious future times. He 
is wishful to feel that attraction in the skin he remembered from 
when he was a man and he dwells on that exploration of fondness 
with living beings, animals, who are human being’s best friends, 
and that, according to recent studies he accessed on an article on 
a reliable magazine, are also our health’s best friends, indicating 
the malaria cure, being models, not scientific experiments, for 

Façamos assim: sinta e liberte o que sente aí dentro. Vai ser duro. Por 
agora, eu não sou boa companhia e por isso retiro-me. Se precisar 
de algo, apareça aqui amanhã à mesma hora e depois falamos, ok? 
Acha bem?

Ela diz-lhe: – Sim… à mesma hora… por volta das 8h30m.
Ela parte sem olhar para trás.
Vicente pressente que ela não virá, porque saberá de algo que 

a desmobilizará dessa letargia e desse comprazimento negativo 
que a envolvia. Posto isto, Vicente não regressará mais a este sí-
tio. Sai e diz para si próprio e em voz alta sem ninguém o ouvir: 
– Portuguesa...? – Sempre gostava de ver onde?

Vicente, e já saciado mas com um ligeiro travo a amargo na boca, 
encaminha-se, subindo as Escadinhas da Saúde, para a Mouraria, 
contemplando uma miscelânea de modos de vida indiciados pelos 
adereços à vista, pelos cheiros perfumando a atmosfera e pelas 
bandas sonoras audíveis: candeeiros chineses pendurados nas va-
randas, incensos amadeirados acesos e caris intensos de vegetais 
e de frango, sonoridades africanas lânguidas, gemidos de prazer 
masculinos, feminino e no limiar ou para além dos géneros, e de 
um altar holístico que misturava representações simbólicas sagra-
das e profanas que o remetia para um tempo histórico indefini-
do: Jesus Cristo cruxificado, Ganesha, Buda, Nossa Senhora de 
Fátima, Iemanjá, Santo António, a águia do Benfica, uma guitar-
ra portuguesa, um manjerico e um Lollipop espiral multicolorido.

Chegado à Rua Maquês Ponte de Lima, ouve uma pessoa des-
carada de uma janela a dizer: – Bem-Vindo à rua mais gentrificada 
de Lisboa! 

Sem capacidade de resposta, Vicente continua a sua deriva 
e dialoga com seres vivos que não falam, mas que lhe disseram 
tanto. Estamos a falar de animais, mas também de pessoas que 
avistou, mas com quem não interagiu: um casal beijando-se com 
intensidade em que um dos corpos empunhava um selfie-sticker e 
se mostrava mais comprometido a imortalizar aquele momento 

– para mais tarde recordar? –, do que sentir na sua boca a volú-
pia dos lábios adesivos e alusivos do desejo sentido por si; uma 
mão a segurar um cigarro de alguém que não se assomou mas 
com quem dialogou sobre o mistério das pessoas que avistamos 
e que nunca saberemos quem são; uma mãe a vociferar por uma 
filha depois dela ter tropeçado numa pedra atrevida da calçada:  
– é assim que estragas os chinelos!; uma senhora que se lembrou 
em retrospectiva que estava a orar prolongadamente em fren-
te à Igreja de Nossa Senhora da Saúde e quando os seus olhos 
se cruzaram Vicente sentiu uma distância, um olhar esvaziado, 
uma ausência imperscrutável, logo impossível de ser abalroa-
da pelos transeuntes; um corpo prostrado ao lado de uma tasca  
a descansar, tendo a sua cabeça pendurada num degrau de umas 
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the development of new medicines, being also used in detecting 
diseases such as tuberculosis, cancer, epilepsy and diabetes and 
they even help treating problems such hyperactivity or autism. 

I KNOW NOT WHAT TOMORROW WILL BRING 

Seeing a street black cat with an enigmatic look and a kingly 
pose, Vicente corresponds himself with his personal biography 
and becomes aware that animals always allowed him to enter his 
detached interiors, so much traumatic contents, such as happy 
memories or just scattered memories of a life, enabling commu-
nication with time. He suspends that reverie and reactivates his 
wish for walking in Mouraria, since he remembers his spread 
notes written the night before: “To wander is always to learn, to 
travel with senses, to contemplate landscapes to change percep-
tion of an essential neighbourhood in order to understand who I 
was, but also what was, what is, what will Lisbon be?” 

That night drive, anonymous – followed by Chopin’s and 
Gonzalez music –, and resentful, in some little stairs, that took 
him to São Roque's Hill, led him to the Greek word "pathos", 
that has been meaning throughout times, since its successive 
translation from Aristotle – its demiurge, creator and dramatist 
before time – passion, excess, catastrophe, passage, passivity, 
suffering, antipersonification, sentiment and affective connec-
tion, provoking in himself, more than a semantic fascination, 
an immense will of crossing time without knowing where he 
comes from, and where he is, interiorly speaking, since he be-
comes aware he is in Lisbon, in 2017, passing by hordes of 
tourists wielding wheel bags; artisanal Italian gelaterias (even 
one with Indian management called “Medronho”); Portuguese 
traditional food restaurants with corporative and foreign man-
agement with names such as: “Sabores da Baixa” (Down Town 
Flavours), “Marquês de Pombal”, “Bacalhau com Todos”;  
Kebab Houses – something you found only in Wall post fall 
Berlin –; “low cost” laundries – in a country of ancestral female 
and male washers? – ; grocery and convenience stores owned 
by stoical Indians, Pakistani and Nepalese immigrants opened 
until midnight; Pastéis de Bacalhau (Portuguese typical cod-
fish pastries) filled with Serra cheese (wrongly presented as a 
1904 delicatessen); the Great World of Portuguese Sardine 
(in a doubtful trompe l’oiel); boutique-patisseries promoters of 
Portuguese confectionary, mainly Pastéis de Nata (Portuguese 
typical cream custard pastry) as if drugstores promoting the ex-
clusive sell of “dust electricity” or “fuck-fuck” chewing gums 
in the 80’s. 

escadinhas contíguas. Vicente quis identificar todas essas pre-
senças ausentes e essas fisicalidades incorpóreas, mas nenhuma 
delas o possibilitou, nem ninguém sequer se deu conta da sua 
existência, estimulando o testemunho posterior. 

Recompondo-se destes vislumbres místicos, Vicente – mas 
também infra-ordinários (lembrando Georges Perec), porque 
estão à vista de todos, mas que só alguns os apreendem porque 
se dedicam a essa imersão quotidiana –, Vicente acolhe com bo-
nomia o pressentimento de futuros próximos auspiciosos. Está 
desejoso de sentir na pele essa atracção, talvez vindoura dos tem-
pos remotos em que foi homem, e detém-se nessa exploração dos 
afectos com seres vivos que são os melhores amigos do ser huma-
no, e que, segundo estudos recentes a que teve acesso num artigo 
de fundo numa revista confiável, os animais são também os me-
lhores amigos da nossa saúde, dando pistas para a cura da malária, 
servindo de modelo, não de cobaias, ao desenvolvimento de no-
vos medicamentos, sendo também usados na detecção de doen-
ças como a tuberculose, o cancro, a epilepsia e a diabetes e ainda 
ajudam a tratar problemas como a hiperactividade ou o autismo.

I KNOW NOT WHAT TOMORROW WILL BRING 

Ao avistar um gato preto de rua com um olhar enigmático e 
uma pose majestosa, Vicente corresponde-se com a sua biogra-
fia íntima e apercebe-se que os animais sempre lhe permitiram 
aceder aos seus apartados interiores, tanto a conteúdos traumá-
ticos, como a experiências felizes ou tão só às memória esparsas 
de uma vida, sendo catalisadores da comunicação com o tempo. 
Suspende esse devaneio e reactiva o seu desejo de caminhar pela 
Mouraria, já que relembra umas notas dispersas que escreveu na 
noite anterior: “Passear é aprender sempre, viajar com os senti-
dos, contemplar paisagens para alterar a percepção de um bairro 
fundamental para perceber quem fui eu, mas também o que foi, 
o que é e o que será Lisboa?

Essa pulsão nocturna, logo anónima – acompanhada ao som 
de Chopin e Gonzalez –, e ressentida numas escadinhas que lhe 
descobriram a colina de São Roque encaminhou-o para a palavra 
grega "pathos", que foi significando ao longo dos tempos, desde 
a sua tradução sucessiva a partir de Aristóteles - seu demiurgo, 
criador e dramaturgo antes de tempo - paixão, excesso, catástrofe, 
passagem, passividade, sofrimento, assujeitamento, sentimento 
e ligação afectiva, provocando em si, mais do que um fascínio se-
mântico, uma vontade imensa de atravessar o tempo sem saber 
donde vem, e donde está, interiormente falando, já que se aper-
cebe que está em Lisboa corre o ano de 2017, desde logo porque 
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Vicente laughs unbridled at that commercial opportunism to 
gain ignorant people, wishful to feel tradition and false tipicity, 
even if only on a fridge magnet. However, Vicente wants more 
than to laugh at alienated human misery, in fact he wants to re-
cover from his remote hyper sensibility. Searching for that in-
timate reencounter, after his landlord – aka host – has insisted, 
Vicente accepted to go on a short journey in a Tuk-Tuk from 
Rua Marquês Ponte de Lima until Costa do Castelo passing by 
Escadinhas da Achada, another sensual re-entrance of Lisbon. 
That was fun. How couldn’t it be? 

AUTHORIAL EXCURSUS NR.1

It is consensual that Lisbon is changing! 
I don’t say this for you to feel compassion or empathy and get 

over here where I’m standing, in Largo da Rosa and feel moti-
vated catapulting four dozens of rotten eggs to the windows of 
the Charm Hotel placed in one of Largo da Rosa’s sides. 

I’ve shared this information so we don’t have excuses not to act. 

END OF EXCURSUS

Vicente, when contemplating the sky, remembered that pathos 
was created by Aristotle and appropriated by Descartes: that 
paradoxal and hyper-atrophying philosopher from European 
culture, who made us believe from the first beginning in the 
separatist existence of the mind, body and soul, having been 
opportunistically appropriated by Catholics to impose a neg-
ative and coercive doctrine of behaviours: guilt, sin and their 
respective consequences have influenced a way of acting dom-
inated by reason before emotion. The semantic Cartesian up-
date of pathos led the term to designate whatever is new in our 
lives. Vicente is astounded by that difficulty, and celebrating it 
(maybe the only one he cares to recover in his new world), con-
tinues his demand in finding his intuition before the unknown 
contemporaneity. 

He feels agitated as the Cartesian pathos anticipates death 
because what is passive in an event dies because of it. He feels 
strange and then he reacts. Not allowing himself to lean against 
the wall in that unexpected movement and, in a blinding flash, 
Vicente sees that there is no pathos besides in mobility, in im-
perfection and in the will of the impossible and moves on.

In an enquiry emerging in the silence of my steps, here’s a 
blinking question: Vicente, me, him, who? 

se cruza com hordas de turistas empunhando malas sobre rodas, 
gelatarias italianas de fabrico artesanal (inclusive uma com ge-
rência indiana que se chama “Medronho”); restaurantes de co-
mida tradicional portuguesa com gerência secreta estrangeira e 
corporativa com nomes como: “Sabores da Baixa”, “Marquês de 
Pombal”, “Bacalhau com Todos”; Kebabs Houses – algo que só 
encontrou na Berlim pós-queda do Muro –; lavandarias “low cost” 

– num país de lavadeiros e lavadeiras ancestrais? –; mercearias e 
lojas de conveniência possuídas por imigrantes estóicos indianos, 
paquistaneses e nepaleses abertas até à meia-noite; pastéis de ba-
calhau recheados com queijo da serra (falsamente apresentados 
como uma iguaria de 1904); o Mundo Fantástico da Sardinha 
Portuguesa (num trompe l'oeil de gosto duvidoso); pastelarias-
-boutique promotoras da doçaria portuguesa, sobretudo pastéis 
de nata como se fossem drogarias a promover a venda exclusiva 
de “electricidade em pó” ou de “pastilhas fode-fode” nos anos 80.

Vicente ri-se desbragadamente desses oportunismos comer-
ciais para conquistar turistas ignorantes, desejosos de sentir 
a tradição ou a tipicidade plástica, nem que seja num íman de 
frigorífico. Contudo, Vicente quer mais do que rir da miséria 
humana alienada, na verdade quer recuperar a sua hipersensi-
bilidade remota. Em busca desse reencontro íntimo, Vicente 
depois da insistência do seu arrendatário – aka host – acedeu a 
fazer um percurso curto de Tuk-Tuk só para chegar desde a Rua 
Marquês Ponte de Lima até à Costa do Castelo para o deixar nas 
Escadinhas da Achada, outra reentrância tão sensual de Lisboa. 
Divertiu-se. Como não?

EXCURSO AUTORAL NR.1

É consensual que Lisboa está a mudar! 
Também não digo isto para que o/a leve a sentir compaixão ou 

empatia e se dirija, aqui, onde estou agora, no Largo da Rosa e 
se sinta motivada/o – porque é que tem que ser sempre o género 
masculino a pautar a identificação da oração? – a catapultar qua-
tro dúzias de ovos podres para as janelas do Hotel de Charme 
que se instalou num dos flancos do Largo da Rosa.

Partilhei esta informação para que não tenhamos desculpas 
onde nos respaldar para agir. 

FIM DE EXCURSO

Vicente ao contemplar o céu relembrar-se que pathos foi criado 
por Aristóteles e apropriado por Descartes: esse filósofo parado-
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Vicente, you, but also me inside you, and him inside the Oth-
er(s) since Vicente has been and always will be us. He gets 
excited with this intimate dialogue and speculates future hy-
potheses while producing with no compliances a transversal 
cut with Lisbon’s crystalized present because he doesn’t accept 
that reducing destiny of the City, plasticized by adjectives in 
all languages you can imagine filtered here into Portuguese by 
Google Translator: Fantastic! Interesting! Typical! or Authen-
tic! and disseminated to the world through selfies, postcards 
and other fixation devices of our passage through places when 
on holidays. Even though, and not bypassing his aim of reen-
countering his ever Lisbon, Vicente makes himself available to 
dip in the touristic barbaric recent story from here to the world. 

That’s why Vicente, reencountered with himself, negative 
of his social character, walks happily, venturing slowly into 
streets, alleys, alleyways, little stairs, and unexpected corners 
in Mouraria behaving similarly to the Nigel Barley’s innocent 
anthropologist, watching the houses, imagining past experienc-
es, exploring, whenever possible, intimacies to apprehend the 
zeitgeist (the time spirit): his existential compass in his ex-sanc-
tity and his recovered humanity. 

In that observation act he becomes aware that this neigh-
bourhood was relentlessly plagued by gentrification, what 
overwhelms it and saddens it because it has deeply changed the 
physical and human landscape of this neighbourhood even if he 
admits a hopeful fascination when witnessing obvious signals 
of cultural diversification, with some ethnic variations by the 
time he became patron saint of the city. Before, besides Portu-
guese and Mozarabs there were Jews and Arabs. Now there is 
Portuguese, Brazilian, Cape Verdean, Angolan, Mozambican, 
San Tomean, Guinean, Moroccan, Algerian, Chinese, Bang-
ladeshi, Indian, Pakistani, Nepalese, Timorese, Ukrainian 
and some Russian, loads of Italians, and proof of the results of 
a mix-appeal only possible before diversity and good co-exist-
ence, even if sometimes uneven by contrasting episodes of that 
possible community, then sad, insignificant and deserving a de-
termined and fearless opposition. That’s why he does not name 
anyone here although we all know who they are. 

Under an ornamental tree – named Jacaranda mimosifolia that 
when reaching its maximum vitality becomes majestic, spraying 
the atmosphere with a violet colour energetically transmitting a 
prosperity, nobility and respect feeling, stimulating reflexion at 
the same time-, Vicente seats on a bench in front of Igreja de São 
Cristovão, and an epiphany arises: the word co-existence is the 
best word to define contemporaneity, at the same time as it gets 
startled when he confirms that it is a composed word, certifying 

xal e hiper-atrofiante da cultura europeia, desde logo porque nos 
fez acreditar na existência separatista da mente, corpo e da alma, 
tendo sido oportunisticamente apropriado pelos católicos para 
impor uma doutrina negativa e coerciva dos comportamentos: o 
sentimento de culpa, a noção de pecado e respectiva consequên-
cias influenciou um modo de agir dominado pela razão perante 
a emoção. A actualização semântica cartesiana de pathos enca-
minhou o termo para designar tudo o que se faz ou acontece de 
novo nas nossas vidas. Vicente fica siderado com essa aporia, e 
celebrando-a (talvez a única que lhe importa recuperar para este 
seu novo mundo) continua a sua demanda em busca da sua intui-
ção perante a desconhecida contemporaneidade.

Dentro de si está convulso, já que o pathos cartesiano lhe ante-
cipa que esse conceito está ligado a padecer, pois o que é passi-
vo num acontecimento, padece deste mesmo. Estranha e reage. 
Não se permite encostar à parede, e nesse movimento contrário 
ao esperado, e num clarão ofuscante, Vicente vislumbra que não 
existe pathos senão na mobilidade, na imperfeição e na vontade 
do impossível e continua a sua caminhada.

Num inquérito emergente no silêncio dos meus passos, eis 
uma pergunta lampejante: Vicente, eu, ele, quem? 

Vicente, tu sim, mas também eu dentro de ti, e ele dentro do(s) 
Outro(s), já que Vicente fomos, somos e seremos sempre nós. 
Excita-se com este diálogo íntimo e especula hipóteses de futu-
ro, enquanto produz, sem complacências, um corte transversal 
com o presente cristalizado de Lisboa porque não aceita esse 
destino redutor da cidade, plastificado por adjectivos em todas 
as línguas que possa imaginar filtradas aqui para português pelo 
Google Tradutor: Fantástico! Interessante! Típico! ou Autênti-
co! e difundido para o mundo através de selfies, postais e outros 
dispositivos da fixação da nossa passagem por lugares quando 
estamos em férias. Mesmo assim, e sem se desviar do seu fito 
de reencontro com a sua Lisboa de sempre, Vicente dispõe-se a 
molhar o pezinho na história recente da barbárie turística daqui 
para o resto do mundo.

É por isso que Vicente, reencontrado consigo na sua adentri-
dade, negativo da sua personagem social, encaminha o seu corpo 
alegremente, aventurando-se pelas ruas, ruelas, largos, escadi-
nhas, becos e recantos inesperados do bairro da Mouraria num 
passo lento, perscrutador e num registo comportamental seme-
lhante ao do antropólogo inocente na esteira de Nigel Barley, re-
mirando as casas, imaginando vivências passadas, explorando, 
sempre que pode, intimidades para apreender o zeitgeist (o espí-
rito do tempo): a sua bússola existencial na sua ex-santidade e na 
sua recuperada humanidade. 

Nesse acto de observação, dá-se conta que este bairro foi as-
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that way the previous design, as well as the relevance of that es-
sentialist illumination. 

Dwelling on the real reality he has before his eyes he com-
pletes that understanding sensation of what is contemporary 
life and culture with a tableaux-vivant in which he sees a sculp-
ture of Rui Chafes coming out a church’s barred window (sim-
ilar to a necklace without a neck, what also complies the exhi-
bition tittle “Não te faltará a distância” (Distance will not fail 
you); a big screen on the side wall allusive to the bricks sup-
plier-businessman for the restoration of the roof resulting of a 
crowd-funding action (some call it religious or theological mar-
keting), but also because in the adjacent square he sees three 
people who live in the neighbourhood for more than forty years 
observing the street movement in which they sighted no one 
and on their back an improvised urban pic-nic , with a designed 
touch on the chairs and good taste food comm’il-faut (drinks 
included) by a group of French people invited by a Parisian 
who changed her life to come to Portugal and opened a vintage 
store that sells used articles and also contemporary ones of a 
reviewed and current traditional Portugal in a forgotten neigh-
bourhood and rediscovered by those with vision, touch, all in 
all, by those who had their sensorial equipment on top. The 
third call of this picture is a cluster of local residents, gathered 
by reasons of belonging to the neighbourhood, but also conver-
sations around themes all feel involved with, everyone starting 
the conversations with the word “Bro”, what means those elec-
tive affinities are produced by psychotropic substances that en-
mesh them and provoke a remarkable sense of community, not 
so circumstantial, therefore precarious. 

AUTHORIAL EXCURSUS NR.2

I confess, as author and as Vicente, that I would very much 
like to be agencying a reflexion on reality that sometimes is im-
penetrable for us in the here and now of its observation, because 
it then is and will be a sensible and persistent work of well-meant 
approximation. That’s not the way I want to follow. That clus-
ter, in its impenetrability, allows us to see a local dynamic we 
are attracted to but we do not touch. 

END OF EXCURSUS

After that decisive sighting, Vicente notices, once more, that 
those modalities of approximation to the places are propellant 

solado implacavelmente pela gentrificação, o que o constrange e 
entristece porque alterou profundamente a paisagem física e hu-
mana deste bairro, mesmo que admita um fascínio esperançoso 
quando testemunha manifestos sinais da diversidade cultural, 
com algumas variações étnicas no tempo em que se tornou santo 
padroeiro da cidade. Antes, para além de portugueses e moçá-
rabes, havia judeus e árabes. Agora há portugueses, brasileiros, 
cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, são-tomenses, gui-
neenses, marroquinos, argelinos, chineses, bangladeshianos, in-
dianos, paquistaneses, nepaleses, timorenses, ucranianos, alguns 
russos, muitos italianos, e comprovativos dos resultados de um 
mix-appeal só possível perante a diversidade e a boa co-existência, 
mesmo que por vezes acidentada por episódios contrastantes des-
sa comunidade possível, logo tristes, insignificantes e que mere-
cem uma oposição determinada e destemida. É por isso que não 
nomeia aqui ninguém, mas nós e eles sabem(os) quem são.

Recolhendo-se debaixo de uma árvore ornamental – de seu 
nome jacarandá-mimoso que quando atinge a sua máxima vita-
lidade se mostra majestosa, pulverizando o ambiente de uma cor 
violeta energeticamente transmissora de uma sensação de pros-
peridade, nobreza e respeito, ao mesmo tempo que estimula à 
reflexão –, Vicente senta-se num banco em frente à Igreja de São 
Cristovão, manifestando-se uma epifania: a de que a palavra co-
-existência é a melhor palavra para definir a contemporaneidade, 
ao mesmo tempo que se sobressalta quando atesta que é uma pa-
lavra composta, certificando assim o desígnio anterior, tal como 
a pertinência dessa iluminação essencialista.

Detendo-se já na realidade real que tem perante os seus olhos 
complementa essa súbita sensação de entendimento do que é a 
vida e cultura contemporâneas com um tableaux-vivant em que 
avista uma escultura de Rui Chafes a brotar de uma janela gra-
deada na fachada da igreja (assemelhada a um colar sem pescoço, 
a qual também cumpre o título da exposição “Não te faltará a dis-
tância"); um telão na parede lateral alusivo ao empresário-forne-
cedor das telhas para restaurar o telhado frágil que resultou de 
uma acção de crowd-funding (há quem lhe chame marketing reli-
gioso ou teológico), mas também porque no largo contíguo avis-
ta três pessoas residentes no bairro há mais de quarenta anos a 
observar o movimento da rua em que há anos avistavam viv’alma, 
e atrás de si um pic-nic urbano improvisado, com um toque de 
design nas cadeiras e nas mesas e bom gosto no repasto comm’il-
faut (bebidas incluídas) por um grupo de franceses convidados 
por uma parisiense que mudou de vida para vir para Lisboa e que 
abriu um negócio vintage em que a oferta assenta em artigos usa-
dos, mas também contemporâneos de um Portugal tradicional, 
mas revisto e actual num bairro esquecido e que foi redescoberto 
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of a poetic of a desirable space, like Gaston Bachelard. Vicente 
gets up from the bench and keeps moving on with discreet but 
decided steps promoting startling encounters with natives more 
and more threatened – in their wished and deserved house se-
renity – by greed and greedy inhumanity of innovating and en-
trepreneur real estate agents but also other subversive organi-
zations (in the worst sense) like Jerónimo Martins Group (that 
changed his main office to Amsterdam when Portugal had its 
worst crisis ever only to spare 15 million euros) catapulted by 
capitals indifferent to cultural identities and socio-demographic 
aspects that make this neighbourhood so particular. 

Vicente asks himself: Is that the reason this year most of Mouraria’s 
residents have black marjorams with unpopular quatrains on the 
parapet? 3

They are showing displeasure and ugly words such as turis-
tification and gentrification, which resulted in a neologism: 
tristificação 4 (euphorically found by accident, synonymous of 
serendipity occurrence), will have a resistant and rooted answer 
– and in that resilient gesture that shows the native’s vitality –, 
and an auto-defence, revitalizing the saying "when you deal with 
monkeys" (...), from one of Marc Augé’s postulates in “Impossi-
ble Voyage” about the contemporary tourism’s guerrilla condi-
tion, (...) ‘expect some wrenches’, because times have changed 
and no one wants to escape to the shadow of what is gone and to 
the twilight reflexes in which aesthetic looks of those witnessing 
who observes them with a supreme desire for their authenticity.

Vicente vibrated with these unpopular quatrains: 

Alojamento local ou neo-liberalismo selvagem?
É um fenómeno global de pessoas em viagem.
Oportunismo atroz ou rendimento suplementar?
Nada contra, desde que não me ponham a andar!

Oh Mouraria quem diria?!
Para manteres a tua beleza
Foste restaurada por quem não te queria
Disseste: Yes! reserva fechada, com certeza!

Vicente saw in the corners of those corrosive verses the con-
tra-cultural gesture to claim Lisbon as encounter-city. 

Vicente knows Lisbon and its nature, always practicing the 
urban modality in which collectivities always exclaimed the 
city as urbis in hoc mundi (city of the world), in which men and 
women still except to find each other. That’s why Vicente comes 
back to Lisbon to claim a city rediscovering itself and relearn-
ing to know as if it was a crow, even if a reincarnated one not as 

por quem teve visão, tacto, em suma, para quem tinha a sua apa-
relhagem sensorial no máximo. A terceira camada deste quadro 
é um aglomerado de residentes locais, ajuntados por razões de 
pertença ao bairro, mas também de temas de conversas que gi-
ram invariavelmente em torno de temas em que todos se sentem 
envolvidos, desde logo porque começam e acabam as frases com 
a palavra: “Mano”, denotando que essas afinidades electivas são 
produzidas por substâncias psicotrópicas que os enredam e que 
provocam um sentido de comunidade assinalável, mas tão cir-
cunstancial, logo precário.

EXCURSO AUTORAL NR.2

Confesso, como autor e como Vicente, que gostava muito de 
agenciar uma reflexão sobre a realidade que por vezes nos é im-
penetrável no aqui e agora da sua observação, porque depois é 
e será num trabalho sensível e persistente de aproximação bem 
intencionada. Não é por aí que quero ir. Esse aglomerado, na sua 
impenetrabilidade, dá-nos a ver uma dinâmica local que nos atrai 
mas que não tocamos. 

FIM DE EXCURSO

Depois desse avistamento decisivo, Vicente comprova, uma 
vez mais, que nessas modalidades de aproximação aos luga-
res são propulsoras de uma poética do espaço desejável, à boa 
maneira de Gaston Bachelard. Vicente levanta-se do banco e 
prossegue os seus passos discretos, mas decididos a promover 
encontros inusitados com pessoas autóctones cada vez mais 
ameaçadas – na sua desejada e merecida serenidade domiciliária 

– pela avidez e desumanismo ganancioso de agentes imobiliários 
inovadores e empreendedores, mas também de outras organiza-
ções subversivas (no pior dos sentidos) como o Grupo Jerónimo 
Martins (em que há uns anos quando Portugal atravessava uma 
das piores crises, mudou a sede para Amesterdão só para pou-
par 15 milhões de Euros) catapultados por capitais indiferentes 
às identidades culturais e aspectos sócio-demográficos que tor-
nam este bairro tão peculiar.

Vicente, pergunta-se: Será por isso que este ano a maior parte 
dos moradores da Mouraria tem no parapeito das suas janelas 
manjericos negros com quadras impopulares? 2

Estarão a querer demonstrar o seu desagrado e que palavras 
feias como são turistificação e gentrificação que resultaram 
num neologismo: tristificação (euforicamente encontrada por 

3.  The Black Marjoram is a 
critical storytelling project and 
mythical public space, adding 
dimensions of tactic urbanism, 
product design, situated literature 
and narrative performance. Mário 
Caeiro and Nelson Guerreiro’s 
concept was developed together 
with Carol Farias and André 
Gonçalves (Sobreurbana) and Inês 
Andrade (Associação Renovar 
a Mouraria). Lightning-project 
bringing Vicente – and VICENTE 
from Travessa da Ermida – to the 
Moorish neighbourhood, Black 
Marjoram was developed after 
the invitation from Associação 
(Renovar a Mouraria), in the context 
of a collective creation, evoking 
innovatively a Lisbon of radical 
subjectivity. The initiative consisted 
on, among several dimensions, 
providing to thousands of the 
neighborhood's visitors – and 
its residents – a critical narrative 
associated to product design.  
In the mythical public space, the 
redemption in the here and now 
possibility is based on the informal 
conversation, on what it has taken 
Anthony of Lisbon yearly celebration 
to shelter this year messages 
connected to the truth patron  
of Lisbon, Saint Vicente.  
 
4.  Triste means sad in Portuguese 
and the word sounds similar to 
turistificação (turistification) –  
It would be in sadification English.
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2.  O Manjerico Negro é um 
projecto de storytelling crítico e 
espaço público mítico, aliando 
vertentes de urbanismo táctico, 
design de produto, literatura situada 
e performance narrativa. O conceito, 
da autoria de Mário Caeiro e Nelson 
Guerreiro, foi desenvolvido em 
parceria com Carol Farias e André 
Gonçalves (Sobreurbana) e Inês 
Andrade (Associação Renovar a 
Mouraria). Projecto-relâmpago 
trazendo o Vicente – e o VICENTE, 
da Travessa da Ermida – para 
o bairro dos mouros, Manjerico 
Negro foi desenvolvido a convite da 
Associação (Renovar a Mouraria), 
no âmbito de uma criação colectiva, 
evocando inovadoramente uma 
Lisboa de subjectividade radical. 
A iniciativa consistiu, entre várias 
vertentes, em proporcionar a 
milhares de visitantes do Bairro  
– e aos que lá moram – uma 
narrativa crítica associada ao 
design de produto. No espaço 
público mítico, a possibilidade 
de redenção no aqui e agora passa 
pela conversa informal, desde logo 
sobre o que terá levado a festa a 
Santo. António a albergar este ano 
mensagens ligadas ao verdadeiro 
padroeiro da Cidade, São Vicente. 
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a mystical sign of bad omen, but as a knowledge, cleverness and 
fertility portal in a city needing a statement so it doesn’t lose 
its authentic and genuine city matrix and, still, remaining open. 
Vicente, carrying a future desire and fighting that negative 
connotation attributed to the crow in most western cultures, 
updates several old mythologies that had this fowl as symbol  
of protection, regeneration and messenger of good energies, and 
alone, at dawn, after Anthony of Lisbon’s celebration evening, 
getting apart from the crowd in Largo da Achada, utters: Crr-
raaaaaa! Crrraaaaaa! and, blinding, flies over Lisbon.

Nobody heard from him until I saw him the next morning 
under an Orange tree in a patio above Largo da Achada. His 
body rested on the pavement, next to a coriander and beetroot 
biologic plantation. His face smiled, although the curtains of his 
conscience were still closed. He starts moving, stimulated by 
the invasion of a dairy caw and her herdsman, children playing 
football and discussing the beauty of their spinners.

THE FUTURE IS NOT WHAT IS USED TO BE  
(BUT WHO KNOWS)

Vicente refocuses on himself in Largo da Achada. Alone, 
with nobody around him, gets seated on a step near the disa-
bled fountain, a mere patrimonial remnant remitting to a time in 
which two cows were brought here to give milk. He breathes, 
closes his eyes and reopen them feeling an unexpected privi-
lege: – a square that extends my spirit – he says to himself. 

Showing a meaningful smile from who is living a unique mo-
ment, he gets active and takes a note: 

“The world is a mutant continuous. That’s why I doubt the 
space-time notions' sequentiality. Therefore, the repetitions be-
tween what happens today and what happened forty years ago 
or even three hundred years ago, here or anywhere else in the 
world, are natural. As emancipated spectator of this time pas-
sage and space mapping allegory, I believe past imitates the fu-
ture and future will imitate the past. That way, and accepting 
Einstein’s premises and new data on light-velocity, we will not 
need to create time capsules for the past to be dug up and under-
stood one day in the future. People are so predictable as time. 
Predictability here is ontological and highly allegoric because it 
destroys the notion of time, leaving outside the notions of futur-
ology and visionarism. This way, everything exists in the same 
time-space, where there’s no past, present nor future. My spec-
ulation dear readers makes me identify you and project you in 
this reflexion of mine – what challenges me and moves me into 

acidente, sinónimo da ocorrência da serendipidade) terão uma 
resposta arreigada e resistente – e nesse gesto uma resiliência 
que mostra a sua vitalidade dos autóctones –, como uma auto-

-defesa, revitalizando o ditado de que quem vai à guerra, a partir 
de um dos postulados de Marc Augé na obra “Impossible Voya-
ge” sobre a condição guerrilheira do turismo contemporâneo, 
dá e leva, porque os tempos mudaram mas ninguém quer esca-
par à sombra do que já foi e dos reflexos crepusculares em que 
testemunharam os olhares estetas de quem os observa com um 
desejo supremo pela sua autenticidade.

Vicente vibrou com estas quadras impopulares: 

Alojamento local ou neo-liberalismo selvagem?
É um fenómeno global de pessoas em viagem.
Oportunismo atroz ou rendimento suplementar?
Nada contra, desde que não me ponham a andar!

Oh Mouraria quem diria?!
Para manteres a tua beleza
Foste restaurada por quem não te queria
Disseste: Yes! reserva fechada, com certeza!

Vicente viu nas esquinas desses versos corrosivos o gesto con-
tra-cultural para reivindicar Lisboa como cidade-encontro. 

Vicente conhece Lisboa e a sua natureza, sempre praticante de 
uma modalidade urbana em que as colectividades sempre excla-
maram a cidade como urbis in hoc mundi (cidade do mundo) na 
qual os homens e as mulheres podem ainda esperar se encontra-
rem. É por isso que Vicente regressa a Lisboa para reivindicar 
uma cidade que se redescobre e se reaprende a conhecer como se 
fosse um corvo, mesmo que se sinta como um corvo reencarnado 
já não como um sinal místico de mau presságio, mas antes como 
um portal de sabedoria, da astúcia e da fertilidade, numa cidade 
que precisa de uma afinação para que não perca a sua matriz de 
cidade autêntica, genuína, sem deixar de ser aberta. Vicente car-
regando consigo um desejo de futuro e combatendo essa conota-
ção negativa atribuída ao corvo na maioria das culturas ociden-
tais, actualiza diversas mitologias antigas que tinham esta ave 
como um símbolo de proteção, regeneração e de mensageira de 
boas energias e já sozinho na alvorada da noite de Santo António 
depois de se ter isolado no Largo da Achada, emite: Crrraaaaaa! 
Crrraaaaaa! e sobrevoa Lisboa de olhos fechados. 

Nada mais (se) soube dele até à manhã seguinte, em que o vi 
debaixo de uma laranjeira num pátio acima do Largo da Achada. 
O seu corpo jazia sobre a calçada, sendo vizinho de uma plan-
tação biológica de coentros e de beterraba. O seu rosto sorria, 
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apesar das cortinas da sua consciência ainda estarem fechadas. 
Começa a mexer-se estimulado pela invasão do Largo de uma 
vaca leiteira e do seu ordenhador, de crianças a jogarem à bola e a 
debaterem a estética dos seus spinners.

THE FUTURE IS NOT WHAT IS USED TO BE  
(BUT WHO KNOWS)

Vicente recentra-se consigo no Largo da Achada. Só e sem nin-
guém à sua volta, senta-se num degrau perto do chafariz desacti-
vado, apenas um resquício patrimonial que reporta a um tempo 
em que duas vacas eram trazidas para dar leite. Respira, fecha os 
olhos e reabre-os sentindo um privilégio inesperado: – Um largo 
que me alarga o espírito – diz para si próprio. 

Manifestando um sorriso sentido de quem vive um momento 
único, activa-se e aponta no caderno: 

“O mundo é um contínuo mutante. É por isso que duvido da se-
quencialidade das noções espaço-tempo. Por isso, é que são na-
turais as repetições entre o que acontece hoje e o que aconteceu 
há cerca de quarenta anos ou até há trezentos atrás aqui ou no 
outro lado do mundo. Como espectador emancipado desta alego-
ria da passagem do tempo e do mapeamento do espaço, acredito 
que o passado imita o futuro e o futuro imitará o passado. Assim 
sendo, e aceitando as premissas de Einstein e os novos dados so-
bre a velocidade-luz, já não iremos precisar de criar cápsulas do 
tempo para um dia futuro alguém desenterrar o passado e per-
cebê-lo. As pessoas são tão previsíveis como o tempo. A previsi-
bilidade aqui é ontológica e altamente alegórica, porque destrói 
a noção de tempo, logo deixa de fora as noções de futurologia e 
visionarismo. Deste modo, tudo existe no mesmo espaço-tempo, 
onde não há passado, presente e futuro. A minha especulação, 
caros/as leitores/as, obriga-me a identificar-vos e a projectar-vos 
nesta minha reflexão – o que me desafia e me move no sentido 
da inteligibilidade. Posto isto, e sentindo um prazer duplo neste 
movimento, quer pela aproximação ao ponto de encontro intelec-
tual que todos desejamos; a saber: a comunicação efectiva, quan-
do emissor e receptor interagem e permutam as suas posições, 
é imperativo dizer que aquilo que se julga desaparecido, há-de 
voltar de uma forma futurológica, ou aquilo que se julga novo, 
inovador, inédito, móbil da evolução, mais tarde ou mais cedo, 
será ancorado no passado. Um exemplo: a dieta paleolítica.”
�

the sense of intelligibility. That being said, and feeling a double 
pleasure in this movement, the approximation to the intellectu-
al meeting point we all desire; to be known: effective commu-
nication, when sender and receiver interact and permute their 
positions, is imperative to say that what is thought to be lost will 
come back in a futurological way, or what is thought to be new, 
innovating, unique, evolution mobile, sooner or later will be an-
chored in the past. An example: the Palaeolithic diet.”
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MÁRIO CAEIRO MÁRIO CAEIRO

VICENTE ANIMALANIMAL VICENTE

Their feathers shine in sunlight like obsidian.
Alison Hawthorne Deming

O Passado nunca morre. A sua verdade apenas muda  
de máscara. A sua voz é eterna.
Gilberto de Lascariz

Their feathers shine in sunlight like obsidian.
Alison Hawthorne Deming

The past never dies. Its truth just changes its mask.  
Its voice is eternal. 
Gilberto de Lascariz

137



O VICENTE é desde a primeira edição um labor criativo 
sobre a mitografia sagrada do padroeiro de Lisboa. Depois da 
intervenção urbana de Jana Matejkova à Travessa do Marta 
Pinto a Belém – dois enormes vultos negros-alvos bailando ao 
vento –, já era tempo de regressarmos aos corvos que são, ainda 
mais do que a barca de Vicente ou suas peripécias hagiográfi-
cas, uma figura mitológica com capacidade para nos interpelar.

Não sei se essas duas silhuetas sem idade foram silenciadas 
pela História ou se se calaram por resiliente vontade própria. Se 
calhar, os corvos não estão assim tão silenciosos, mas sussurram 
mistérios do além aos ouvidos de quem deixa que sobre seus om-
bros eles pousem. O facto é que me ocorrem, em contraste com 
as espectaculares representações dos animais na actual cultura 
visual, muito subtis aparições do animal em histórias e tradições, 
símbolos e mitos, fábulas e contos de fadas, modos narrativos 
em que, em contraste com a literatura e o pensamento, os abis-
mos do sentido são domesticados. 

O Animal, e o Corvo especificamente, parecem ter algo de 
especial a comunicar-nos num sempremergente plano de fusão 
inter- e transdisciplinar da ciência com a poesia e a arte. Reci-
clado através dos séculos, imagino até o corvo no panteão de 
uma ampla galeria de bestas, qual epicentro de uma nova ma-
neira de agir em sociedade, mais consciente dos nossos vizi-
nhos no Planeta – humanos e animais.

Eis uma oportunidade para dar nota de autores e movimentos 
que estão a pensar a questão animal na contemporaneidade. En 
passant evoco a questão do animal nos contos de fadas e no seu 
espelho diabólico – o bestiário de Franz Kafka, monumental gralha 
na história da Humanidade –; e ainda rememoro a mitologia sa-
grada dos mais antigos povos lusitanos, onde o Corvo já trans-
porta uma mensagem mística de clarividência e de mudança de 
dimensão. Entretanto, Hugin (pensamento) e Munin (memó-
ria) zarparam dos ombros de Odin, atravessaram a noite (sob a 
forma de corvinas?), e acabam de pousar nos ombros de Lisboa1 
servindo aos deuses e às cidades como que de olhos e ouvidos.

NA COMPANHIA DOS BICHOS, DE BESTAS A BESTIAIS

No recente livro Animais de Companhia na História de Portugal 2 
é descrita a evolução da relação dos humanos com os animais. 
Apesar da lacuna imperdoável (a ausência dos corvos de São Vi-
cente), é uma síntese que nos recorda aspectos essenciais e com-
plementares de uma atribulada convivência, em que os animais 
são perspetivados ora ‘Sob as Óticas do Utilitarismo e do Con-
trolo’ ora ‘Entre o Lúdico e o Perverso’. 
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1. Assim os representou 
Francisco d’Holanda. V. Vicente – 
Ressonâncias de um Mito Luminoso, 
2011, p. 17.

1. See Francisco d’Holanda’s 
drawing. in Vicente – Resonances  
of a Luminous Myth, 2011, p. 17.

2. Braga; Isabel Drumond; Braga; 
Paulo Drumond (coords.), Animais 
de Companhia na História de 
Portugal, Círculo de Leitores, 2015.

VICENTE is since the first edition a creative work about the 
sacred mythography of Lisbon’s patron saint. Since Jana Mate-
jkova’s urban intervention at Travessa do Marta Pinto in Belém 
– two large black shapes dancing in the wind –, it was time 
to come back to the crows that are, even more than Vicente’s 
barque or his hagiographic incidents, a mythological figure with 
the capacity for challenging us. 

I do not know if those two ageless silhouettes were silenced by 
History or if they remain quiet by their own will. And perhaps, 
crows are not that silent. Maybe they are whispering mysteries 
from the other world in the ears of those who let them rest on 
their shoulders. In contrast with the animals’ representations in 
the current visual culture what comes to my mind are semblanc-
es of the animal in stories and traditions, symbols and myths, fa-
bles and fairy tales, narrative modes in which, in contrast with 
literature and thought, the abysses of the senses are domesticated. 

The Animal, and the Crow specifically, seem to have some-
thing special to communicate to us in an always emergent in-
ter-and transdisciplinary plane where science fuses with poet-
ry and art. Recycled through the centuries, I even imagine the 
crow in the pantheon of a wide gallery of beasts, like some sort 
of epicentre of a new way to act in society, more conscious of our 
neighbours in the planet – humans and animals. 

Here’s an opportunity to mention authors and movements 
who reflect on the animals in contemporaneity. En passant I re-
call the animal as subject in the fairy tales and in their diabolic 
mirror – Franz Kafka’s bestiary, a grand mistake [gralha, in the 
original, which is the Portuguese name for the bird kavka in 
Czech but also the word for a typographical error], in Humani-
ty’s history –; I also shall find a moment to recall the sacred my-
thology of the most ancient Lusitanian people, where the crow 
already carries a mystical message of clairvoyance and of change 
of dimension. Meanwhile, Hugin (thought) and Munin (mem-
ory) set off Odin’s shoulders, crossed the night (in the shape of 
a corvine?), and land on Lisbon’s shoulders, becoming the eyes 
and the ears of gods and cities1.

IN THE COMPANY OF THE ANIMALS

The recent book Animais e Companhia na História de Portugal 
(Animals and Companionship in Portugal’s History) tells us 
about the evolution of the relationship between animals and 
humans. Despite an unforgivable omission (Saint Vincent’s 
crows), it summarizes essential and complementary elements 
of a troubled coexistence, in which animals are seen ‘Under the 
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Outra dimensão-chave desta relação passa pelos animais 
encarnarem vícios e virtudes humanas, numa lógica de efabulação e 
análise psico-lógica. Na arte e na literatura3, o animal habita até um 
espaço altamente complexo e multidimensional, cruzando ‘pal-
cos’: a metáfora ao serviço do discurso, claro, mas também for-
mas radicais, e radicalmente performativas, do encontro do hu-
mano consigo. Lembremo-nos de como Jean Renoir filma a cena 
de caça em As Regras do Jogo, de 1939. Homo Hominid Lupus…4

Ao final, o reino animal como distinto do humano é uma inven-
ção-descoberta dos primeiros naturalistas, que combinando len-
das, mitos e ciência deram o seu contributo para uma mundivisão 
que (mais mal que bem) vai prevalecendo. Mas porque limitada, 
tal mundivisão está felizmente em crise já que é incapaz de afir-
mar o sagrado da contiguidade entre Homens e Bestas. Artistas 
como Miguel Branco – na arrepiante série Reflector 5 – parecem 
inspirados por este humanismo de novo tipo, movidos por gestos 
de conexão interspecies.

Importante é reter que, ao longo da história, as práticas da 
alegoria e do símbolo não deixam de estar relacionadas com o 
real mais comum e um sentido de utilitarismo, desenvolvendo-
-se com enorme continuidade na órbita dos paradigmas bíblico 
e clássico, os quais obscureceram um ancestral tempo de Mis-
térios6 em que os animais são fundamentais intervenientes em 
práticas mágicas. Aliás, é como se a dimensão mistérica se tenha 
retirado do mundo para tornar-se progressivamente quotidiana. 
É onde impera a tradição da fábula, o grande bestiário edificante, 
como em La Fontaine, que recorre ao animal para ilustrar a mo-
ral vigente, através de um repositório de carácteres fixos. Mas 
mudam-se os tempos…7 

À mercê da comunidade humana – seja por via de projectos 
literários originais ou de simbologismos estabelecidos; trans-
formados em iguarias de acordo com os mais diversos regimes 
alimentares ou ainda, no plano esotérico, elevados à dupla con-
dição de adorados/sacrificiados – a verdade é que os animais fo-
ram desde sempre sujeitos a um processo de uma violência inqua-
lificável. Desde que Caim matou Abel. Aliás, o corvo poderá ter 
estado presente nesse terrível episódio, pois na versão do Corão 
diz-se que foi um corvo que explicou a Caim como enterrar o ir-
mão. Perante o silêncio dos inocentes (The Silence of the Lambs), 
e em palavras certeiras, dizem então Isabel e Paulo que o estudo 
das relações entre as pessoas e os bichos é indissociável das mutações da 
sensibilidade face aos segundos, o que se relaciona diretamente com as 
conjunturas políticas e culturas vividas em cada momento. Dá vonta-
de de disparar: PAN!
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3. Não vamos mais longe – o 
Nobel Günter Grass com O Gato e 
o Rato / Katz und Maus [Cat and 
Mouse] (1961) e O Cão de Hitler 
/ Hundejahre [Dog Years] (1963) 
(dois terços da Trilogia de Danzig) 
e ainda A Ratazana / Die Rättin 
[The Rat] (1986). Ou, mais próximo 
do imaginário popular, mas ainda 
dentro do problema do nazismo, 
Maus (1980-) de Art Spiegelmann. 
Mas ocorre-me ainda o sátira 
de L'Île des Pinguins [A Ilha dos 
Pinguins] (1908), de Anatole 
France, cujos primeiros capítulos 
são delirantemente hagiográficos, 
envolvendo vicentinas travessias 
marítimas e tudo… 
 
4. V. Caeiro, Mário; «Play Vicente.  
A Vida em Jogo» in Vicente ’16  
– O Jogo da Glória (ou a Vida na 
Óptica do Utilizador), 2016, p. 139. 
 
5. Bernardo Pinto de Almeida: 
«Os macacos que surgem aqui 
(...) incapazes da linguagem, 
apropriam-se do espaço que foi 
antes culturalmente marcado 
pelos signos civilizacionais — as 
bibliotecas e salões, as mesas 
dos restaurantes com as suas 
vitualhas, os cristais que acolhem 
os vinhos — e anunciam, pela sua 
simples mas enigmática presença, 
o fim de qualquer coisa e o início de 
uma outra, que sombriamente nos 
acerca.» In http://www.artecapital.
net/recomendacoes.php?ref=1114 
 
6. Num quadro de hierarquização da 
sabedoria e da compaixão segundo 
a corrente teosófica, apenas os 
que provarem não serem egoístas 
tem acesso aos Grandes Mistérios. 
Mas existem também os chamados 
Mistérios Menores comunicados 
através de mitos, parábolas e rituais, 
assegurando que a luz espiritual da 
Humanidade não se extinga. 
 
7. O grande dramaturgo alemão 
Gotthold Ephraim Lessing, ícone 
do Iluminismo, escreve uma versão 
alternativa de uma das mais antigas 
fábulas, nem mais que O Corvo e a 
Raposa de Esopo, mas agora em 
que o corvo, em vez de vencido pela 
matreirice da raposa, ‘fica por cima’, 
pois serve um manjar envenenado 
ao seu oponente. E já no Séc. XX, 
quando Aldous Huxley escreve The 
Crows of Pearlblossom (Dois Corvos 
na edição portuguesa!) no Natal 
de 1944, uma estória dedicada à 
sobrinha inspirada pelo deserto da 
Califórnia e a vizinhança, a intriga 
inclui uma atribulada relação de 
uma casal de corvos com uma 
cobra glutona, mediada pela 
sabedoria de um mocho ponderado, 
e está a transferir – e a imortalizar 
– laços afectivos familiares e 
sociais muito específicos, bem 
como uma paisagem perfeitamente 
localizáveis, que o autor transfigura 
com sua genialidade. Vale a pena 
rever a interpretação da fábula 
por Silvina Rodrigues Lopes no 
Vicente’13 – Dito e Refeito!, p. 7. 
Também Luísa Ducla Soares, numa 
edição recente da fábula (adaptação 
de texto por Ana Oom, tradução 
do original por Bocage), fazer uma 
ponte entre moralidade e ética: O 
corvo e a raposa são protótipos de 
certos figurões que encontramos no 
mundo dos homens. Ele é o vaidoso 
ingénuo, que se deixa enganar para 
exibir os seus dotes. Há quem, por 
causa da vaidade, perca a cabeça, 
perca tudo o que tem. Ela, a raposa, 
é uma matreira sem escrúpulos que 
usa a esperteza para tirar partido de 
quem gosta de ser elogiado.

Optic of Utilitarianism and Control’ or ‘Between the Ludic and 
the Perverse’. 

Another key-dimension of this relationship is the fact that ani-
mals embody human vices and virtues, in a logic of confabulation and 
psycho-logical analysis. In art 2 and in literature, the animal inhab-
its even a highly complex and multidimensional space, crossing 
‘stages’: the metaphor in the service of discourse, certainly, but 
also radical ways, and radically performative, of the encounter of 
the human with it. One example is Jean Renoir’s hunting scene 
in The Rules of the Game, from 1939. Homo Hominid Lupus…3

In the long run, the animal kingdom, as different from the hu-
man, is a discovery and an invention by the first naturalists who, 
combining legends, myths and science, contributed to a vision of 
the world that (more for the bad than for the good) still prevails. 
But being limited, such vision of the world is, fortunately, in cri-
sis since it is incapable of affirming the contiguity of the sacred 
between Men and Beasts. Artists such as Miguel Branco – in 
the eery series Reflector 4 – seem inspired by this new humanism, 
moved by gestures of interspecies connection. 

It is important to keep in mind that, throughout history, al-
legoric and symbolic practices are always related to the most 
commonly real and a utilitarianism sense, developing with great 
continuity within the classical and biblical paradigms, that 
overshadowed an ancestral time of Mysteries5 in which animals 
have been fundamental players in magical practices. In fact, it 
is as if the mysterious dimension has withdrawned from the 
world in order to become progressively quotidian. That’s where 
the tradition of the fable prevails, the great edifying bestiary, as 
in La Fontaine who resorts to the animal to illustrate the age’s 
moral through a repository of fixed characters.6 But the times are 
a'changin… 

At the mercy of the human community – through original lit-
erary projects or established symbolisms; transformed in del-
icatessens according to the most different diets or even, in the 
esoteric level, elevated to the double condition of being adored/
sacrificed – the truth is that animals are since ever submitted to 
a process of an unqualified violence. Since Cain killed Abel. 
Indeed, the crow might have been present in that terrible epi-
sode (the Koran version says that it was a crow that explained 
to Cain how to bury his brother). In the face of this silence of the 
lambs, Isabel and Paulo, are right when they say that the study 
of relations between people and animals is inseparable from the 
mutations in sensibility toward the latter, something directly related 
to each moment’s political scenario and lived culture. This leads me 
to shoot: PAN! 7

2. I’ll look no further – Nobel-
winning Günter Grass with Cat  
and Mouse [Katz und Maus] (1961) 
and Hundejahre [Dog Years] (1963) 
(two thirds of the Danzig Trilogy) 
and also The Rat [Die Rättin] (1986). 
Or, closer to pop culture imaginary, 
but still within the problematics 
of nazism, Maus (1980-) by Art 
Spiegelmann. 
But also it comes to my mind the 
satire of L'Île des Pinguins [Penguin 
Island] (1908), by Anatole France, 
the first chapters being deliriously 
hagiographic, even including 
Vicente-style maritime adventures… 
 
3. See Caeiro, Mário; «Play 
Vicente. A Vida em Jogo» in Vicente 
’16 – The game of Glory (or the Life 
in optic of the User), 2016, p. 139.

4. See Bernardo Pinto de 
Almeida’s text, in http://www.
artecapital.net/recomendacoes.
php?ref=1114

5. See the difference between 
Greater Mysteries and Lesser 
Mysteries in Theosophy. The latter 
are communicated by means 
of myths, parables and rituals, 
ensuring that the spiritual light  
of Humanity isn’t extinguished.

7. PAN, onomatopoeia for the 
sound of a gun shooting, is also the 
name of a political party in Portugal: 
P for People [Pessoas], A for 
Animals [Animais] and N for Nature 
[Natureza].

6. See Gotthold Ephraim Lessing’s 
illuminist version of The Crow and 
the Fox, Aldous Huxley’s The Crows 
of Pearlblossom (1944), and the 
text by Silvina Rodrigues Lopes in 
Vicente’13 – Dito e Refeito!, p. 7. 
Recently, also Luísa Ducla Soares, 
in a Portuguese edition of the fable 
(translated from the French by the 
great poet Bocage), also managed 
to update the message of the 
original narrative, bridging morality 
and ethics. 
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DA LINGUAGEM SOCIAL AO POEMA,  
UM MINI BESTIÁRIO

A linguagem social está cheia de expressões que implicam o 
animal. Olhos de lince. De carneiro mal morto. Uma lesma no 
trabalho. Cão de fila. Dar no cavalo. Ratos que abandonam o 
porão. Uma víbora. Topdogs. Bullshit. Bird’s-eye view. Pigeon-
holed, pig headed… Pussy. Mas quantas das nossas metáforas para 
dizer a vida são metáforas vivas? Certamente que «Cavalos de 
corrida» (UHF) é nestes termos uma canção com mais… garra 
imaginativa que «A minha sogra é um boi». 

Podíamos continuar a dar inúmeros exemplos, da literatura in-
fantil à publicidade. Neste quadro de apropriação do animal para 
comunicar-se sensações ou ideias, o fulcral é cada leitor, como 
os poetas, ir imaginando a sua animalidade particular. Na canção 
La Gaviota de Silvio Rodrigues, por exemplo, o que sugestiona 
o poeta é um voo determinado sobre o infinito do mar, espécie 
de flânerie aérea que se interrompe apenas para, nos momentos 
mais… comezinhos… bicar o alimento (aliás como qualquer corvo 
marinho, que é por sua vez parente escuro da gaivota).

Gaviota, gaviota, vals del equilibrio, 
cadencia increíble, llamada en el hombro. 
Gaviota, gaviota, blancura de lirio, 
aire y bailarina, gaviota de asombro. 

¿A dónde te marchas, canción de la brisa, 
tan rápida, tan detenida, 
disparo en la sien y metralla en la risa, 
gaviota que pasa y se lleva la vida? 

Na canção de Joni Mitchell – «Coyote» – é sublime a descrição 
de uma relação amorosa… Aí o coiote – outro animal que, como 
o corvo, é psicopompo, e que para Levi-Strauss adquire o esta-
tuto mítico pela sua qualidade de mediador entre a morte e a vida 
– surge para animalizar um partenaire da comédia humana…

No regrets Coyote
We just come from such different sets of circumstance
I'm up all night in the studios
And you're up early on your ranch
You'll be brushing out a brood mare's tail
While the sun is ascending
And I'll just be getting home with my reel to reel

De resto, para me ficar pela história do rock (a minha religião), 
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FROM SOCIAL LANGUAGE TO THE POEM,  
A MINI BESTIARY 

Social language is full of expressions implicating the ani-
mal. Stubborn as a mule. A nest of vipers. A woolf in a sheep’s 
clothing. The elephant in the room. Topdogs. Bullshit. Bird’s-
eye view. Pigeon-holed, pig headed… Pussy. But how many of 
our metaphors to express life are living metaphors? Certainly 
«Cavalos de corrida» [Racing Horses], a song by Portuguese rock 
band called UHF has in these terms more… creative grip than 
«A minha sogra é um boi» [my mother-in-law is a bull]. 

We could enunciate countless examples, from children’s lit-
erature to publicity. In this frame of animal appropriation for 
sensations or ideas to be communicated, the essential is that 
each reader, like the poets, starts to imagine his/her particular 
animality. In a Silvio Rodriguez song for example, La Gaviota, 
what the poet hints to is a certain way of flying over the sea’s 
infinite, an airy flânerie halting only when it’s time to peck the 
aliment (just like any cormorant, a black relative of seagulls). 

Gaviota, gaviota, vals del equilibrio, 
cadencia increíble, llamada en el hombro. 
Gaviota, gaviota, blancura de lirio, 
aire y bailarina, gaviota de asombro. 

¿A dónde te marchas, canción de la brisa, 
tan rápida, tan detenida, 
disparo en la sien y metralla en la risa, 
gaviota que pasa y se lleva la vida? 

In a Joni Mitchell’s song – «Coyote» – I find a sublime descrip-
tion of a love relationship… In that song the coyote – another 
animal that, as the crow, is a psychopomp, having acquired, ac-
cording to Levi-Strauss, a mythical status for his quality as me-
diator between life and death – appears to animalize a partenaire 
in the human comedy …

No regrets Coyote
We just come from such different sets of circumstance
I'm up all night in the studios
And you're up early on your ranch
You'll be brushing out a brood mare's tail
While the sun is ascending
And I'll just be getting home with my reel to reel

I shall stick now to rock’s history (my religion). What comes 
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Ó Joni Mitchell entra  
no cânone do rock como 
‘corvo negro’ no interior 
da capa do álbum Hejira 
(1976): O pássaro negro 
revelar-se-ia uma figura 
intermediária na transição 
de Mitchell de mulher 
branca pata homem negro.  
Genders Miles Parks Grier,  
«The Only Black Man at 
the Party» in Genders 
Journal, September 2012. 
Fotografia original de 
Norman Seeff.

Ó Joni Mitchell enters the 
rock canon as ‘black crow’ 
in the inside flap of the 
album Hejira (1976):  
The black bird would 
turn out to be an 
intermediate figure in 
Mitchell’s transition from 
white woman to black 
man. Genders Miles 
Parks Grier, «The Only 
Black Man at the Party» 
in Genders Journal, 
September 2012.  
Original photograph by 
Norman Seeff.
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penso no mais famoso quarteto de carochas de Liverpool, em 
Mick Jagger com o polegar em cima de the sweetest pet in the world, 
no camaleónico Bowie ou, from Los Angeles, California… num tal 
de Rei Lagarto. E se na capa de Atom Heart Mother o animal 
simboliza a importância da kosmische Musik se ater à terra,8 já a 
cobraria de Whitesnake serve desígnios explicitamente eróticos 
(por alturas de Come an’ Get It), dando uma sensual represen-
tação do dilema humano iniciado com o pecado original. Quan-
do chegamos aos W.A.S.P., uma espécie de hairmetal wrestlers, 
o animal serve inclusive uma teatralização do sexo, na canção 
Animal (f*** like a beast)… 

Mas façamos um zoo(m). Se a criação e o uso de símbolos ani-
mais sempre foi um eficiente método de comunicação humana, 
hoje é caso para perguntar: quero a nobreza do animal confina-
da a manchetes jornalísticas (bruxaria no desporto, envolvendo 
sapos… um gato que salvou uma criança de um pitbull…) ou à 
comunicação de zoos (em que os animais são fotografados por 
forma a dar-nos a ilusão de que estão a… sorrir)? Recentemente, 
uma campanha para angariação de público para o Jardim Zoo-
lógico de Lisboa animaliza os monstrinhos que há em cada lar: 
– Traga as suas feras para conhecer as nossas.

Claro que o animal, se tem lugar privilegiado na ordem urbana, 
e à parte os animais domésticos (em vias de serem considerados 
cidadãos), é no confinamento do Zoo. O de Lisboa é um exemplo 
de como estas questões funcionam. Sua matriz, das mais insólitas 
de que há referência, teria sido inspirada no Jardim das Delícias, 
ou nos Paraísos bíblico e caldeu e hindu, onde os 4 reinos da natureza 
(Mineral, Vegetal, Animal e Humano) se religam, se harmonizam.9 

Esta zoológica prolonga-se no espaço público, com o animal repre-
sentado no viaduto de Sete Rios (repare-se o realismo brutal do 
macaco de mão na barra da jaula!). Mas a questão abrasante aqui 
é: que é que os animais, enquanto seres viventes, têm a ver com 
estas dinâmicas representacionais? Será esta tensão inconsciente 
que alimenta a violenta fantasia de Zoo, o best-seller de James Pa-
tterson, que começa com os leões a devorarem implacavelmente 
o tratador, na vanguarda de uma revolução animal… global!

Com efeito, os zoos são uma versão prosaica da utopia, uma 
zootopia onde se interpenetram elementos da harmonia paradi-
síaca, do design da cidade ideal e de fantasia tipo-Cocanha (que, 
quando as coisas ‘dão para o torto’, se transforma num horror 
sem nome, como na cena do bombardeamento de Belgrado, no 
filme Underground de Emir Kusturica). Os zoos não são portan-
to meros espaços expositivos, são projectos racionais planeados 
em que se controla os animais e seus habitats, tanto para efeitos 
pedagógicos como de entretenimento. No zoo, por conseguinte, 
também o Homem é idealizado e passivamente envolvido numa 
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8. Leio na Wikipedia: This concept 
was the group's reaction to 
the psychedelic space rock imagery 
associated with Pink Floyd at the 
time of the album's release; the 
band wanted to explore all sorts 
of music without being limited 
to a particular image or style of 
performance. They thus requested 
that their new album had "something 
plain" on the cover, which ended 
up being the image of a cow. Storm 
Thorgerson, inspired by Andy 
Warhol's famous "cow wallpaper", 
has said that he simply drove 
out into a rural area near Potters 
Bar and photographed the first cow 
he saw. The cow's owner identified 
her name as "Lulubelle III.

9. In Adrião, Vítor Manuel; Lisboa 
Insólita e Secreta, Jonglez, 2010, 
p. 217: A chave que decifra o 
conjunto é o “Roseiral de Lisboa”, 
belo espaço ajardinado ao modo 
Le Nôtre, delimitado por sebes 
e pavilhões, no qual se entra 
transpondo uma lindíssima ponte 
pênsil, alegoria da passagem para 
o Mundo Superior. Vêm-se nela, no 
topo das respectivas colunas, quatro 
Mestres Construtores egípcios, 
quardiões das direcções angulares 
do jardim, ordenados em dois 
pares, expressando deste modo a 
Lei da Polaridade que rege a Vida 
Universal (Espírito-Matéria, Sol-Lua, 
Dia-Noite, Pólos Norte-Sul, etc.).

to my mind is a most famous quartet of beetles in Liverpool, 
Mick Jagger with the thumb on the “sweetest pet in the world”, 
Bowie the chameleon, or, from Los Angeles, California… the Liz-
ard King. And if on the cover of “Atom Heart Mother” the ani-
mal symbolizes the will of kosmische Musik to remain attached to 
earth,8 the serpents in Whitesnake’s album covers serve explic-
itly erotic designs. By the time of “Come an’ Get It”, arriving 
at a sensual representation of the human dilemma initiated with 
original sin. W.A.S.P. is still another thing, a sort of hair metal 
wrestlers, for whom the animal serves a sexual theatricality, in 
the song (f*** like a beast)… 

But let’s make a zoo(m). If the creation and usage of animal 
symbols has always been an efficient human communication 
method, today we may ask: do I want the nobility of the animal 
confined to journalistic headlines (witchery in sports, involv-
ing frogs… a cat who saved a child from a pit-bull…) or to the 
communication of the Zoo (in which animals are photographed 
in a way that gives us the illusion they are… smiling)? Recent-
ly, a public raising campaign for the Lisbon’s zoo turned into 
animals the little monsters you find in every home: – Bring your 
beasts to meet ours. 

If the animal has a privileged place in the urban order, pets 
apart (they are on their way to be considered citizens), that’s 
for sure in the confinement of the Zoo’s. The one in Lisbon is 
an example of how these thing work. Its matrix, one of the most 
unusual, got its inspiration from the Garden of Earthly Delights, 
or the Biblical and Chaldean and Hindu paradise, where the four 
kingdoms of nature (Mineral, Vegetal, Animal and Human) are 
reconnected, harmonized.9 This zoologic is extended to the pub-
lic space, with the animal represented in Sete Rios’ viaduct (to 
be noticed the brutal realism of the monkey with his hand on 
the rod’s bar!). But the blazing question here is: what do the ani-
mals, whilst living beings, have to do with such representation-
al dynamics? This unconscientious tension feeds the fantasy of 
Zoo, the James Patterson’s best-seller. It starts with the lions 
mercilessly devouring the keeper, in the avant-garde of an ani-
mal revolution... a global one! 

In fact, zoos are a prosaic version of utopia, a zootopia where 
paradisiac harmony elements interpenetrated each other, from 
the design of the ideal city design to a sort of Cockaigne-like fan-
tasy (when things go wrong, all is transformed into a nameless 
horror, such as in the scene where Belgrad is bombed, in Emir 
Kusturica’s movie Underground). Zoos are not therefore mere 
exhibiting spaces, they are planed rational projects in which ani-
mals and their habitats are controlled so much for pedagogical ef-
fects as for entertainment. In the zoo, consequently, Man is also 

8. See Wikipedia: This concept 
was the group's reaction to 
the psychedelic space rock imagery 
associated with Pink Floyd at the 
time of the album's release; the 
band wanted to explore all sorts 
of music without being limited 
to a particular image or style of 
performance. They thus requested 
that their new album had "something 
plain" on the cover, which ended 
up being the image of a cow. Storm 
Thorgerson, inspired by Andy 
Warhol's famous "cow wallpaper", 
has said that he simply drove 
out into a rural area near Potters 
Bar and photographed the first cow 
he saw. The cow's owner identified 
her name as "Lulubelle III.

9. See Adrião, Vítor Manuel; 
Lisboa Insólita e Secreta, Jonglez, 
2010, p. 217.
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pretensa narrativa de cuidado pelo Mundo Animal.
Claro que ao longo dos séculos, a forma como evoluíram os jar-

dins zoológicos mostra como imaginamos a nossa relação com os 
animais10. Na fase em que nos encontramos, são altamente con-
trastantes os elementos utópicos e distópicos, ambos presentes em 
zoos que ao final são a versão harmonizada, santificada, sanitizada 
(Raverman) da natureza11, em certa medida um ecossistema, sim, 
mas acima de tudo um dispositivo de controle sinóptico.

Portanto, se o zoo é um elemento icónico na forma urbana da 
cidade moderna, representa um ethos muito lateralmente preocu-
pado com a dignidade animal (basta atentar na forma desajustada 
como a beleza de um golfinho – já de si violentada pelas palhaça-
das na piscina – é traduzida para o kitsch de um peluche made in 
China). Numa palavra, o zoo é um estranho jardim, culminando 
com perversidade McDonaldizada um processo que já conhece-
mos desde o Jardim das Delícias de Bosch – onde a alteridade 
animal é nem mais nem menos que um sinal de diabólica queda, 
lembrando-nos do pior da carne.12

DOS CONTOS DE FADAS, PERFORMÁTICA DA 
IMAGINAÇÃO

A cultura dominante deseja aparentar, especialmente no que 
diz respeito às crianças, que o lado sombrio do homem não 
existe, declarando acreditar num «melhorismo» optimista. Daí 
que as personagens dos contos de fadas não são ambivalentes 

– são boas e más ao mesmo tempo, como na realidade o 
somos. […] A própria psicanálise é encarada como tendo por 
objectivo tornar a vida fácil – mas isso não era a intenção do 
seu fundador. A psicanálise foi criada para habilitar o homem 
a aceitar a natureza problemática da vida sem ser vencido por 
ela ou sem se entregar à fuga sistemática.
Bruno Bettelheim

Qualquer conto de fadas é sempre actual, porque se tem a per-
cepção que, para além dos desenvolvimentos maravilhosos, há 
uma apropriação imaginativa da realidade de inúmeras situações 
da vida. Os contos de fadas, mais do que as fábulas parecem ter 
surgido para ajudar-nos a dar um sentido às nossas vidas e seus 
protagonistas. Num período-chave da nossa evolução individual 
– quando somos crianças, começamos a compreender como arti-
cular os desafios ou os combates) com a possibilidade da recom-
pensa (a paz interior). 

Ora para o psicanalista Bruno Bettelheim a sabedoria é construída 
passo a passo, a partir das origens mais irracionais. E nota: para que 
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10. Numa primeira fase os zoos 
são menageries – colecções como 
a que chegou a existir no Palácio 
de Belém –, depois são concebidos 
como museus vivos – o primeiro 
zoo sem barras data de 1907. Mas 
nos anos 70, com o surgimento da 
ecologia, a questão da conservação 
torna-se premente, nascendo a 
ideia do bioparque.

11.  Ao ponto de nos zoos mais 
evoluídos, como o do Bronx, cuja 
sua atracão-mor o multipremiado 
Congo Exhibit, o nosso passeio ser 
acompanhado de… gravações de 
pássaros (não vá a bicharada, no 
dia x, estar demasiado calada para 
agradar aos entusiásticos amantes 
da natureza…).

12. Afinal, para Patrick Healy – que 
nos chama a atenção para o gato 
de rato na boca no canto inferior 
dessa que é das pinturas mais 
célebres de todos os tempos, a 
única alteridade para o humano é 
o animal, e, ao mesmo tempo, o 
único conhecimento não mediado 
é o do consumo carnal. Com efeito, 
tanto a Criação como as primeiras 
visões do Paraíso no Cristianismo 
estão já assombradas por estas 
premonições… V. Healy, Patrick; 
«The Garden of Earthly Delights» in 
Giesecke, Annette; Jacobs, Naomi 
(Eds.); Earth Perfected? Nature 
Utopia and the Garden, Black Dog 
Publishing, 2012, p. 73.

idealized and passively involved in an alleged narrative of care 
for the Animal World. 

The way zoos have progressed throughout the centuries shows 
how we imagine our relation with the animals10. At the moment, 
the utopic and dystopian elements are highly contrasting, both 
present in zoos that in the end are the nature’s harmonized, 
sanctified, sanitised (Raverman) version11, an ecosystem in a cer-
tain way, yes, but above all a synoptic control device. 

So, if the zoo is an iconic element in the modern city shape, it 
represents an ethos that is very laterally preoccupied with animal 
dignity (see the maladjusted way a dolphin’s beauty – already vi-
olated by the tomfoolery in the pool – is translated into a kitschy 
toy Made in China). In a word, the zoo is a strange garden, cul-
minating with McDonaldized perversity a process we already 
know since Bosch’s “Garden of Earthly Delights” – where an-
imal alterity is the sign of diabolic fall, remembering us of the 
worst in meat.12

ON FAIRY TALES, IMAGINATION PERFORMING 

The dominating culture wishes to show, specially concerning 
children, that the dark side of man does not exist, claiming 
to believe in an optimistic «improvement». That’s why 
the characters of fairy tales are not ambivalent – they are 
good and bad at the same time, as we are in reality. […] 
Psychanalysis itself is seen has having the goal of making 
life easier – but that was not the intention of its founder. 
Psychanalysis was created to enable man to accept the 
problematic nature of life without being subdued by it or give 
himself in to systematic escape. 
Bruno Bettelheim

Any fairy tale is always actual, because we get the idea that, 
beyond the marvelous developments, we witness the imagina-
tive appropriation of countless situations we face in real life. 
Fairy tales, more than fables, seem to have appeared to help us 
give a sense to our lives and their protagonists. In a key-period 
of our individual evolution – when we are children – we start to 
understand how to articulate the challenges or combats with the 
possibility of being rewarded (with inner peace). 

For psychanalyst Bruno Bettelheim knowledge is built step by 
step from the most irrational origins. And: to really catch a child’s 
attention, a story [the fairy tale] needs to distract him/her and arouse 
his/her curiosity. But to enrich his/her life, it has to stimulate his/her 
imagination; it has to help him/her to develop the intellect and clarify 

10. The first zoos were menageries 
– like the one in Palácio de Belém –; 
later they become living museums 
– the first barless zoo dates back t 
o 1907. In the Seventies, along with 
ecology, conservation becomes the 
issue and the idea of the biopark 
is born.

11. In Bronx’s Congo Exhibit, the 
public enjoys the visit listening to 
artificial sounds of birds.

12. See Healy, Patrick; «The Garden 
of Earthly Delights» in Giesecke, 
Annette; Jacobs, Naomi (Eds.); Earth 
Perfected? Nature Utopia and the 
Garden, Black Dog Publishing, 2012, 
p. 73.
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uma história [o conto de fadas] possa prender verdadeiramente a 
atenção de uma criança, é preciso que ela a distraia e desperte a sua 
curiosidade. Mas para enriquecer a sua vida, ela tem de estimular a 
sua imaginação; tem de ajudá-la a desenvolver o intelecto e esclarecer 
as suas emoções: tem de estar sintonizada com as suas angústias e 
as suas aspirações.13 Para nos ficarmos pelos corvos, pensemos 
nos Sete Corvos de Grimm! O processo da leitura é então, nos 
contos de fadas e ainda mais do na história pia – sendo possível 
encontrar elementos religiosos em inúmeros contos de fadas –, 
uma descoberta do processo da própria moralidade a nascer (na 
criança, no leitor), o que faz com que ela/ele comece a imaginar 
opções para aquilo que quer ser. E essas dependem claramente de 
uma (re)construção de relações intra- e interpessoais.

Ora é precisamente no ciclo do animal-noivo, de que A Bela e 
o Monstro – com toda a sua panóplia de variantes – é o expoente 
máximo, que o tema da maturação (da criança, do leitor) é ma-
ximamente expresso. Pois neste tipo de contos temos o primeiro 
contacto com significados obscurecidos pelo símbolo.14 O conto 
de fadas é assim um meio ideal para a criança aprender o que é o 
sexo, através de uma forma literária apropriada à sua idade e ao 
seu entendimento. Como num conto precisamente chamado O 
Corvo, dos irmãos Grimm.

Ora se o animal-noivo é porventura a imagem mais impressio-
nante do que tem de acontecer nos contos de fadas, repare-se nos pa-
ralelismos com a narrativa hagiográfica dos miracula vicentinos.

[…] se quisermos obter personalidade, conseguir 
integridade e assegurar a nossa identidade, será preciso 
submetermo-nos a desenvolvimentos difíceis: passarmos 
por dificuldades, correremos perigos, alcançarmos 
vitórias. Só assim seremos senhores do nosso destino  
e ganharemos o nosso reino. O que acontece aos heróis  
e às heroínas dos contos de fadas pode ser comparado  

– e tem sido comparado – aos ritos de iniciação em que  
o noviço, ingénuo e ainda não formado, se submete,  
ritos que, quando chegam ao fim, o colocam a um nível 
de existência jamais imaginado no princípio desta viagem 
sagrada, através da qual ele obtém a sua recompensa ou 
salvação. Tendo-se tornado verdadeiramente ele próprio, 
o herói (ou a heroína) é então digno de ser amado.15

No pain no gain. N’A Bela e o Monstro – o mais simbólico de todos 
os contos16– a criança aprende inclusive o sentido da afeição e da 
devoção, mas sem moralismos, como num processo. E de resto, 
nem sempre o animal monstruoso é feroz, também os há mansos 
nos contos de fadas, como o urso amistoso n’A Branca de Neve 
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13. Bettelheim, Bruno; Psicanálise 
dos Contos de Fadas, Bertrand 
Editora, 1987, p. 11.

16. Ibidem, p. 372.

his/her emotions: it has to be connected with his/her troubles and his/
her ambitions.13 To stick to the crows, let’s think about Grimm’s 
Seven Ravens! The reading process is then, in fairy tales and 
even more in religious stories – being possible to find religious 
elements in countless fairy tales –, a discovery of morality itself 
being born (in the child, in the reader), what makes him/her 
start to imagine options for what he/she wants to be. And those 
depend clearly on a (re)construction of intra- and interpersonal 
relations. 

It’s precisely in the cycle of the animal-groom, being The Beauty 
and the Beast – with its whole panoply of variables – the maxi-
mum exponent, that the theme of maturity (of the child, of the 
reader) is maximally expressed. Because in this type of tales we 
have the first contact with meanings obscured by the symbol.14 
Fairy tales are therefore an ideal way for children to learn about 
sex, through a literary form adapted to their age and understand-
ing. As in the tale called The Raven, by the brothers Grimm. 

If the animal-groom is possibly the most impressive image of 
what must happen is fairy tales, let’s notice the parallelisms with 
the hagiographic narrative of the Vincentian miracula. 

[…] if we want to obtain personality, achieve integrity 
and ensure our identity, we need to submit to difficult 
developments: face difficulties, danger, achieve victories. 
Only that way can we be in charge of our destiny and 
conquer our kingdom. What happens to fairy tales’ heroes 
can be compared – and it has been compared – to the 
initiation rites to which the novice, naïve and still growing, 
is submitted, rites that, when accomplished, place him/
her in a level of existence unimagined in the beginning of 
this sacred journey, through which he/she obtains his/her 
reward or salvation. Becoming truly him/herself, the hero 
(or the heroine) is then worthy to be loved.15

No pain no gain. In The Beauty and the Beast – the most symbolic 
of all tales 16 – the child learns the sense of affection and devotion, 
but without moralism, as in a process. Moreover, not always is 
the monstrous animal ferocious, there’s also tame ones in fairy 
tales such as the friendly bear in Snow White and Rose-Red. Or 
just sticky and humid such as The Frog-King. 

Certainly, in fairy tales, when the time is right everything ends 
happily, giving cultural expression to an evidence: all children 
have a natural affinity with animals. And this is related to what 
Bettelheim highlights when he says that these tales turn animal 
life into a chrysalis from which emerges the most attractive person.17  
In these terms, it is significant that the appearance of the beast 

13. See Bettelheim, Bruno; 
Psicanálise dos Contos de Fadas, 
Bertrand Editora, 1987, p. 11.

16. Ibidem, p. 372.

17. Ibidem, p. 367.
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15. Bettelheim, p. 351.

14. Tínhamos, pois não sei se as 
novas gerações estão a ler contos 
de fadas, ou se os pais as põem a 
ver as inócuas versões da D*****, em 
vez de La Belle et la Bête de Jean 
Cocteau ou A Princesa Monokoke, 
de Hayao Miyazaki, maravilhoso 
contemporâneo em que as criaturas 
da floresta lutam contra o destrutivo 
progresso da humanidade.

Ó O monstro de La Belle et la 
Bête (1946) de Jean Cocteau.  
Para a filmagem de cada cena,  
Jean Marais precisou de várias 
horas de caracterização para  
obter o impressionante visual. 

Ó O monster of La Belle et la 
Bête (1946) by Jean Cocteau.  
Before each scene, Jean Marais 
would need several hours  
of characterization to obtain  
the impressive look.

15. Bettelheim, p. 351.

14. See Bettelheim, Bruno; 
Psicanálise dos Contos de Fadas, 
Bertrand Editora, 1987, p. 11.
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e Rosa Vermelha. Ou simplesmente húmidos e peganhentos, como 
O Rei-Sapo.

Certo é que, nos contos de fadas, na altura certa tudo se conju-
ga para um final feliz, dando expressão cultural a uma evidência: 
todas as crianças têm uma afinidade natural com os animais. E 
isto relaciona-se com a nota de Bettelheim que afirma que estes 
contos fazem da vida animal uma crisálida da qual emerge a mais 
atraente das pessoas.17 Nestes termos, é significativo que a besta 
d’A Bela e Monstro tenha em geral uma aparência que é deixa-
da à nossa imaginação. É assim o animal por excelência, e nele se 
exprime simbolicamente o restabelecimento da quebra perniciosa entre 
o aspecto animal e os aspectos superiores do homem, uma separação 
descrita como doença.18

KAFKA, UMA GRALHA NA CONSCIÊNCIA HUMANA

For a long time, during the greater part of human history, 
myth was the prime source of wisdom. Then it became a 
sequence of insidious, pointless stories, meaningful only to the 
degree that they helped us understand how people lived in the 
past. The sources of wisdom shifted. Matters myth had once 
told stories about were now proved and applied. But there 
were those who noticed that some of myth’s wisdom had been 
sealed off within the new wisdom. No big deal, most felt.  
We’ll know less about our pat, but what does the past matter 
when before us lies the immensity of the present? Others, 
however, persisted. They noticed that the inaccessible part  
of myth dealt with the «court’s final verdicts».
Roberto Calasso

I think I undertook my research into animal chirping at the 
right moment.
Franz Kafka

Os ritmos da vida do homem medievo eram pautados pela re-
lação próxima com os animais; enquanto que no Kafka urbano e 
boémio – um naturalista canino da metáfora 19 – o animal é uma re-
mota imagem de alteridade no íntimo dos últimos homens. Para 
Roberto Calasso, em Kafka, um elemento arcaico, a respeito do qual 
todo o arcaísmo é mera derivação tardia, mistura-se com um elemento 
contemporâneo que tinha tido maneira de se manifestar.20

Ora Franz Kafka é autor de histórias quase insuportavelmen-
te psicológicas que são literatura porque sua psicologia colapsa a 
partir de dentro. Ler Kafka implica uma viagem ao subterrâneo da 
civilização em que precisamente um austero imaginário é povoa-
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17. Ibidem, p. 367.

18. Ibidem, p. 389. Mas há 
excepções, e em que o monstro 
tem corpo de serpente! Num grupo 
de contos de fadas encontrado em 
muitos países europeus, o animal, 
como em Cupido e Psique, tem 
o corpo de uma serpente. […] O 
príncipe tinha sido transformado 
em serpente porque, como animal 
fálico, era um símbolo do desejo 
sexual, que procura satisfação 
desprezando a relação humana, 
e ainda porque utilizou a vítima 
exclusivamente para seus fins 
próprios, como a serpente do 
Paraíso. Deixando-nos seduzir, 
perdemos a inocência. In ibidem, pp. 
385-386.

19. Calasso, Roberto; K., Vintage, 
2006, p. 151: Kafka, a dogged 
naturalist of the metaphor, 
succeeded in bringing nearly 
everything, and most of all writing, 
back to that mysterious moment 
when the image breaks free from 
the letter – the very moment when 
what used to be considered real 
becomes precarious. But not in 
order to affirm the sovereignty of 
writing, which is already in itself 
a metaphor. Indeed, what gets 
revealed instead is its insuperable 
dependence on something else.

20. Ibidem, p. 172.

from The Beauty and the Beast is usually left to our imagination. 
That’s how the animal quintessentially is, and in it is expressed 
symbolically the re-establishment of the pernicious fracture between 
the animal aspect and the superior aspects of man, a separation 
described as illness.18

KAFKA, 'A[N] [TYPOGRAPHICAL] ERROR IN HUMAN 
CONSCIENCE

For a long time, during the greater part of human history, 
myth was the prime source of wisdom. Then it became a 
sequence of insidious, pointless stories, meaningful only to the 
degree that they helped us understand how people lived in the 
past. The sources of wisdom shifted. Matters myth had once 
told stories about were now proved and applied. But there 
were those who noticed that some of myth’s wisdom had been 
sealed off within the new wisdom. No big deal, most felt.  
We’ll know less about our past, but what does the past matter 
when before us lies the immensity of the present? Others, 
however, persisted. They noticed that the inaccessible part  
of myth dealt with the “court’s final verdicts”.
Robert Calasso

I think I undertook my research into animal chirping at the 
right moment. 
Franz Kafka

The life rhythms of Medieval man were ruled by the close re-
lation with the animals; while in the urban and bohemian Kafka 
– a dogged naturalist of the metaphor 19 – the animal is a remote im-
age of alterity in the intimacy of the last men. For Roberto Cal-
asso, in Kafka, an archaic element, about which all archaism is mere 
late derivation, gets mixed with a contemporary element that found a 
way to express itself.20

Franz Kafka is the author of almost unbearably psycholog-
ical stories that Calasso considers as literature because in them 
psychology collapses from the inside. To read Kafka implies a jour-
ney to the underworld of civilization in which a strict imaginary 
is inhabited by an animal gallery. In fact, we can call these sto-
ries reversed fairy tales, since the transformation of Gregor Sam-
sa into the huge Ungeziefer in The Metamorphosis, that creature 
that in the end commits a mystical suicide (Calasso), may be 
seen as the purest image of modern alienation. We may speak of 
a mythological regression-progression:

18. Ibidem, p. 389. But there are 
exceptions, the beast becoming a 
serpent! As in the myth of Cupid and 
Psyche. See ibidem, pp. 385-386.

19. Calasso, Roberto; K., Vintage, 
2006, p. 151: Kafka, a dogged 
naturalist of the metaphor, 
succeeded in bringing nearly 
everything, and most of all writing, 
back to that mysterious moment 
when the image breaks free from the 
letter – the very moment when what 
used to be considered real becomes 
precarious. But not in order to affirm 
the sovereignty of writing, which 
is already in itself a metaphor. 
Indeed, what gets revealed instead 
is its insuperable dependence on 
something else.

20. Ibidem, p. 172.
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do por uma galeria de animais. Aliás, pode dizer-se que se trata 
de contos de fadas como que invertidos, desde que a transforma-
ção de Gregor Samsa no gigantesco Ungeziefer d’A Metamorfose, 
essa criatura que no final do texto comete um suicídio místico 
(Calasso), se transformou na mais pura imagem da alienação mo-
derna. Pode falar-se de uma regressão-progressão mitológica:

As Kafka found his narrative substance in something that 
preceded even the division of gods and demons, indeed of 
the powers in general, so the narration itself seems to have 
gone back with him to the origin of the variants, to that 
most mysterious of pints where every story begins to branch 
and proliferate, whil still remaining the same story. Such 
branching is the lifeblood of every mythology.21

O que está em causa em Kafka é depois um contacto iniciático 
com algo de primordial que, no entanto, alguns humanos mani-
festamente conseguem trazer à superfície. N’O Castelo, K., quan-
do pela primeira vez beija Leni, sela um pacto com uma natureza 
que ainda não emergiu completamente das águas.22 A personagem 
irrompe como um flash num labirinto que todos nós conhecemos 
bem – entre a lei natural e a amálgama de comunidade e culto dos 
inacessíveis castelos que nos dominam.

Construído como resposta do perspectivismo a um mundo 
que, no dealbar do Séc. XX, estava a regredir no sentido de uma 
floresta primordial, o universo de Kafka experimentamos a sobe-
rania de Saturno. Nele o Animal é modelo para criar-se um rizo-
ma de possibilidades filosóficas e retóricas – aforismos expandi-
dos –, que persistem hoje como das mais completas e articuladas 
propostas de uma revolução estética a partir da percepção inte-
rior do mundo. Seria assim boa altura para passar o protagonis-
mo neste texto a cães filosofantes, macacos conferencistas, uma 
solitária toupeira, chacais no deserto, abutres, um caçador trans-
viado – a Ulisses lui-même, tentado por mudas sereias! – ou a uma 
altiva pantera negra enjaulada num circo. São imagens que uma 
vez lidas jamais largarão a imaginação.23 

Quanto ao macaco conferencista de Comunicação a uma Academia 
– quase humano e de novo num registo autobiográfico –, assisti-
mos à ambivalente queda/ascensão de um símio através do pro-
cesso cultural e civilizacional: 

A primeira regra que me impus era exactamente renunciar 
a qualquer tipo de obstinação; ali estava eu, macaco livre, 
impondo-me a mi mesmo um jugo. Em contrapartida, 
as minhas recordações foram-se progressivamente 
desvanecendo. De início poderia ainda ter regressado se 
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21. Ibidem, p. 39.

22. Ibidem, p. 80.

23. Em O Abutre, a vítima, a quem o 
animal está a dar grandes bicadas 
nos pés, é com alívio que sente 
o que só pode ser o princípio da 
morte, o animal engolfando-se 
impiedosamente nos abismos 
infinitos do seu sangue. Em Chacais 
e Árabes, chacais falantes de olhos 
de ouro baço esperam desde 
sempre – minha mãe esperava-te, 
tal como a mãe de todas as mães, 
até à mãe de todos os chacais – 
que um viajante do Norte os ajude 
a expulsar os árabes e a por fim 
querela que divide o mundo: – 
Queremos um ar respirável, um 
horizonte em que eles não surjam; 
não mais o lamento das vitelas que 
os Árabes degolam; que todos os 
animais possam morrer em paz. 
N’O Caçador Grachus, o viandante 
perdido numa barca entre esta 
e outra vida – como o Dead Man 
de Jarmusch – confessa que sua 
barca não tem leme, andando 
ao sabor dos ventos que sopram 
nas regiões mais profundas da 
morte… N’O Covil, uma toupeira 
constrói para si mesma uma toca 
com uma imensidão de túneis 
interconectados, entregando-se ao 
imaginar de inimigos que nunca 
verá. N’As Investigações de um Cão, 
um cão lança-se a uma demanda 
para saber de onde vem a comida 
que culmina numa reflexão sobre 
o silêncio da espécie. Citações 
retiradas da edição Os melhores 
contos de KAFKA, trad. de A. Serra 
Lopes, Arcádia, 1962. 

As Kafka found his narrative substance in something that 
preceded even the division of gods and demons, indeed of 
the powers in general, so the narration itself seems to have 
gone back with him to the origin of the variants, to that 
most mysterious of points where every story begins to branch 
and proliferate, while still remaining the same story. Such 
branching is the lifeblood of every mythology.21

What is at stake further on in Kafka is an initiatory contact 
with something primordial that, nonetheless, some humans 
manifestly are able to bring to the surface. In The Castle, K., 
when kissing Leni for the first time, seals a pact with a nature 
that still hasn’t completely emerged from the waters.22 The character 
arises as a flash in a labyrinth we all know well – between natural 
law and the amalgam of community and cult in the castles that 
dominate us. 

Built as the answer of perspectivism to a world that, in the 
beginning of the 20th century, was receding in the direction of 
a primordial forest, in Kafka’s universe we experiment Saturn’s 
sovereignty. In it, the Animal is the model for the creation of a 
rhizome of rhetorical and philosophical possibilities – expanded 
aphorisms –, that remain today as the most complete and artic-
ulated proposals of an aesthetic revolution by means of the inte-
rior perception of the world. It might be the right time to grant 
the protagonism in this text to philosophical dogs, lecturing 
apes, a solitary mole, jackals in the desert, vultures, a misguided 
hunter – to Ulysses lui-même, tempted by mute mermaids! – or 
to a proud black panther caged in a circus. These images, once 
read, will never leave the imagination.

 Concerning the lecturing simian of A Report to an Academy 
– almost human and again in an autobiographic mode –, we wit-
ness the ambivalent fall/ascension of an ape through the cultural 
and civilizational process: 

In fact, avoidance of all willfulness was the supreme 
commandment I had on myself; I, a free ape, accepted 
that yoke. Thereby, however, my memories were in turn 
increasingly lost to me. If at first a return to the past, should 
the humans have wished, was as wide open to me as the 
universal archway the sky forms over the earth, at the same 
time my wildly accelerated development made this archway 
increasingly low and narrow; I felt more at ease and 
sheltered in the human world; the storm winds that blew out 
of my past grew calm; […]23

The brutal sense of humour of Report, in which the tension 

21. Ibidem, p. 39.

22. Ibidem, p. 80.

23. In Kafka, Franz; The 
Metamorphosis and Other Stories, 
transl. Stanley Appelbaum, Dover 
Thrift Editions, p. 81.
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os homens o tivessem querido, pela grande porta que o céu 
forma sobre a terra: mas ela ia ficando cada vez mais baixa 
e mais estreita à medida que se processava a minha evolução, 
activamente estimulada; sentia-me melhor, mais integrado 
no mundo dos homens; a tempestade, que vinha soprando do 
meu passado, acalmou-se.24

Ora o sentido de humor brutal de Comunicação, em que a ten-
são animal-cultura, resultado de milénios de Civilização25, é in-
suportável, diverge do tom elegíaco de O Artista da Fome. Kafka, 
num período da vida em que por doença não conseguia comer, dá 
aqui o palco resolutamente ao animal. Uma pantera faminta.26 O 
artista da Fome de Kafka é a extraordinária imagem, uma fábula 
modernista em tom menor (Deleuze e Guattari27), em que é fei-
to o retrato de um artista-animal que nenhuma sociedade jamais 
conseguiria aceitar como seu. Mas que seria da modernidade 
sem uma ligação essencial ao infinito do passado?

DOS CORVOS DO VICENTE

Decididamente, nesta cidade embalada em lendas, tudo é fábula 
de museu. Cães sem dentes, gatos azuis […] pombas corruptas, 
tudo. Corvos, principalmente. Lisboa é uma república de corvos, 
tem estórias de corvos a dar com um pau. No entanto, se formos 
a ver bem, o que encontramos por toda a parte é bicharada 
de fábula, monstros domésticos, disfarçados de canários, de 
cachorros, de saguis e mil animais de estimação, e corvos, 
propriamente corvos, nada. Estão aonde? No brasão da cidade? 
Conversa. Só pessoas como o sacristão das Freiras Descalças é 
que podem acreditar nisso, de dois corvos desnaturados andaram 
passear um esqueleto pelos mares da eternidade.
José Cardoso Pires

São Vicente levita y martyr é figura histórica e mitológica in-
distrinçável de duas silhuetas animais que se recortam no símbo-
lo-mor de Lisboa.

Mas cuidado! A presença dos dois animais na barca não deve 
ser naturalizada, nem mesmo no plano mítico. José Cardoso 
Pires28 é quem, brilhantemente, traz o corvo para a actualidade. 
No conto «A República dos Corvos», o escritor introduz os lei-
tores a mais um Vicente, particularmente dotado de irreprimí-
vel sentido de justiça, lealdade, humor e oportunidade. 

Ele [um corvos chamado Vicente], que até é lisboeta de nasci-
mento com grasnar de reguilas e tudo, ouve o esperto de ocasião 
a lançar floreados deste género e segue. Como quem diz, Corvo 
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24. In Kafka, pp. 185-186. 
 
25. Uma civilização que 
constantemente treslê as 
mensagens do passado, como 
acontece com um antigo ícone 
sagrado – Os Três Macacos Sábios 
– transformado em divisa neoliberal. 
 
26. A história passa-se num 
circo, quando o público começa 
a desinteressar-se na arte de 
passar forme. A estrela do conto 
vive numa jaula e é com toda a 
facilidade que acumula dias e dias 
sem qualquer alimento. A dada 
altura o seu talento é gerido pelo 
empresário, que impõe períodos de 
jejum determinados (40 dias), para 
gerir o seu activo. Os anos passam 
e o seu ânimo torna-se sombrio; 
quando alguém lhe tenta dizer que 
isso advém da falta de alimento, ele 
enfurece-se desta a chocalhar as 
barras da jaula, como um animal. 
Com o tempo, as pessoas passam 
entretanto a interessar-se por 
outras atracções e o nosso herói 
– que apenas quer jejuar – acaba 
por autopropor-se para atracção 
de um grande circo, onde lhe 
arranjam um jaula junto das dos 
animais. O maior artista da fome do 
mundo tem finalmente o seu canto, 
e pode finalmente deixar que as 
jornadas sem comer se acumulem 
indefinidamente. Até ninguém mais 
se importar de mudar a placa. Um 
dia, alguém se aproxima da sua 
jaula, onde aparentemente já só se 
encontra palha, e o que encontra 
é um moribundo que balbucia 
primeiro palavras de perdão. E 
depois a explicação para o seu 
feito: nunca gostara de comida, 
e se tivesse gostado, ter-se-ia 
empanturrado como toda a gente! 
Ditas estas suas últimas palavras, 
é enterrado. E logo na sua jaula 
é colocada uma jovem e faminta 
pantera… 
 
27. V. Deleuze, Gilles; Guattari, 
Félix; Kafka. Para uma Literatura 
Menor, Assírio e Alvim, 2003. Aliás, 
Kafka rejeitou sempre quaisquer 
big words, descrevendo-os, quando 
em certo momento os ouviu da 
boca de uma jovem mulher, como 
«ratos gordos a sair da sua pequena 
boca… 
 
28. Com A República dos Corvos, 
Cardoso Pires é exemplo maior 
– quer dizer, menor – de um 
fabulário contemporâneo, qual zoo 
feito "República", em que entram 
Porcos-Voadores, um raro Pássaro 
das Vozes e até um Dinossauro 
Excelentíssimo. Fique aqui aliás 
a nota sobre outro fabulário 
contemporâneo, o de Mário de 
Carvalho. Fabulário (1984, reeditado 
em 2006) – mais do que fábulas 
propriamente ditas, parábolas em 
forma de efabulações – demonstra 
um humor dialéctico como este em 
que lemos uma reflexão sobre o 
abismo:

animal vs. culture becomes unbearable, a consequence of millen-
nia of Civilization24, differs from the elegiac tone of The Hunger 
Artist. Kafka, in a moment in his life when he couldn’t eat due to 
illness, grants the stage resolutely to the animal. A hungry pan-
ther.25 Kafka’s Hunger Artist is an extraordinary image, a mod-
ernist fable in a minor key (Deleuze and Guattari26), in which a 
portrait of an artist-animal no society would accept as their own 
is made. But what would it be of modernity without an essential 
connection to the infinite of the past? 

ON THE CROWS OF VICENTE

Decidedly, in this city lulled by legends, everything is a 
museum fable. Dogs with no teeth, blue cats […] corrupt 
doves, everything. Crows, above all. Lisbon is a republic of 
crows, with endless crow stories. However, if one looks closer, 
what we find all around is fable vermin, domestic monsters, 
disguised as canaries, dogs, saguis and a thousand pets, and 
crows, themselves, nothing. Where are they? In the arms of the 
city? Bullshit. Only people such as the sacristan of the Discalced 
Nuns can believe in such, two denatured crows wandering 
around a skeleton across the seas of eternity.
José Cardoso Pires

Saint Vincent levita y martyr is a historical and mythological 
figure impossible to separate from two animal silhouettes cut out 
in the main symbol of Lisbon. 

But attention! The presence of the two animals must not be 
naturalized, not even mythically. José Cardoso Pires27 actual-
izes this possibility brilliantly. In the short story «A República 
dos Corvos» [The Crows’ Republic], the writer introduces the 
readers to one more Vicente, particularly gifted with a sense of 
justice, loyalty, humor and opportunity.

He [a crow called Vicente], with the scallywagg Lisboner caw and 
all, listens to the occasional smartass throwing adornments of the kind 
and moves on. As if saying, Crow Vicente, Your servant, you please go 
fuck yourself, ‘cause I got’ya, you birdbrain 28.29 

Vincent’s legend, we must remember, is born in a profoundly 
rural time, in which 80% of the population lived in intense co-
existence with the animals. In the search for new regulations of 
virtue, each animal, plant or natural phenomenon was like a book 
full of meanings hidden by Divinity, meanings that, once un-
veiled by the clergy, would allow believers to live far away from 
sin or temptation. 

In S. Vicente de Lisboa e seus Milagres Medievais [Lisbon’s St. 

24. Civilization constantly misreads 
the messages from the past, as with 
the sacred icon – The Three Wise 
Monkeys – today turned into  
a neoliberal emblem. 
 
25. See https://en.wikipedia.org/
wiki/A_Hunger_Artist. 
 
26. See Deleuze, Gilles; Guattari, 
Félix; Kafka. Toward a Minor 
Literature, University of Minnesota 
Press,1986. Kafka, in fact, always 
rejected big words, once describing 
them, when hearing them out of 
the mouth of a young woman, as 
fat mice running out of her small 
mouth…

27. With A República dos Corvos, 
Cardoso Pires is a major example 
– or better, a minor one – of a 
contemporary fablery. In fact a sor 
of zoo made a “Republic”, where 
one encounters Flying-Pigs, a rare 
Bird of Voices and even a Dinosaur 
Excellency. Another contemporary 
fablery is Mário de Carvalho’s 
Fabulário (1984, re-issued in 2006). 
More than fables in a strict sense, 
the author wrote parables in the 
shape of efabulations. In one of 
them, we find a reflection on the 
abyss characterized by a dialectic 
sense of humor. 
«A man wanted to go until the end 
of the world and so he went. 
In one large slice over the abyss. 
– But where is really the end of the 
world? – doubted the man. 
– Here or down below?» In 
Carvalho, Mário de; Fabulário, 
Caminho, p. 13) 
 
28. In the original, ‘urso’ [bear], 
meaning a stupid or ingenuous 
person. 
 
29 Pires, José Cardoso; A 
República dos Corvos, Público, 2004 
(1988), p. 18.
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Vicente, um seu criado, se faz obséquio, e vai mas é à merda, 
que eu já te topei, ó urso.29

A lenda de Vicente, recordemos, nasce num tempo profunda-
mente rural, em que a 80% da população vivia em intensa convi-
vência com os animais. Em busca de novas regulações da virtude, 
cada animal, planta ou fenómeno natural era como que um livro 
cheio de significados ocultados pela Divindade, significados es-
ses que, uma vez desvendados pelo clero, permitiam viver longe 
do pecado ou da tentação.

Em S. Vicente de Lisboa e seus Milagres Medievais, confirma-se 
que o corvo é não apenas ave de mau agoiro mas sobretudo, no 
contexto dos miracula, símbolo de perspicácia em contextos ad-
versos: assim é representado no Génesis, 8,7: «ao fim de quarenta 
dias de dilúvio Noé abriu a janela que havia feito na barca e largou 
o corvo, o qual foi e veio até as águas terem secado sobre a terra».30 

Sabendo-se que a religião não está apenas ligada à linguagem e 
à crença, mas é fundamentalmente movida por afectos, os cor-
vos em volta de Vicente foram, quando chegaram, foram, em 
suma, expressão sintética de um profundo afecto religioso.

Na órbita destas reminiscências para-totémicas temos dese-
nhado corvos de toda a maneira e feitio. Dos rabiscos de João 
Ribeiro31 aos desenhos cosidos à linha de Jana Matejkova, da ilus-
tração de João Cabaço ou Pedro Penilo aos desenhos a carvão de 
André Graça Gomes, aos corvos de António Jorge Gonçalves e 
Diogo Braga nesta edição, e há esta continuidade de duas aves 
negras – duas presenças – desvelarem uma tendência para a mul-
tiplicação, a repetição, a evocação e invocação, em suma, para 
inspirar o paradoxo.

José Sarmento de Matos, em «Lá vem o Corvo Vicente que 
tem muito que contar» (2011) começa assim, antes de prosse-
guir como personagem co-adjuvante da narrativa exploratória 
do olissipógrafo:

Sempre que o Corvo Vicente ouve repisar, e com muita 
frequência, diga-se, a sua história atribulada, tenta 
desesperadamente esboçar o gesto inglório de quem tem mais 
qualquer coisa a acrescentar, nem que seja uma simples 
correcção. Mandado calar no seu grasnar incómodo, vê-se 
afastado como indesejado pela guia turística atarefada ou 
pelo auto-arvorado olisipólogo, muito cientes a contar a bela 
história da lenda milagrosa de São Vicente, o santo padroeiro 
da cidade de Lisboa.32 

Noutros textos dessa primeira edição o corvo surge como sinal 
divino e ao mesmo tempo presença pré-discursiva, animal 33 que 
orienta o destino da comunidade. Para Jacinto Palma Dias,
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32. Matos, José Sarmento de;  
«Lá vem o Corvo Vicente que 
tem muito que contar», in Vicente 
2011 — Ressonâncias de um Mito 
Luminoso, p. 15.

33. Caeiro, Mário; «Um Inquérito 
Vicentino. Factos, mitos e 
convicções num puzzle para 
memória futura» in Vicente 2011  
— Resonâncias de um Mito 
Luminoso, p. 99.

29. Pires, José Cardoso; A 
República dos Corvos, Público, 2004 
(1988), p. 18.

Vincent and his Medieval Miracles] the crow is confirmed as 
not only an ill omen fowl but above all, in the context of the 
miracula, a symbol of perspicacity in adverse contexts: That’s 
how it is represented in Genesis, 8:7: «Then it came about at the end 
of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had 
made; and he sent out a raven, and it flew here and there until the 
water was dried up from the earth».30 Knowing religion is not only 
connected to language and faith, but is essentially moved by af-
fections, the crows around Vincent were, when they arrived, in 
sum, the synthetic expression of a profound religious affection. 

In the orbit of such para-totemic reminiscences we have 
drawn in VICENTE crows of all kinds. From João Ribeiro’s 
scribbles31 to Jana Matejkova’s thread-sewn drawings, from 
João Cabaço’s or Pedro Penilo’s illustrations to André Graça 
Gomes’ charcoal pictures, António Jorge Gonçalves's and Di-
ogo Braga's crows in this edition, two presences – a continuity 
of black birds – exhibit a tendency for multiplication, repetition, 
evocation and invocation, in sum, to inspire the paradox. 

José Sarmento de Matos, in «There comes Vicente the Crow, 
with many a tale to tell» (2011) starts this way, before proceed-
ing as co-adjuvant character of the exploratory narrative by the 
olisipographer: 

Whenever Vicente the Crow listens to the often repeated 
tale of his eventful story, he desperately tries to give a hint of 
an inglorious gesture of someone who has something to add, 
albeit a simple correction. Asked to shut his inconvenient caw 
up, he is driven off as an undesired guest by the busy touristic 
guide or by the self-declared olisipographer, very zealous to 
tell the beautiful story of the miraculous legend of St. Vicente, 
the patron saint of the city of Lisbon.32 

In other texts from that first edition the crow appears as divine 
sign and at the same time pre-discursive, animal presence33 that 
guides the community’s destiny. For Jacinto Palma Dias,

This way, those two ominous and hellish animals that escort 
the lying saint in the ship that constitutes the logo offered to 
the city of Lisbon, they are none other than a visual extension 
of the saint himself, carrying through that representation the 
infernal colour of underwater depth, of night and the wintery 
season, black and simultaneously the wings of his liberation, 
thus imaginarily resolving the problem of the simultaneity of 
incompatibles of which Vicente was the difficult, but, for that 
reason, the acclaimed patron.34 

32. Matos, José Sarmento de; 
«There comes Vicente the Crow with 
many a tale to tell», in Vicente 2011 
— Resonances of a Luminous Myth, 
p. 21. 
 
33. Caeiro, Mário; «A Vicentine 
Inquest. Facts, myths and beliefs 
in a puzzle for future memory» in 
Vicente 2011 — Resonances of a 
Luminous Myth, p. 105.
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30. In Nascimento, Aires Augusto; 
Gomes, Saul António; S. Vicente de 
Lisboa e seus Milagres Medievais, 
Didaskalia, 1988, p. 12. E a este 
traço acrescenta Aires Nascimento 
outro: o isolamento, bem em 
consonância com o retiro claustral.

31. João Ribeiro, sete anos depois 
da edição inaugural deste Projecto, 
enviou-nos palavras sentidas sobre 
a sua experiência: Durante um ano 
desenhei de memória um corvo, 
todos os dias. Antes, num período 
curto, talvez umas horas, se calhar 
mais, desenhara-os ao vivo, um 
pouco por toda a cidade de Lisboa, 
aqui ali, nos jardins onde pousam. 
Nessa altura a ideia era a forma 
do corvo tomar conta de mim, 
começando na pontinha do bico até 
à pontinha do bico. Depois, no modo 
diário, foi a sismografia do corvo 
que se desenhou, desenhando-
se também desde a pontinha do 
bico até à pontinha do bico. Deste 
modo, ainda hoje, acredito que 
carrego algo da luz do corvo. In «Do 
desenho do corvo que me usou» 
(texto enviado por e-mail).

30. See Nascimento, Aires Augusto; 
Gomes, Saul António; S. Vicente de 
Lisboa e seus Milagres Medievais, 
Didaskalia, 1988, p. 12. 

31. João Ribeiro, in a recent e-mail, 
confessed me: after the experience 
of drawing the crows, and until 
today, I believe I carry something of 
the light of the crow within me.

34. Ibidem.
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Assim aqueles dois animais agoirentos e infernais que escoltam 
o santo jacente no barco que constitui o logótipo que à cidade 
de Lisboa foi oferecido, não são outra coisa senão uma 
extensão visual do próprio santo, transportando através dessa 
representação a cor infernal da profundidade aquática, da 
noite e da estação invernal, o negro e simultaneamente as 
asas da sua libertação resolvendo-se imaginariamente assim o 
problema da simultaneidade dos incompatíveis de que Vicente 
era o difícil, mas, por isso, o aclamado patrono.34 

Em 2012, Luís Alves de Matos precisa, acerca do corvo en-
quanto personagem saturnina, protectora de viajantes e marinheiros:

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 Tenebroso”, 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.35 

Mais:

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.36 

Já Pedro Malaquias, 

[…] o corvo só começou a ganhar simbolicamente uma 
conotação negativa desde que os povos começaram a assentar 
e a sedentarizar-se. A coisa ganhou naturalmente 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 conhecimento, o corvo é uma ave divina, 
protectora, luminosa.37
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35. Matos, José Luís de; «os 
vicentes», in Vicente 2012 — Rever 
pra Crer…, p. 10.

36. Ibidem, p. 12.

In 2012, Luís Alves de Matos clarifies, about the crow whilst 
saturnine, protective of travellers and sailors character:

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 croaking, 
“cras, cras” (“tomorrow, tomorrow” in Latin) predicts 
and announces the future. The compatibility, or rather, the 
identification with the miracles of the martyr is, as we shall 
see ahead, total.35 

More:

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 t 
he accompanying Crow are, all summed up, the symbol  
of reconciliation between Christians and Muslims  
in Islamic Algarve.36 

And Pedro Malaquias, 

[…] 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.37

Finally, Silvina Rodrigues Lopes, to whom the crow is agent  
of the shadow, arriving to haunt, assures:

In assuming such mortal condition, which the figure of the 
crow puts as the imminence in the horizon of living, Man 
moves from the interrogation of being toward the care for 

36. Ibidem, p. 16.

37. Malaquias, Pedro; «the myth, the 
theme, the goal » in ibidem, p. 29.
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34. Ibidem.

35. Matos, José Luís de; «Vicentes», 
in Vicente 2012 — Review to 
believe…, p. 14.

37. Malaquias, Pedro; «o mito, o 
mote, a meta» in ibidem, p. 27.
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Finalmente Silvina Rodrigues Lopes, para quem o corvo é 
agente da sombra, que vem assombrar, assevera:

Na assunção da sua condição mortal, que a gura do corvo 
coloca como iminência no horizonte do viver, o homem 
desloca-se da interrogação pelo ser para o cuidado do existir 
enquanto constitutivamente relação com o outro, atenção ao 
outro. Nessa deslocação, nessa resistência à paixão do Um que 
é o saber, o viver é divergente em relação a qualquer ciclo que 
se possa traçar: vindo de muito longe, pois no seu começo estão 
os que o precederam, cada indivíduo, múltiplo e heterogéneo, 
responde por si, com os outros, perante os outros, pelos outros 
(no sentido de ‘em solidariedade com’ e não no de ‘em vez de’). 
Viver sem garantia da resposta certa: viver sem ignorar que o 
morrer se abre na vida, não em absoluto contra ela, pois nada 
há de absoluto, tudo é já sempre divisão, impropriedade.38 

Em suma, 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.39 Por isso, tanto é solar até ao 
bico 40 como metonímia de uma busca quase desesperada, quando 
Xana se interroga: – Onde estão os corvos?

Onde estão os heróis que dão a vida por uma causa? 41 Os corvos 
tanto surgem então como aves com vocação apocalíptica com a 
capacidade de conceder ou retirar a visão (provocar a cegueira)42 

como equivalendo à putrefacção alquímica e emblema da Sabedoria 
Divina 43 ou seja, são um animal demiurgo, que organiza o mundo, 
confundindo-se com o próprio ser supremo.44

O papel potencialmente crítico deste tipo de experimentos 
anamnésicos em prol de um espaço público mítico – e deste 
tipo de narrativas anacrónicas (da arte, do pensamento) face ao 
mundo actual (escravo da técnica) – não pode ser desvalorizado. 
Nem a sua ‘voz’, que simboliza também a de todos os outros bi-
chos, incluindo o Homem… desde Aristóteles o Animal Político 
por excelência! 45

Ao final, uma chegada revificante como a de São Vicente, no 
seio da qual os corvos são o foco animal de uma mitologia de reno-
vação46, não pode limitar-se, para perdurar como referência cul-
tural de longo alcance, a um crows revival que faz todo o sentido 47, 
mas que fará ainda mais quanto formos capazes de realmente 
produzir o acontecimento, para além dos jogos de marketing, sejam 
eles mais ou menos ligados à identidade de Lisboa. Ora é esta di-
nâmica crítica que levou precisamente à produção, este ano, de 
uma original provocação ao mito de Santo António. À Mouraria 
– o ponto de chegada das relíquias de São Vicente e durante os 
anos quentes de Lisboa recém-Cristianizada um reduto de ten-
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existing – constitutively in relation with the other, attention 
to the other. In such dislocation, in such resistance to the 
passion of the One which is knowledge, living diverges in 
relation to any other cycle one might trace: coming from 
afar, for in its resumption there is the ones who pre-ceded it; 
each individual, multiple and heterogeneous, is responsible 
for himself, with the others, in front of the others, for the 
others. To live without the certainty of the right answer:  
to live without ignoring that dying opens itself in living,  
not in absolute against it, since nothing is absolute, all is 
already division, impropriety.38 

In sum, the crow in this frame expresses an immanent level of 
perception-action that structures the disquiet through the figure of a 
black-winged duo.39 Therefore, it is solar to the very beak 40 or me-
tonymy of an almost desperate search, when Xana asks himself: 
– Where are the crows?

Where are the heroes who give their life for a cause? 41 The crows 
appear so much as fowls with apocalyptic vocation with the capacity 
of granting or taking away vision (provoke blindness)42 as equal to the 
alchemic rot and to the emblem of Divine Wisdom43 – that is to say, 
they are a demiurge animal, who organizes the world possible to be 
confused with the supreme being itself 44.

The potentially critical character of this kind of anamnesic 
experiments on behalf of a mythical public space – and of this 
type of anachronistic narratives (of art and of thought) toward 
the actual world (slave of Technics) – cannot be undervalued. 
Neither their “voice”, which symbolizes also the one of all oth-
er animals, including Man… quintessentially, since Aristotle, 
the Political Animal!

In the end, a reviving arrival as Saint Vincent’s, in the midst 
of which crows are the animal focus of a mythology of renova-
tion45, cannot be limited, if to remain as a long-range cultur-
al reference, to a crow revival that despite of course makes all 
sense46, but will make even more sense when we become capa-
ble of really producing knowledge, beyond the marketing games, 
whether more or less connected to Lisbon’s identity. It is this 
critical dynamic that has lead, this year, to the production of an 
original provocation to the myth of Saint Anthony of Padua. 

In Mouraria – the arriving spot of Saint Vincent’s relics in 
the Middle Age and during the newly-Christianized Lisbon’s 
revolutionary period a stronghold of tensions and intercul-
tural coexistence – a micro-urbanism project by Sobreurbana 
collective has been dedicated to the question of housing and 
gentrification. It highlighted the tristification [In the original, 
tristificação; triste means ‘sad’ in Portuguese and the expression’s 

45. See Dias, Jacinto Palma; «Uma 
ave e um peixe com o mesmo 
corpo», Edições Senhora do Monte 
e Pedro Leitão, 2015. 
 
46. See the naming of beers – 
Dois Corvos – barbers – Corvo –, 
bookshop logos – Fabula Urbis 
– and the figuration in posters – 
Indielisboa.
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38. Lopes, Silvina Rodrigues; 
«Afirmar a sombra (Viver não é
não estar morto)», in Vicente 2013 – 
Dito e Refeito!, p. 7. 
 
39. Caeiro, Mário; «Vicente, símbolo 
de futuro», in Vicente 2012 — Rever 
para Crer…, p. 63. 
 
40. Branco, Rosa Alice; «Corvo 
Solar até ao bico» in Vicente 2013 – 
Dito e Refeito!, p. 24. 
 
41. Xana; «Amor Libera Lux»  
in ibidem p. 36. 
 
42. Gandra, Manuel J.; 
«Aproximações ao Imaginário 
Soteriológico Hispânico»  
in Vicente ’14 – Natureza, Templo  
e Abismo, p. 59. 
 
43. Adrião, Vítor Manuel;  
«A Santidade Impossível de 
Vicente», in Vicente’15 – Corpo, 
Sagrado e Imagem, p. 7. 
 
44. Borges, Paulo; «O santo, a nau 
e os corvos. Apontamentos para 
uma leitura simbólica do brasão da 
cidade de Lisboa» in ibidem, p. 45.

 
 
45. Quando Aristóteles proclama 
que o homem é por natureza 
um animal político (anthropos 
physei politikon zoon), diz que a 
exigência da perfeição, a procura 
do bem melhor, a tendência para a 
realização daquilo que é o seu bem 
o impelem para a polis. Não diz que 
o homem se une na polis por um 
bem menor, como aquele que o leva 
à constituição da família, em nome 
da satisfação das necessidades 
vitais. Não diz apenas que o homem 
é um animal social, um animal 
que tende para a constituição de 
comunidades em geral, porque nem 
todas as comunidades são políticas. 
Diz que um determinado bem, o 
impele para uma certa espécie de 
comunidade, a polis. […] É que 
para Aristóteles o homem é um 
ser complexo: pertence ao mundo 
terrestre (sublunar), mas faz parte 
do mundo celeste (supralunar). Ele 
não é um deus nem um bruto, mas 
tem algo de deus e de animal. In 
http://www.iscsp.ulisboa.pt/~cepp/
indexfro1.php3?http://www.iscsp.
ulisboa.pt/~cepp/conceitos_
politicos/animal_politico.htm

38. Lopes, Silvina Rodrigues;  
«To affirm the shadow (To live is not 
not to be dead)», in Vicente 2013 – 
Said and Redone!, p. 8. 
 
39. Caeiro, Mário; «Vicente, symbol 
of the future», in Vicente 2012 — 
Review to believe…, p. 68. 
 
40. Branco, Rosa Alice; «Crow Solar 
to the very beak» in Vicente 2013 – 
Said and Redone!, p. 26. 
 
41. Xana; «Amor Libera Lux»  
in ibidem p. 38. 
 
42. Gandra, Manuel J.; «Approach 
to the Hispanic soteriological 
imaginary» in Vicente ’14 –  
Nature, Temple and Abyss, p. 78. 
 
43. Adrião, Vítor Manuel; «The 
Impossible Holiness of Vincent», 
in Vicente’15 – Body, Sacred and 
Image, p. 9. 
 
44. See Borges, Paulo; «The saint, 
the vessel and the ravens. Notes  
for a symbolic reading of the coat  
of arms of Lisbon» in ibidem, p. 45.
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sões e convivências interculturais – um projecto de micro-urba-
nismo do colectivo Sobreurbana em torno da questão da habi-
tação e da gentrificação assinalou a tristificação de Lisboa com 
um bem vicentino Mangerico Negro (com quadras impopulares 48 
e tudo!) A ideia ecoa o tempo reencontrado no VICENTE de 
2011, em que repescámos o «Vicente» de Miguel Torga fugindo 
às rédeas do próprio Deus para buscar o seu destino (e contribuir, 
através do seu desassossego, para alargar o espaço vital cognitivo 
e experiencial de todos os restantes animais da criação). Pois que 
tudo isto explica como dois corvos que acompanham um navio – 
fenómeno cientificamente plausível – se tornam, num momento 
histórico preciso, o da Reconquista de Lisboa, uma imagem pro-
funda do destino de um povo – uma mensagem esotérica.

Pois os Corvos estão ali, na bandeira de Lisboa, muito antes de 
lá terem sido postos. São testemunhos de uma origem muito an-
tiga e constituem um programa narrativo-visual codificado para 
uma santa aventura, mas ao mesmo tempo de profilática abertura 
em ponto crítico (a qual, arrisco, não é apenas humana). Pois na 
vívida passio recriada por Prudêncio49, o corvo gigante que preci-
samente protege o corpo inerte do mártir cega de luz os lobos e 
as aves de rapina. 

Por outras palavras, o Corvo é em Lisboa, numa certa dimen-
são, ave de apoio à fé cristã 50, mas também transporta uma ideia 
de assombramento, dimensão da Luz paradoxal e alquímica. Até 
porque, se por um lado o corvo incorpora a noção de profecia 
(pela sua ligação a Apolo na mitologia grega), o Corvo guardou 
para si uma duplicidade que, por exemplo a pomba (plenamente 
cristianizada, chegando a representar a Virgem Maria e também 
a própria Igreja), não tem. As ‘penas’ do corvo estão, como se vê, 
ligadas a viagens ao outro lado (nos Povos do Pacífico é descrito 
como tendo vivido na terra dos espíritos), como de resto o está 
a viagem de Vicente mártir, o nobre Antepassado da Cidade que 
escolhe Lisboa para sua morada final, dando expressão pia à con-
tingência divina. Interessante é reforçar a ideia de que ao esco-
lhê-la patrocina um encontro da Nação com as suas mais antigas 
Noites: não podemos esquecer que Ulisses é um solar argonau-
ta que vem a Lisboa contrair matrimónio com a lunar Ofiússa.51 

Precisamente porque sugere o indizível animal no âmago de um 
mysterium coniunctionis, o próprio e o outro, uma ressonância aní-
mica da Lei da Polaridade. 

Portanto, ainda hoje, apesar de visualmente domesticado pela cul-
tura mainstream de logótipos e rótulos, planificado por sucessivas 
invasões culturais (a última é a do turismo massificado) que nos 
fazem até esquecer que os corvos que acompanharam Vicente 
devem ter sido marinhos, vislumbro em tudo isto o pretexto para 
pensarmos o animal em nós, nós no animal, num momento civili-
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51. Martins, Hugo; in https://
lusophia.wordpress.com/2013/06/: 
Na tutela do carácter lunar que 
psiquicamente vaza-se na hodierna 
lunolatria, de natureza passiva e 
regressiva em termos evolucionais, 
não podemos discriminar o sentido 
ctónico ou subterrâneo definidor 
de vários pontos assinalados na 
Serra Sagrada (Sintra) onde se 
celebraram os primitivos Mistérios 
da Morte/Ressurreição que tiveram 
como símbolo emblemático a 
tradicional serpente, uma das 
razões para Avicena (Bukhara, 
Pérsia, 980 – Hamadan, Irão, 
1037) designar o Cabo da 
Roca como Promontório de 
Ofiússa (“Serpente”) e a existência, 
na lenda de fundação de Lisboa, 
da deusa Ofiússa, representativa 
da Lua, contraindo consórcio 
amoroso com o argonauta Ulisses, 
representativo do Sol.

objective is to sound similar to turistificação (Touristification)], 
a process occurring in the city, with the creation of a truly 
Vincentian Black globe basil [In Portuguese: Mangerico Ne-
gro] (with unpopular quatrains 47 and all!). The idea echoes the 
reencountered time in 2011’s Vicente, in which we recalled 
Miguel Torga’s «Vicente» running away from God’s reigns to 
search for his destiny (and contribute, through his disquiet, to 
broaden the experiential and cognitive vital space of the other 
created animals left behind). 

All this explains how two crows who follow a ship – a scien-
tifically plausible phenomenon – become, in a certain historical 
moment, Lisbon’s Reconquista, a profound image of a popula-
tion’s destiny – an esoteric message.

So, the Crows are in the Lisbon’s flag even before they were 
even placed there. They are witnesses of a very ancient origin 
and represent a codified visual-narrative program for a holy 
adventure; but at the same time of prophylactic opening in a 
critical moment (not merely human, I dare to say). In the vivid 
passio of Saint Vincent, recreated by Prudentius, it is a giant 
crow that protects the martyr’s still body, blinding with light 
the surrounding wolfs and the birds of prey. 

In other words, the crow is in Lisbon, in a certain dimen-
sion, a bird supporting the Christian faith (Nascimento), but 
it also carries a haunting idea, an alchemical and paradoxical 
dimension of Light. If the crow embodies the notion of proph-
ecy (through its connection to Apollo in Greek mythology), 
it has also kept for itself a duplicity that, for example the dove 
(fully Christianized, even representing the Virgin Mary and 
the church itself) does not have. The ‘feathers’ of the crows 
are, as it becomes clear, connected to journeys to the other side 
(in the Pacific islanders describe crows as having lived in the 
Land of the Spirits), as in the journey of the Martyr Vicente, 
the noble Ancestor of the City that he chose for his final rest, 
giving religious expression to divine contingency. It is interest-
ing to highlight the idea that choosing it the Saint sponsors an 
encounter of the Nation with its most ancient Nights: let’s not 
Forget Ulysses is a solar Argonaut coming to Lisbon to marry 
the lunar Ophiussa.48 Precisely because it suggests the unutter-
able animal in the heart of a mysterium coniunctionis, itself and 
the other, a psychic resonance of the Law of Polarity. 

Therefore, still today, despite of the domesticated visuality of 
the mainstream culture of logos and labels, planned by contin-
uous cultural invasions (the mass tourism is the newest one) 
– that makes us even forget that the crows following Vicente 
might well have been cormorants – I see in all of this an excuse 
to think the animal in us, us in the animal, in a civilizational 

48. See Martins, Hugo in https://
lusophia.wordpress.com/2013/06/.
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46. É possível que as várias 
vitórias sobre a morte de Vicente 
sejam uma projecção dramática 
da ideia de reincarnação tal como 
ensinada pelos primeiros cristãos, 
para quem via e morte não eram 
necessariamente opostos, mas 
factos de um continuum, quais 
portas para entrar e sair da Terra. 
You got to get in, to get out… 
Vicente representa assim o puro 
ouro do Espírito. E é lógico que a 
renovação implique o momento 
do caos, a revolução: Para que 
a renovação seja, para que tudo 
renasça, para que a máquina 
do mundo retome o sue pulsar, 
é necessário que por uma noite 
colapsem os vínculos humanos […] 
sem isso é impensável resgatar 
a ordem do universo ao colapso 
decorrrente. In Dias, Jacinto Palma; 
«Uma ave e um peixe com o mesmo 
corpo», Edições Senhora do Monte 
e Pedro Leitão, 2015. 
 
47. Do naming de cervejas – Dois 
Corvos – e barbearias – Corvo –, 
ao logótipo de livrarias – Fabula 
Urbis – e à figuração em cartazes – 
Indielisboa. 
 
48. Da autoria de Nelson Guerreiro 
e de participantes num concurso 
público, organizado pela Associação 
Renovar a Mouraria. 
 
49. http://www.bcdp.org/v2/
images/documentos/s.vicente.pdf

50. O motivo dos corvos é menos 
específico [que o da barca sobre 
as águas], por mais generalizado. 
A sua figuração é frequente nos 
escudos das vilas portuguesas 
medievais, sobretudo estremenhas. 
Nelas o corvo será ave de apoio que 
surge a explorar o espaço inimigo 
e a ajudar o cristão a conquistá-lo, 
como aliado e mensageiro de bom 
augúrio. In Nascimento, p. 12.

47. By VICENTE author Nelson 
Guerreiro and participants in 
a public contest, organized by 
Renovar a Mouraria Association.
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zacional que tem colocado esta questão no âmago de uma reflexão 
sobre a própria humanidade. Estes corvos foi afinal aqui que deci-
diram largar a âncora, ajudando a colocar Lisboa no mapa de uma 
Europa global, com a sua complexa mensagem de morte-vida.

Como na Idade Média, altura em que a simbologia animal se 
traduziu com enorme precisão para a hagiografia dos mártires 
católicos, continuemos então a problematizar a alteridade radi-
cal do animal como desafio construtivista ao próprio humano 
que (supostamente) somos. Um mito medieval, que por sua vez 
ecoa mistérios ancestrais, torna-se assim fonte de conhecimento, 
lembrando-nos através de um piedoso episódio que a humanidade 
não pode ser entendida nem salva sozinha.52 Compreendermos a 
nossa inserção em sistemas naturais maiores e mais antigos passa 
por estudarmos os nossos comportamentos e os das bestas numa 
lógica de continuidade.

Desde o blues atmosférico «As the crow flies» de Rory Galla-
gher à violenta balada (!) «Real Love» de Nomeansno, encontra-
mos iniciações íntimas com o corvo por agente provocador. Mas 
é na canção «Black Crow», também de Joni Mitchell, que o cor-
vo surge a posar para o mais magnífico retrato, espelho, no céu 
do deserto, da poeta cá em baixo:

There's a crow flying
Black and ragged
Tree to tree
He's black as the highway that's leading me
Now he's diving down
To pick up on something shiny
I feel like that black crow
Flying
In a blue sky
[…]
In search of love and music
My whole life has been
Illumination
Corruption
And diving, diving, diving, diving.
Diving down to pick up on every shiny thing
Just like that black crow flying
In a blue sky

Porém é nos Genesis – lá está, banda com nome bíblico – que 
encontramos uma canção, precisamente intitulada «The Raven», 
em que um extraordinário avatar do eterno corvo faz ‘das suas’.53 

Suddenly, black cloud come down from the sky. 

V
IC

E
N

TE
 A

N
IM

A
L

moment that has placed this question in the heart of a reflexion 
about humanity itself. Bringing along their complex message 
of life and death, these crows decided to anchor here, helping 
to place Lisbon on the map of a global Europe. 

As in the Middle Ages, a time during which the animal sym-
bolism was translated with huge accuracy into the hagiogra-
phy of the catholic martyrs, let’s continue to discuss the rad-
ical alterity of the animal in a constructivist challenge to the 
human we (supposedly) are. A medieval myth, in its turn ech-
oing ancestral mysteries, becomes that way a source of knowl-
edge, reminding us through a merciful episode that humanity 
can neither be understood nor saved alone.49 Understanding our 
insertion in natural, bigger and older systems is connected to 
the study of our behaviours and the ones of the beasts in a logic 
of continuity. 

From the atmospheric blues «As the crow flies» by Rory Gal-
lagher to the violent ballad (!) «Real Love» by Nomeansno, we 
encounter intimate initiations with the crow as agent provocateur. 
But it’s in the song «Black Crow», by Joni Mitchell, that the crow 
poses for a most magnificent portrait, mirroring, in the desert’s 
sky, the poet down below: 

There's a crow flying
Black and ragged
Tree to tree
He's black as the highway that's leading me
Now he's diving down
To pick up on something shiny
I feel like that black crow
Flying
In a blue sky
[…]
In search of love and music
My whole life has been
Illumination
Corruption
And diving, diving, diving, diving.
Diving down to pick up on every shiny thing
Just like that black crow flying
In a blue sky

It’s in Genesis  though – a band with a biblical name – that we 
find a song titled «The Raven», in which we meet an extraordi-
nary avatar of the eternal Crow.50 

Suddenly, black cloud come down from the sky. 
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52. V. Midgley, Mary; Beast and 
Man. The Roots of Human Nature, 
Routledge, 2020 (1978).

49. See Midgley, Mary; Beast and 
Man. The Roots of Human Nature, 
Routledge, 2020 (1978).

53. O álbum é The Lamb lies down 
on Broadway, obra-prima absoluta 
do rock e uma experiência em que, 
como no anterior «Supper’s Ready», 
não está ausente um fundo religioso. 
Seu herói é Rael, personificado 
por Peter-ora-cabeça-de-raposa-
ora-extraterrestre-com-asas-de-
morcego-na-cabeça-Gabriel.

50. The album is called The Lamb 
lies down on Broadway, an absolute 
masterpiece and an experience, 
like the previous «Supper’s Ready», 
where a religious background is 
not absent. The main character is 
called Rael, personified by Peter-
now-fox-head-now-bat-winged-
extraterrestrial-Gabriel.
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It's a supersized black bird that sure can fly... 
The raven brings on darkness and night

He flies right down, gives me one hell of a fright.

He takes the tube right out of my hands

Man, I've got to find out where that black bird lands. 

Rael calls for John to go with him. 

And he replies "I will not chase a black raven. 
Down here you must read and obey the omens. 
There's disaster where the raven flies.” 

Rael: 
“Look here John, I've got to run
I need you now, you going to come?” 

John: 
“Now can't you see
Where the raven flies there's jeopardy. 
We've been cured on the couch

Now you're sick with your grouch.

I'll not risk my honey pouch

Which my slouch will wear slung very low.” 

So once more John deserts his brother. 

Rael: 
“He walks away and leaves me once again. 
Even though I never learn,

I'd hoped he'd show just some concern.” 

The bird leads Rael down a narrow tunnel, he seems to be 
allowing him to keep at a closed distance. But as Rael thinks 
he might almost catch hold of the bird, the tunnel opens and 
finishes at an enormous subterranean ravine. Casually, the 
raven drops his precious load into the rushing waters at the 
bottom. It's enough to drive a poor boy ravin' mad. 
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It's a supersized black bird that sure can fly... 
The raven brings on darkness and night

He flies right down, gives me one hell of a fright.

He takes the tube right out of my hands

Man, I've got to find out where that black bird lands. 

Rael calls for John to go with him. 

And he replies "I will not chase a black raven. 
Down here you must read and obey the omens. 
There's disaster where the raven flies." 

Rael: 
"Look here John, I've got to run
I need you now, you going to come?" 

John: 
"Now can't you see
Where the raven flies there's jeopardy. 
We've been cured on the couch

Now you're sick with your grouch.

I'll not risk my honey pouch

Which my slouch will wear slung very low." 

So once more John deserts his brother. 

Rael: 
He walks away and leaves me once again. 
Even though I never learn,

I'd hoped he'd show just some concern. 

The bird leads Rael down a narrow tunnel, he seems to be 
allowing him to keep at a closed distance. But as Rael thinks 
he might almost catch hold of the bird, the tunnel opens and 
finishes at an enormous subterranean ravine. Casually, the 
raven drops his precious load into the rushing waters at the 
bottom. It's enough to drive a poor boy ravin' mad. 
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Ó	Peter Gabriel, cantor dos 
Genesis, nos anos 70, como  
o Senhor extraterrestre de  
‘‘Watcher of the Skies’.

Ó Peter Gabriel, singer of Genesis, 
in the 70’s, as the Overlord Alien 
from ‘Watcher of the Skies’.

167166



ARAUTOS DE UM NOVO-VELHO MUNDO

Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça,
Entrou grave e nobre um Corvo dos bons tempos ancestrais.
Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento,
Mas com ar sereno e lento pousou sobre os meus umbrais,
Foi, pousou, e nada mais.
Edgar Alan-Poe
Trad. Fernando Pessoa

O corvo é a ovelha negra do mundo das aves. É, pelo menos 
nos últimos séculos, não tanto objecto de elogios (pela sua in-
teligência, pela sua beleza) quanto de insultos (ruidoso, maléfi-
co, ameaçador [Hello Hitch!]). Mas o outro lado do bicho é mais 
desafiante: os corvos reconhecem rostos humanos. Chegam a 
organizar “funerais corvídeos” – nenhum corvo morre sozinho 

– pautados pela silenciosa imobilidade de vários exemplares em 
volta do corpo morto. Na espécie de Animal Farm (Orwell) 
em que a sociedade se tornou, agora com traços arimânicos 
(Lanz), o corvo é em suma um animal particularmente inteli-
gente. Por isso é tentador começar a imaginar que foi isso que 
o tornou numa espécie de guardião do espírito (tanto do Povo 
como do Lugar, como da… Espécie!), espelho-cognitivo de 
uma compaixão-inteligência-modo de ser. 

Para Candace Savage, e de acordo com as mais recentes inves-
tigações científicas na órbita de uma etologia transdisciplinar, os 
corvos são mesmo os wise guys da natureza. Em termos do ratio 
corpo-cérebro, a autora coloca-os ‘lá em cima’ junto de golfinhos 
e chimpanzés, e de todo longe de nós humamos. Com efeito, os 
corvos distinguem entre ferramentas que lhes possam ser úteis 
para diferentes situações, e até inventam soluções para situações 
novas. Os corvos chegam, aliás, a pregar partidas uns aos outros. 
Ou seja, os corvos só podem ser vistos como uma dádiva excepcio-
nal, criaturas de passagem entre reinos de seres vivos de outro 
modo bem mais distantes.

Aliás, é convicção de autores como Alison Deming que é alian-
do factos e arte – uma arte na linha de Goethe, ou de Nabokov 
(que segundo Calasso, a propósito de Kafka, pode ser definida 
como Beleza mais Piedade)54 – que podemos repensar um percur-
so civilizacional de destruição de habitats, ameaças à vida animal 
e de finalmente ruína do próprio humano.

They have been everything from our food to our clothing, 
existing alternately as our adversaries, companions, jokes, or 
gods. And yet animals are leaving the world—both as physical 
beings and as symbols. In Zoologies, Alison Hawthorne 
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54. Calasso, p. 154.

HERALDS OF A NEW-ANCIENT WORLD 

Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça,
Entrou grave e nobre um Corvo dos bons tempos ancestrais.
Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento,
Mas com ar sereno e lento pousou sobre os meus umbrais,
Foi, pousou, e nada mais. 
Edgar Alan-Poe
Translated by Fernando Pessoa

The crow is the black sheep of the birds’ world. In the last cen-
turies, at least, not so much object of compliments (for its intel-
ligence, for its beauty) but of insults (noisy, evil, threatening 
[Hello Hitch!]). But the other side of this animal is more challeng-
ing: crows recognise human faces. They even make “corvids 
funerals”– no crow dies alone – marked by the silent stillness 
of several specimens around the dead body. In the animal farm 
(Orwell) the society turned into – now with Ahrimanic traces 
(Lanz) – the crow is somehow a particularly intelligent animal. 
It is therefore tempting to start imagining what was behind the 
reason for the crow to become a sort of guardian spirit (as much 
of People, Place, and Species!). A cognitive-mirror of a compas-
sionate-intelligent way of being. 

For Candace Savage, and according to the most recent scientif-
ic investigations in the orbit of transdisciplinary ethology, crows 
are really nature’s wise guys. Concerning the body-brain ratio, the 
author places them ‘up there’ with dolphins and chimpanzees, 
not too far from us humans. In fact, crows can differentiate useful 
tools in several situations, and even invent solutions for new ones. 
Crows, for that matter, pull pranks on each other. That is to say, 
crows can only be seen as an exceptional gift, creatures of passage 
in-between kingdoms of otherwise far away living beings. 

Authors like Alison Deming are convinced that allying facts 
and art – art in Goethe’s or Nabokov’s reasoning (according to 
Calasso, a propos Kafka) can be defined as Beauty plus Mercy)51 

– we can rethink a civilizational path of destruction of habitats, 
threats to animal life and the downfall of the very human being. 

They have been everything from our food to our clothing, 
existing alternately as our adversaries, companions, jokes, 
or gods. And yet animals are leaving the world—both 
as physical beings and as symbols. In Zoologies, Alison 
Hawthorne Deming seeks to answer a vital question: 
What does the disappearance of animals mean for human 
imagination? 52

51. Calasso, p. 154.
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52. In https://milkweed.org/book/
zoologies
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Deming seeks to answer a vital question: What does the 
disappearance of animals mean for human imagination? 55

A autora de Zoologies é sobretudo um exemplo de como cons-
truir um bestiário para o Holoceno. Transformando abutres, 
ostras, aranhas lobo em modelos para elevar a consciência da 
humanidade, numa altura em que os ataques à biodiversidade 
– e entre nossos semelhantes – parecem ter-se tornado irreversí-
veis. A tese é simples: até das formigas deveríamos retirar ideias 
para reconceptualizar a nossa vida, porquanto elemento de uma 
experiência partilhada da terra. 

E mais, se este corvo é mensageiro da necessidade de uma nova 
maneira de olhar a natureza na cidade, para Lynn Haupt – farol 
de um movimento que valoriza a noção de zoopolis, a sobreposi-
ção das geografias humana e animal na selva urbana – o segredo 
está em apreciar o corvo, até porque amá-lo está fora de questão. 
Haupt está a propor o corvo, animal ubíquo cuja família – corví-
deos – precede o homo sapiens em milhões de anos, como ícone de 
uma eclética orientação ecofreak. No seu seio, somos relembra-
dos de que a questão é sempre mais importante que a resposta, 
deriva serendípica que valorizamos no nosso VICENTE desde 
o primeiro minuto. 

Entretanto, um exemplo de uma recriação radical do cor-
vo como agente de mudança de dimensão encontra-se no filme 
Ucellacci e Uccellini de Pier Paolo Pasolini. Para o realizador a obra 
que é a sua mais vulnerável, mais delicada e mais secreta. Com efeito, 
uma série de cenas – com destaque para um inusitado encontro 
de Totó e Ninetto com um corvo falante que se apresenta como 
intelectual de esquerda, filho da dúvida e da consciência – a teoria crí-
tica e uma política de encontro com o meio urbano revelam afini-
dades (e um distanciamento para) com o misticismo franciscano 
(sobretudo na hilariante cena, filme dentro do filme, em que os 
nossos heróis, transportados para a Idade Média, decidem pregar 
a conciliação entre falcões e pardais).56 Voilá! O corvo, aqui auto-

-retrato dinâmico do próprio criador (aliás finalmente manjado pe-
las suas personagens) está a séculos de distância do confinamento 
moralizante da fábula que, essa sim, é protagonizada pelo próprio  
S. Francisco, ‘insuspeito’ amigo dos animais (embora já em con-
texto cada vez mais citadino). Sim, S. Francisco e o Corvo Orgulhoso, 
em que ficamos a saber porque é que os corvos são calvos!

REMINISCÊNCIAS ANIMALESCAS DA LUSÓNIA

O que diferencia a metamorfose do sapo e da borboleta da 
própria metamorfose humana é que, enquanto processo 
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56. Não entremos em pormenores. 
Mas é como se Pasolini tenha 
querido mostrar, por absurdo cínico, 
a pertinência de suas próprias 
intuições místico-políticas. Como 
se tivesse sido sua intenção 
détourner a narrativa do principal 
corvo da mitologia hindu. Na 
lenda, Bhusunda, um velho sábio 
em forma de corvo, rememora a 
sucessão de épocas na história 
da terra, precisamente como 
concebida na esfera da cosmologia 
oriental. Ora no Hinduísmo, cujo 
panteão integra divindades-animais 
profundamente quotidianas como 
Ganesh (cabeça de Elefante) e 
Hanuman (cabeça de Macaco), 
os corvos são considerados 
mensageiros dos antepassados; 
são objecto de veneração e da 
oferta de alimentos em datas 
sagradas; e mais, não o apenas 
o seu crocitar é frequentemente 
interpretado como palavras que 
chegam dos mortos, como o seu 
andar motivo para cuidada leitura.

The author of Zoologies is above all an example of how to build 
a bestiary for the Holocene. Transforming vultures, oysters, 
lycosidaes in models to elevate the conscience of humanity, in a 
time attacks to biodiversity – and to our fellow human beings – 
seem to have become irreversible. The thesis is simple: we should 
take ideas for the re-conceptualization of our life even from ants, 
since another element of a shared experience of the earth. 

If this crow is a messenger of the need for a new way of looking 
at the city’s nature, for Lynn Haupt – beacon of a movement that 
values the notion of zoopolis, the superimposing of human and ani-
mal in the urban jungle geographies – the secret lies in enjoying the 
crow, also because loving it is out of question. Haupt is suggesting 
that the crow, an ubiquitous animal whose family – the corvids 
– precedes homo sapiens in millions of years, might be an icon of 
an ecletic ecofreak orientation. We are remembered that the ques-
tion is always more important than the answer, in a serendipitous 
dérive we value in our VICENTE since the first minute. 

Meanwhile, an example of the crow’s radical recreation as di-
mension changing agent can be found in the movie Ucellacci and 
Uccellini by Pier Paolo Pasolini. In the director’s own words this 
has been the most vulnerable, delicate and secret work he’d ever 
done. In fact, in a series of scenes – see the unusual encounter of 
Totò and Ninetto with a speaking crow who presents himself as a 
left wing intellectual, son of doubt and conscience – critical theory and 
a policy of encounter with the urban environment reveal affinities 
(and detachment to) with the Franciscan mysticism (above all in 
the hilarious scene, a movie within the movie, in which our he-
roes, transported to the Middle Ages, decide to preach the concil-
iation between falcons and sparrows). Voilá! 53 The crow, in here 
a dynamic self-portrait of the creator himself (in the end munched 
by the two main characters) is centuries apart from the moralizing 
confinement that is featured in the fable by Francis of Assisi him-
self, ‘unsuspected’ friend of the animals (although already in an 
increasingly urban context). Yes, Francis of Assisi and the proud 
Crow, in which we get to know why the crows became bald! 

ANIMALISTIC REMINISCENCES FROM LUSÓNIA 
(LAND OF THE LUSITANIANS)

What differentiates the frog’s and the butterfly’s 
metamorphosis from the human is that, while the 
transmutation process in the first is an inexorable 
phenomenon, unfailingly driven by biological impulses, in 
humanity it has to be performed by one’s own will and in full 
freedom of conscience. In a newly born child’s growth, nothing 

53. It is as if Pasolini is trying to 
demonstrate, in a cynical move, his 
own mystical-political intuitions, 
possibly in a détournement of 
Hindu mythology (see the legend 
of Bhusunda). In Indian culture, 
crows are considered messengers 
of the ancestors; they are venerated, 
offered meals in sacred dates and 
just like their caw is heard as words 
from the dead, also their walking 
movements carefully read. 
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55. In https://milkweed.org/book/
zoologies

Ó Imagem do filme de Pier 
Paolo Pasolini, Passarinhos e 
Passarões (Uccellacci e uccellini), 
de 1966. Naomi Greene, Cinema 
as Heresy: «A própria insistência 
dos discursos ideológicos do 
corvo, a sua aparente indiferença 
às realidades da emoção humana, 
revelam o cepticismo de Pasolini 
em relação ao Marxismo “racional”, 
ultrapassado. […] Os seus 
incessantes ensinamentos sufocam 
os companheiros, que acabam por o 
matar e comer como lição para “não 
se meter nos assuntos dos outros”.

Ó Image of the Pier Paolo 
Pasolini movie The Hawks and the 
Sparrows (Uccellacci e uccellini), 
1966. Naomi Greene, Cinema as 
Heresy: «The very insistence of 
the crow’s ideological speeches, 
his seeming indifference to the 
realities of human emotion, reveals 
Pasolini’s skepticism regarding the 
crow’s brand of “rational,” outdated 
Marxism. […] His incessant teaching 
suffocates his companions, who 
kill and eat him as a lesson “not to 
meddle in the affairs of others.”
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de transmutação da primeira é um fenómeno inexorável, 
infalivelmente impelido pelos seus impulsos biológicos, na 
humanidade ele tem de ser tomado na sua própria vontade 
e em plena liberdade de consciência. No crescimento de uma 
criança recém-nascida, nada existe de adquirido como num 
animal: ela tem de fazer múltiplos esforços para se erguer,  
falar e raciocinar, para transformar o impulso evolutivo dentro 
de si em força de consciência transpessoal e capacidade prática.
Gilberto de Lascariz

O animal, como que reduto cósmico esotericamente vivenciá-
vel, encontra-se na Iniciação (inclusive a Templária) e na religio-
sidade mais profunda, nos ritos órficos e na Bruxaria Arcaica, 
para precisamente nos lembrar que estamos vestidos de céu (Las-
cariz). Rituais à parte, se sentirmos o nosso corpo com olhos de 
sentir, e enquanto oportunidade para mudar de vida, percebemos 
nele dinâmicas animais impossíveis de traduzir por palavras, um 
‘discurso’ animal resiliente ao ego e ao logos humanos, como aliás 
o testemunham os signos astrológicos. Os nossos corvos seriam 
nestes termos como que sinais de uma necessidade de manter-
mos a inteligência em espiral constantemente evolutiva e ao mes-
mo tempo cíclica, articulando o presente, o passado e o futuro?

Os mais recentes desenvolvimentos relativos ao conhecimen-
to das mais antigas religiões em território português são um 
fascinante território de inter-relação entre o Homem e a Natu-
reza, onde vamos reencontrar os mais remotos destes contactos 
totais com o animal, no cerne do que Gilberto de Lascariz defi-
ne como ontologia do gesto no nosso sentir 57. Nela, certos animais 
são eloquentes figuras de trânsito. Veja-se o mito monsantino 
O Menino e a Corça (por detrás da lenda de Santo Amador). É 
exemplo de como as práticas religiosas e mágicas mais arcaicas 
encontram sempre forma de vir ao de cima, independentemen-
te das narrativas funcionalistas das ciências ou das vias mais ou 
menos desviantes (Lascariz) das lendas cristãs. O animal aí está 
então, neste caso específico, como sinal de processos de trans-
ferências fascinantes: O veado e a corça são, sem dúvida, grandes 
temas da religiosidade germânica, mais tarde manipulados em vão 
para representar Cristo, como se pode ver nas lendas cristianizadas 
de Santo Eustache e Santo Hubert.58 

Outra sub-narrativa que desejo destacar neste contexto da re-
ligião popular portuguesa tem serpentes por protagonistas, che-
gando aos nossos dias seja sob a forma de lendas como a da Penha 
de França59, seja de uma performance colectiva (todos os anos a 
15 de agosto, aldeia de Torno, Lousada) com traços iniciáticos.60 
Mas é nos próprios Miracula de São Vicente que, ainda em ple-
na efervescência da grande chegada e da vitória dos Cristãos do 
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is taken for granted as in the animal: he/she has to make 
multiple efforts to stand up, to speak, to think, to transform the 
evolutionary impulse inside her/himself into a transpersonal 
force and practical capacity. 
Gilberto de Lascariz

The animal, as if an esoterically experienced cosmic haven, 
is found both in the Initiation (including the Templar) and the 
most profound religiosity, in Archaic Witchcraft and in the 
orphic rites, to remember us that we are dressed by the sky (Las-
cariz). Rites apart, if we feel our body with sensing eyes, and as 
an opportunity to change our life, we recognize in it animal dy-
namics impossible to be translated into words; an animal’s ‘dis-
course’ resilient to the Human ego and logos, as the astrological 
signs testify. Would our crows be, in these terms, signs of a need 
to keep the intelligence in a constantly evolutionary spiral and 
at the same time cyclical – articulating present, past and future? 

Very recent developments in the knowledge about the most 
ancient religions in Portuguese territory are a fascinating terri-
tory of inter-relation between Man and Nature, where we re-en-
counter the most remote of these total contacts with the animal, 
in the heart of what Gilberto de Lascariz defines as an ontology of 
the gesture in our feeling 54. In it some animals are eloquent figures of 
transit. The Monsanto myth The little boy and the doe (behind the 
legend of Santo Amador) is an example of how ancient religious 
and magical practices always find a way to emerge, regardless 
of sciences’ functionalist narratives or the deviating ways (Las-
cariz) of Christian legends. The animal is there, in this specific 
case, as sign of processes of fascinating transferences: The deer 
and the doe are, without a doubt, great themes of Germanic religiosity, 
latter on manipulated in vain to represent Christ, as it can be seen in 
the Christianised legends of Saint Eustache and Saint Hubert.55 

Another sub-narrative I wish to highlight in this Portuguese 
popular religion context has serpents as protagonists, arriving 
to in our days either under the shape of legends such as the one 
of Penha de França56, either as collective performance (every 
year in August 15th, in Torno village, Lousada) with initiatory 
traits.57 But it’s in the Saint Vincent’s Miracula that, still in full 
effervescence following the great arrival and the victory of the 
Northern Christians over Islam, that we read a connection be-
tween 1200 and an event in the 4th century, closing the miracle 
list with a serpentine episode, in a clear parallelism with the 
legend of Senhora da Penha:

Virulent Datianus, after many martyr executions, arrived 
to a certain city of Spain called Évora, where he found a 

54. Lascariz, p. 16.

55. Ibidem, p. 61.

56. See Adrião, p. 229.

57. Lascariz, p. 62.
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58. Ibidem, p. 61. A íntima ligação 
mitológica do veado e da corça 
ao Paganismo foi tão forte que 
acabou por se esquecer esta 
ligação artificial criada pela Igreja 
entre o Cristo e o Veado. A corça, 
ou melhor dizendo, a corça ibérica 
que é muito semelhante à cabra, 
tem indubitavelmente relações 
ambivalentes com o culto dos 
mortos e os cultos de regeneração 
e fertilidade. A cabra totémica de 
Ataecina, tão usada como seu 
ex-voto, pode ter representado esse 
papel ambivalente de nutriente 
amaltiano dos campos de cereais 
e de divindade psicopompa do 
Submundo. 
 
59. Ver a lenda do “lagarto” da 
Penha de França, na origem do 
culto à Virgem da Penha, em 
Lisboa. Se uma versão diz que um 
cansado peregrino, dormindo na 
encosta do monte, prestes a ser 
atacado por um lagarto enorme, foi 
acordado pela Senhora, salvando-se 
milagrosamente dela, uma outra 
relata que foi acordado por um 
lagarto por intervenção de Nossa 
Senhora, livrando-se do ataque de 
uma cobra. A serpente simbolizaria 
aqui a antiga religião «pagã» dos 
árabes, sendo o lagarto o dragão 
dos lusos cristãos. Até 1739, 
conservou-se na Igreja um grande 
lagarto embalsamado, substituído 
por um outro de madeira que 
desapareceu no terramoto. Como 
a segunda versão da lenda é que 
vingou, pode ainda ver-se sobre 
as portas da sacristia um lagarto 
e uma cobra de madeira […]. 
Segundo a lenda, foi neste lugar alto 
da Penha de França que Ulisses se 
tomou de amores pela «deusa-
serpente», Ofiússa. In Adrião, p. 229. 
 
60. Lascariz, p. 62. Os romeiros 
pagantes de promessas sobem a 
colina a rastejar pelo chão, como 
fossem serpentes surgindo das 
entranhas da terra, evocando de 
forma atávica essa relação entre a 
Mãe Divina e a Serpente, a senhora 
das águas curativas e regenerativas.
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Norte sobre o Islão, que lemos um conectar do presente de du-
zentos com um acontecimento do Séc. IV, fechando a páginas 
tantas (3.0) o rol dos milagres com um episódio serpentino, com 
evidentes paralelismos com a lenda da Senhora da Penha:

O virulento Daciano, após múltiplas execuções de mártires, 
chegou a uma certa cidade de Espanha chamada Évora, onde 
encontrou um cristão de pouca idade chamado Vicente que 
tinha duas irmãs, as bem-aventuradas Sabina e Cristeta. 
Dando-se, pois, conta de que esse jovem era cristão, lavrou 
contra ele a sentença de que ou sacrificaria a Júpiter ou, se se 
recusasse a sacrificar, morreria da forma mais ignóbil.
Levam-no a sacrificiar a Júpiter, mas chegando ao limiar 
das praças, de repente, a pedra que lhe ficava por debaixo da 
planta dos pés desfez-se de tal modo que se transformou em pó 
e, como se fosse o cunho de qualquer sinete de metal na cerca, 
assim aquela pedra ficou com a marca do pé gravada. Tal 
prodígio conserva-se ali até hoje.
Aterrados por tamanho milagre, os soldados dizem: ‘Nada 
de semelhante fazem os que prestam culto aos nossos deuses; 
ficamos a saber que o Deus verdadeiro é aquele que Vicente 
adora, pois às suas ordens as pedras perdem consistência’.
Levam-no por esse motivo para casa e aí o guardam. Ora, 
as duas irmãs, Sabina e Cristeta, que também adoravam a 
Cristo, sem que ninguém desse por isso, entram na casa em que 
ele estava a ser guardado e, numa ocasião em que ninguém aí 
se encontrava, por entre lágrimas, dirigem-lhe estas palavras: 
«Tem pena de nós, irmão mais velho, tem pena de nós; estamos 
já orfãs de pai e mãe, tu eras quem tomava conta de nós, tu 
eras o nosso pai, a nossa mãe; a quem nos deixas que vão dar-
nos a morte? Ponhamo-nos em fuga e, se entretanto voltarmos 
a ser apanhados pelos perseguidores, entreguemos juntos as 
almas à Trindade divina».
Vencido, finalmente, pelas súplicas, S. Vicente anuiu e juntos 
empreendem a fuga e encaminham-se para Ávila, cidade de 
Espanha. Sem demora, os perseguidores cruéis os alcançam 
em cavalgada mais rápida. Dão com eles na dita cidade e 
aí os prendem sem piedade. Levam-nos para fora de portas 
a um local que agora chamam Vestígios. Suspendem-nos do 
cavalete, despedaçam-lhes os membros e depois calcam-lhes 
o pescoço com pedras e esmagam-lhes a cabeça à paulada. 
Coroados com tal martírio, juntos entregam a alma a Deus. 
Os soldados deixam os corpos insepultos, e proferindo ameaças 
a quem pretendesse dar-lhes sepultura, regressam a dar 
notícias a Daciano.
Porém, de súbito, por vontade de Deus, de um esconderijo de 
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young Christian called Vincent who had two sisters, the blessed 
Sabina and Cristeta. Becoming aware that the young man 
was Christian, sentenced him to offer sacrifice to Jupiter or, 
if he refused to offer the sacrifice, he would then die the most 
ignoble way. 
He is taken to offer sacrifice to Jupiter but arriving at the 
square the stone under his feet suddenly turned into dust and 
so his foot, like a signet stamp, got engraved in the stone. Such 
prodigy has been conserved until our days. 
Terrified by such miracle, the soldiers say: ‘Nothing similar is 
done by those who adore our Gods; now we know that the true 
God is the one Vincent adores, for at his orders stones loose 
their consistency.
For that reason, he is taken home and guarded. Later, the two 
sisters, Sabina and Cristeta, who also adored Christ, enter 
the house where he was kept, without being noticed, and said: 
«Older brother have mercy on us, have mercy on us; we are 
already orphans from our father and mother and you were 
who were taking care of us, you were our father and our 
mother; to whom will you leave us to be killed? Let’s run away 
and if in the meanwhile we get again caught by the persecutors 
we’ll surrender our souls to the Divine Trinity».
Eventually defeated by the pleas, Saint Vincent agreed and 
they run away together towards Ávila, a city in Spain. 
Without further delay, the cruel persecutors reach them in their 
faster ride. They find them in the aforementioned city and 
mercilessly arrest them. They take them outside the village to a 
place now called Vestigios [Vestiges]. They hang them in the 
rack, tear their limbs apart and then stamp on their necks with 
stones and smash their heads. Crowned with such martyrdom, 
together they surrended their souls to God. The soldiers leave 
the bodies unburied, and threatening whomever would bury 
them they go back to Datianus to give him the news. 
However, suddenly, by God’s will, a monster who used to 
swallow the living beings comes out of a serpents’ hiding place; 
with rings around the whole body, its head high, it starts to 
guard the martyrs of Christ. 
It was then that a certain Jew, passing by that place by mere 
curiosity, decided to look for the martyrs’ bodies. The serpent 
raises his squamous neck and with impetus screws him in the 
spirals and tightens him in the rings of his body. The Jew 
remained still for almost an hour and then, raising his eyes 
to the sky above, under divine inspiration, said: «Christ, 
defender of your servants, set me free from this evil animal, 
so that I believe in You, receive your Sacrament, bury my 
lords and your friends with dignity and build a basilica in 
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Ó Retábulo da Capela  
de São Vicente
Oficinas de Garcia Fernandes
(mão de Manuel André?)
Lisboa
c. 1540-1550
Pintura a óleo sobre madeira.
Proveniente da Capela de S. Vicente 
(actual Igreja de São João Baptista/ 
Museu Paroquial) pertence Santa 
Casa da Misericórdia.
Cedida por Protocolo ao Museu 
Municipal de Óbidos integra  
a exposição permanente. 
© Edgar Libório

Ó Retable of the Saint  
Vincent's Chapel
Garcia Fernandes Studios 
(hand of Manuel André?) 
Lisbon
c. 1540-1550
Oil painting on wood.
Provenance: Saint Vincent's Chapel
(actual Saint John Baptist Church/
Parochial Museum) owned by 
Santa Casa da Misericórdia.
Lended to Museu 
Municipal de Óbidos, integrating 
the permanent exhibition.
© Edgar Libório
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serpentes sai um monstro que costumava engolir os vivos; com 
o corpo enroscado em anéis e a cabeça no ar, põe-se a guardar 
os mártires de Cristo.
Ora, certo judeu passava por mera curiosidade por aquele 
local e quis ver os corpos daqueles mártires. A serpente 
levanta o pescoço escamoso, forma um ímpeto, enrosca-o nas 
espirais e aperta-o nos anéis do seu corpo. Ficou ele imóvel 
por espaço de quase uma hora e levantando os olhos para o 
alto, sob inspiração divina, pronunciou estas palavras: «Cristo, 
defensor dos teus servos, livra-me deste animal maligno, para 
que eu acredite em Ti, receba teu sacramento, dê sepultura 
condigna aos meus senhores e teus amigos e construa a 
expensas minhas uma basílica em sua honra».
Mal acabou estas palavras, a serpente desata as espirais dos 
anéis, foge numa batida rapidíssima e nunca mais apareceu.
O judeu, por seu lado, cumpriu depois tudo quanto prometera; 
feito cristão, construiu, a expensas próprias, uma basílica de 
traça admirável em louvor de Jesus Cristo, a quem seja dada 
honra e glória pelos séculos. Amen.61

Evocar esta serpente interessa-me precisamente por tais cria-
turas fazerem parte, na cultura humana, de uma matriz iniciáti-
ca fundamental que, apesar de hoje obscurecida pela deriva civi-
lizacional, subsiste como desafio essencial para um caminho da 
serpente que tão bem Pessoa – mais que Maçom, templário – viria 
a elaborar. There you go, correspondências sobre correspondên-
cias, o mito evolui (e involui) connosco, sobe e desce na coluna 
do tempo. O que se segue é assim um conjunto de breves inter-
pelações que o culto da serpente representa, culto esse que pon-
tualmente encontra nos nossos corvos uma ilustre companhia 
alada. Tal culto serpenteia por entre tropos de iniciação como o 
do Dragão (que, apesar de frio, concebe um Espírito de Fogo)62, 
do Sapo (também conhecido pelo Dragão dos Mistérios) ou da 
serpente de duas cabeças.63

Dado que o processo xamânico implica uma reversão cogniti-
va no homem, contacto com os antepassados, isso as serpentes 
eram para os romanos a hierofania da Anima Loci num territó-
rio – a Terra das Serpentes – que se ia cristianizando. Imagem-
-experiência que remete para o húmido e o fluído, a fertilidade 
da terra e a fecundidade do género humano, a serpente, regis-
te-se, é para os gnósticos, desde sempre, o símbolo do Reden-
tor.64 Ofiússa será assim uma e a mesma, apesar de distinta, que a 
Serpente Vermelha de D. Rodrigo, a serpente-dragão nas mãos 
de S. Evangelista, as serpentes Kundalini (enrolada na base da 
espinha) e Ananda (guardiã do Nadir, enrolada na base do eixo 
cósmico), Fawaafa, venerada na tradição animista africana…  
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62. Considerar ainda que, «no 
imaginário universal, e muito 
explicitamente o medieval, figuram 
o aprisionar da evolução como 
monstro ou dragão que é preciso 
matar para instalar a ética que 
ele impede.» V. Godinho, Helder, 
«O Poder e o Amor na Lenda do 
Rei Rodrigo». In https://run.unl.
pt/bitstream/10362/6775/1/
RFCSH7_303_310.pdf 
 
63. Que, recorda-nos Gilberto de 
Lascariz, é não apenas um mito 
mas também, que é o que dá na 
verdade um poder particular a 
estas imagens, um facto zoológico 
– sim, existem serpentes de duas 
cabeças… Que las hay… 
 
64. Vale a pena ‘surfar’ na 
Wikipedia (Ofiússa, Ophiussa) e 
seguir intensos debates online 
sobre o papel da Serpente (bem 
como dos relacionados Dragão e 
Grifo [metade leão, metade águia, 
mas com cauda de serpente!]) ao 
longo de uma ininterrupta linha de 
profundos simbologismos, de que 
a Serpente Verde na bandeira da 
Ala dos Namorados em Ajubarrota 
e da Serpe Alada no timbre de D. 
João I seriam ilustres antepassados 
(conferir pórtico do Mosteiro da 
Batalha). E se calhar ir parar aos 
mistérios de uma ou mais invasões 
reptilianas da Terra, oriundas da 
constelação de Draco.

their honour to my cost».
As soon as he finished these words, the serpent sets him free from 
the rings and quickly disappears, never to be found again. 
The Jew, on his side, kept all his promises; once a Christian, 
he built to his own cost an admirable basilica in the praise 
of Jesus Christ, to whom honour and glory shall be granted 
through all centuries. Amen.58

I’m interested in evoking this serpent precisely because such 
creatures are part, in human culture, of an essential initiatory 
matrix that, although obscured today by the civilizational drift, 
remains as an essential challenge toward the way of the serpent that 
Pessoa – more than Mason, a Templar – would so well elaborate. 
There you go, correspondences over correspondences, the myth 
evolves (and regresses) with us, goes up and down the column of 
time. What follows is a set of brief interpellations that the cult of 
the serpent represents, a cult that occasionally finds in our crows 
a prominent winged company. Such cult winds through tropes 
of initiation such as the Dragon (that, although cold, conceives 
a Spirit of Fire, as in the legend of D. Rodrigo), the Frog (also 
known as the Dragon of Mysteries) or the two-headed serpent.59

Given that the shamanic process implies a cognitive reversion 
in Man, along with the contact with the ancestors, the serpents 
were for the romans the hierophany of the Anima Loci of a ter-
ritory – the Land of the Serpents – that was becoming Chris-
tianised. As an image-experience that remits to the humid and 
fluid, the earth’s fertility and the fecundity of the human gender, 
the serpent is for the gnostic, since ever, the symbol of the Re-
deemer.60 Ophiussa will thus be one and only, even if distinct, 
with the Red Serpent of D. Rodrigo, the dragon-serpent in the 
hands of Saint John the Evangelist, the serpent of Kundalini 
(curled in the base of the spine) and Ananda (guardian of Nadir, 
curled in the base of the cosmic axis), Fawaafa, worshiped in the 
African animist tradition… and the Genesis’ serpent, the sym-
bol of the Mãnasaputras.

In Panóias, Vila Real, we find today the remnants of a myster-
ical enclosure, the place of of the celebration of the God Serapis, 
from the 2nd or 3rd century. The Lapiteas, or People of the Ser-
pent, named that way because they give to this animal – or find in 
it – the function of protective infernal divinity, simultaneously 
of the dead and of fertility. The Romans, tuned in their process-
es of cultural conquest with the importance of the genius of the 
place, recognised that the numens of the gentile people were al-
ways recognised under the shape of a serpent.61 Let us offer our-
selves to the interpretative spiral: 

59. Gilberto de Lascariz notes that 
two-headed serpents are a rare 
zoological fact but do really exist. 
Que las hay…

60. It is worth to search for 
Ofiússa/Ophiussa in Wikipedia, in 
order to check for links between D. 
João’s Winged Serpent, the Green 
Serpent in the flag of the Ala dos 
Namorados at the Ajubarrota battle 
and maybe even other serpentine 
monsters, maybe coming from the 
constellation of Draco.
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61. In Nascimento, pp. 90-91.

58. In Nascimento, pp. 90-91. 

61. In Lascariz, p. 79.
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a serpente do Genesis, símbolo dos Mãnasaputras.
Em Panóias, Vila Real, encontramos hoje os resquícios de um 

recinto mistérico, lugar de celebração do deus Serápis65, datado 
do século II ou III. Os Lapiteias, ou Povo da Serpente, assim 
chamado precisamente por entregarem a este animal, ou de nele 
encontrarem, a função de divindade infernal protectora, simulta-
neamente dos mortos e da fertilidade. Ora os Romanos, sintoni-
zados nos seus processos de conquista cultural com a importância 
do génio do lugar, reconheceram que os númens dos povos gen-
tílicos eram sempre reconhecidos sob a forma de uma serpente.66  
E mais, assim nos entreguemos à espiral interpretativa: 

No centro cultual dos Lapiteas, o Castro de S. Bento, 
velho centro ofiolátrico dos antigos Saefos, o arcebispo de 
Braga Stephanus mandou erguer em 1242 uma ermida 
em honra de S. Cristóvão, no lugar então conhecido pelos 
forais concedidos por D. Sancho I, sob a designação de 
Castello de Sancto Christoforo. São Cristóvão é, também, 
uma espécie de Enki cristianizado, pois na Bíblia ele é, 
sob o nome de Enkai, o primeiro Gigante. S. Cristóvão é, 
como se sabe, também um gigante que se torna o portador 
dessa Força Espiritual conhecida por Cristo nos círculos 
iniciáticos do Médio Oriente. Nas lendas que o celebram 
é ele que ajuda a travessia de um rio ao Menino Jesus. […] 
Como Enki, o Senhor da Sabedoria Primordial, este santo 
é o Portador do Khrestos ou Cristo, a Sabedoria, fazendo 
a relação com as forças femininas das Águas Abissais.67 

Tais construtivismos mitológicos habitam o corpo-cadáver-
-campa-barca da Igreja Católica. 

A fábula cristã de demonização das Divindades Pagãs, a 
sua ligação a Satã e o seu encarceramento nas profundezas 
do Abismo até ao dia do Julgamento Final começa com 
S. Paulo e, depois dele, é difundida pela demagogia dos 
primeiros cristãos como S. Justino, Orígenes, S. Jerónimo 
e Santo Agostinho. Na realidade essa crença refere-se ao 
Mistério das Divindades Subterrâneas. Ora, esse Mistério 
é de que os Primeiros Deuses, não os Deuses Pagãos mas 
os que surgiram antes da criação da humanidade, jazem no 
húmus terrestre, nos nossos tropismos e pulsões primárias, 
no nosso inconsciente antropológico.68

Dito isto, em Vila Viçosa deparamo-nos com uma extraordi-
nária imagem em pedra – um cobra enrolada numa cruz! – que 
poderá ser uma insinuante hierofania mágico-religiosa tão dis-
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67. Ibidem, p. 80.

68. Ibidem, p. 32. Para os iniciados 
romanos, o Deus Enki, da Babilónia, 
também conhecido por Serapsi, 
significando Rei das Profundezas, 
era representado por uma Serpente 
que alguns judeus cristãos 
identificavam com, então, com a 
serpente do Éden.

Ó Serpente do Carrascal em 
frente à Igreja da Senhora da Lapa,  
Vila Viçosa.

Ó The Carrascal Serpent, in front  
of the Church of Senhora da Lapa, 
Vila Viçosa.

In the cultic centre of the Lapiteas, the hill-fort [castro] 
of São Bento, the former ophiolatric centre of the ancient 
Saephs, the archbishop of Braga, Stephanus, ordered  
the construction in 1242 of a hermitage in the honor  
of St. Christopher [S. Cristóvão], in the place known  
as Castello de Sancto Christoforo. St. Christopher  
is, himhelf, a sort of christianized Enki, since, in the 
Bible, he is, under the name of Enkai, the first Giant.  
St. Christopher is, it is known, also a giant who becomes 
the bearer of that Spiritual Force known as Christ in 
the initiatic circles of the Middle East. In the legends 
celebrating him it is he who helps Baby Jesus to cross a 
river. […] Like Enki, the Lord of Primordial Wisdom, 
this saint is the bearer of Khrestos or Christ, Wisdom, 
establishing the relation with the feminine powers of  
the Abyssal Waters.62 

Such mythological constructivism inhabits the body-corpse-
grave-barque of the Catholic Church. 

The Christian fable demonizing Pagan Deities, their 
connection to Satan and their incarceration in the depths 
of the Abysm until the Judgement Day is started by 
St. Paul; after him, it is spread by the demagogy of the 
first Christians like S. Justin, Origen, S. Jerome and St. 
Augustin. In reality, this belief refers to the Mystery of 
the Subterranean Deities. Such mystery is the one of 
the First Gods, not the Pagan Gods but the ones which 
appeared before the creation of Mankind, coming from 
the earthly humus, inhabiting our primary tropisms and 
pulsions, in our anthropological unconscious.63

That being said, in Vila Viçosa we find an extraordinary image 
in stone – a snake curled in a cross! – that can be an insinuating 
magic-religious hierophany so distant we wouldn’t know today 
how to recover its original traces. In Carrascal’s wayside cross, 
dating from the 16th century – notice with Lima de Freitas that 
there are snakes around crosses at least since the 12th century! –, 
what we see is a Dragon-Serpent over a cross in an initiatic trib-
ute to the Draco constellation. Notice again with Lima de Frei-
tas that, as in the serpent of Carrascal, in the Theogony of He-
siod, also the Ocean, whose nine rims wind themselves around 
the world, have the tenth circle of creation process in the root 
of the cosmos, where Styx raises himself (btw, rock band name). 
This reminder of one of the rivers of Hell leads to the myths 
of the subterraneous crossing undertaken every night by the 

62. In Ibidem, p. 80.
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65. Serápis é um soberano 
caminhante entre os mundos da 
morte e da vida, funerário e agrícola 
– donde dando forma humana ao 
Boi Ápis, símbolo do renascimento 
primaveril –, subterrâneo e solar, 
guardião nas encruzilhadas do 
espaço e do tempo (Lascariz).

66. In Lascariz, p. 79. Para Lascariz: 
Estaríamos, assim, numa aposta 
interpretativa nova e interessante! 
Foi sobre este o primeiro Deus 
Enki que se deve ter formulado 
toda a iconografia do Serapis 
egípcio. Enki era o deus das águas 
subterrâneas e do Caos Primordial, 
divindade criadora que, com o seu 
próprio sangue gerou os primeiros 
humanos, sendo considerado o 
deus da sabedoria. […] Em alguns 
excertos babilónicos subentende-se 
que terá sido Enki quem sussurrou 
ao ouvido de Utnapishtim, o bíblico 
Noé do Génesis, como escapar ao 
dilúvio.

63. Ibidem, p. 134.
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tante que não saberíamos hoje quase recuperar-lhe os originários 
traços. No cruzeiro do Carrascal, que data do séc. XVI – mas 
note-se com Lima de Freitas, que existem cobras em torno de 
cruzes pelo menos desde os séc. XII! –, o que vemos é uma Ser-
pente-Dragão sobre a cruz, num tributo iniciático à constelação 
de Draco. Note-se com Lima de Freitas que, como na serpente 
do Carrascal, na Teogonia de Hesíodo, também o Oceano, cujos 
nove aros se enrolam à volta do mundo, tem o seu décimo círculo 
em processo de criação, na raíz do cosmos, onde se ergue Styx 
(btw, nome de banda rock). Lá está, esta evocação de um dos rios 
do Inferno conduz logicamente aos mitos do cruzamento subter-
râneo que todas as noites o deus-sol empreende. Escreve Pessoa: 
É preciso, quando se é Serpente, passar em Satan para chegar a Deus.  

Sem dúvida, mais do que uma qualquer herege representação de 
Ophis, a Serpente do Carrascal poderá ser uma representação do 
Genius Loci, habitualmente representado por uma serpente, e uma 
memória da Serpente de Bronze que Moisés ergueu, tal Axis Mun-
di, sobre uma cruz para curar as enfermidades do corpo e da alma.69 
A Tradição estabelece, por aí, a figura de um Cristo-Serpentino 
(em contraste com hebraico e mais obviamente sacrificial Cor-
deiro de Deus), interpretando no coração do Cristianismo o link 
Ophis-Serpente-Leão70. Um mesmo Cristo que, para os adeptos 
de Mani, o deus da Lua nos países do Norte, é o Anjo que adqui-
re a forma da serpente para atirar o casal primordial para a via do 
(auto-)conhecimento (Lima de Freitas)?

Resta saber se dois corvos na vela da Cidade da Luz não ainda 
duas aspas orgulhosamente pagãs no texto que continuamente 
é rescrito por Saberes e Poderes, venham os mesmos do local, 
Lug, do forasteiro Bran (deus-corvo celta) ou… das Estrelas. 
Continuo a imaginar os corvos como dignos comentadores silen-
ciosos destas dinâmicas psico-lógicas, religiosas, e propriamente 
gnósticas e alquímicas, e ainda, espécie de tradução para o plano 
dos céus e da Gestalt, de uma lógica de um em dois cuja essên-
cia é a polaridade trickster ou que pelo menos se entrega à busca 
hiperbórica (Lascariz) nesse modo negro-alado-conversacional.

Será então a serpente uma espécie de totem de uma Nação Es-
piritual que, na prática, está sempre pronta para integrar o vir-
tualmente distinto? Em lugares sagrados como o serapeum de 
Panóias (que eram simultaneamente templos-hospitais e lugares 
de iniciação), em como em muitos templos romanos, praticava-

-se a adoração de divindades de múltiplas culturas e filiações, de 
romanas a iranianas, de gregas e indígenas num ecletismo criativo 
e tolerante que ainda hoje surpreende o historiador 71. Mais, duran-
te as perseguições romanas de trezentos – de que S. Vicente e 
S. Lourenço72 foram notáveis vítimas – chegaram os templos de 
Serápis – O Salvador, mas igualmente hipóstase de Hades – a ser 
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God-Sun. Pessoa writes that it is necessary, once a serpent, to 
get through Satan to get to God. 

Without a doubt, more than any heretic representation of Ophis, the 
Serpent of Carrascal might be a representation of the Genius Loci, 
usually depicted as a serpent, and a memory of the Bronze Serpent 
Moses raised, as the Axis Mundi, over a cross to heal the wounds of 
the body and soul.64 Tradition establishes the figure of a Serpen-
tine-Christ (contrasting with the Hebraic and more obviously sac-
rificial Lamb of God), interpretating in the heart of Christianism 
the link Ophis-Serpent-Lion. The same Christ who, for Mani’s 
adepts, the God of the moon in the Northern countries, is the An-
gel who transforms into a serpent in order to throw the primordial 
couple into the path of (self-)knowledge (Lima de Freitas)?

It remains to be seen if two crows in the sail of the City of Light 
might be two pagan quotation marks in the text which is contin-
ually re-written by Wisdoms and Powers, be they coming from 
the local Lug, the outsider Bran (Celtic God-Crow) or… the 
Stars. I keep imagining the crows as worthy silent commentators 
of such psycho-logical religious, gnostic and alchemical dynam-
ics, if not a sort of translation, into the dimension of heaven and 
of Gestalt, of a two-in-one logic whose essence is the trickster po-
larity or, at least, surrenders itself to the hyperboric search (Las-
cariz), in that conversational black-winged mode. 

Is the serpent then a sort of totem of a Spiritual Nation that, 
in practice, is always ready to integrate the virtually distinct? 
In sacred places such as the serapeum of Panóias (at the same 
time hospital-temple and place for initiation), as in many roman 
temples, the worship was of deities of multiple cultures and fil-
iations: Romans, Iranians, Greek and indigenous, in a creative 
and tolerant eclecticism that still today amazes the historian65. During 
the Roman persecutions of the fourth century – of which Saint 
Vincent and Saint Lawrence were notable victims – the temples 
of Serapis – The Saviour, but equally hypostasis of Hades – were 
the places where escaping Christians got shelter. 

Once again, despite not being the main character of these 
journeys, the crow is without a doubt decisive for their functional 
ambiguity, as it can be assumed from a recent excavation in S. 
Miguel da Mota, in which becomes clear its affinity with the… 
black boar.66 Coming from the other theophanic spectre is the 
dove, since the (de)materialization of the Holy Spirit and sub-
limation of the animal instinct. Turned possibly and irretrieva-
bly into a static sign, albeit remaining in the alchemical jargon a 
crucial term where we find again an obscure parentage with our 
crow: Saturn Dove, a dove covered with lead to represent the soul 
enclosed in the flesh’s matter.67 As we can see the black crow, when 
diving in the end of the world’s waters, near Sagres but also near 

65. Ibidem, p. 83.
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69. Ibidem, p. 134. 
 
70. Mas aprofunda Lascariz, 
neste jogo da apanhadas ou às 
escondidas entre as trevas e a luz, 
a morte a vida, a noite e o dia: na 
realidade, parece que a imagem 
preferencial da manifestação 
deste Númen em Alandroal 
não terá sido só a Serpente, 
sob a penumbra simbólica das 
constantes referências à Luz Negra 
do Lucefecit, mas sobretudo a do 
Galo, ave simultaneamente crística 
e luciférica. É, por isso, que ainda 
se vê hoje muitas vezes essa ave 
profética da Aurora, anunciadora do 
nascimento da Luz, sobre o cume 
dos campanários de nossas igrejas 
(veja a relação da palavra com 
campa, isto é, sepulcro), sendo por 
isso um dos nutrimentos sacrificiais 
e cerimoniais do solstício de Inverno 
e da Noite de Natal. Como diria o 
outro Fernando, quase homónimo 
do Pessoa: ‘E esta, hein?’ 
 
71. Ibidem, p. 83. 
 
72. Poderíamos serpentear com 
Hugo Martins: «Em diversos 
pontos da Europa celta a 
campanha de cristianização 
levou a que Mikael substituísse 
o velhinho deus Lug, gerado 
da deusa Dana ou Danu e 
de Bel ou Belenos, apodado de 
“o Luminoso” e considerado a 
encarnação do próprio Espírito 
do Sol na Terra, motivo porque foi 
a divindade mais importante do 
panteão lígure, celta e celtibero. 
Segundo Juan Atienza, Lug também 
haveria de ser associado ao santo 
mártir Lourenço, e o seu martírio na 
grelha incandescente viria a retratar 
o estado de Chrestus ou Arhat [de 
Fogo] a fim à 4.ª Iniciação Real 
que na vida de Cristo equivale 
à Crucificação mas também ao 
entrosamento da Energia Celeste 
vertical (Fohat) com o Fogo 
Terrestre horizontal (Kundalini) 
formando uma cruzeta flogística 
ou Pramantha, e é assim 
que Lourenço também ficou 
associado ao Sol na triplicidade 
da sua manifestação “sacrificial” 
como Luz, Calor e Chama. Lug, 
Lugcitânia, Luxcitânia, Lusitânia
, “Lugar de Luz” mas também de 
“Lug, a Alma do Sol”, eis aí a origem 
etimológica dos antepassados 
dos portugueses, os lusitanos. 
Tal como Miguel também Lug se 
confundia com a Luz de seu 
Pai, Bel. A esta Divindade Suprema 
dos celtas eram encaminhadas 
as almas dos defuntos para 
que se absorvessem Nela e 
gozassem da Paz eterna, e se 
antanho eram conduzidas post-
mortem por Lug, hoje as são 
por Miguel, ambos deuses 
psicopompos, ou seja, 
intermediários entre o mundo 
dos vivos e o oceano dos mortos. 
Tal panorama é-nos dado pelo 
Cabo Espichel, onde [como em 
Sagres de Vicente] o Sol se põe e 
o mundo termina para começar o 
mar incógnito.» In https://lusophia.
wordpress.com/2013/06/03/os-
misterios-do-santuario-de-nossa-
senhora-de-mua-por-hugo-martins/

64. Ibidem, p. 32. For the initiated 
Romans, the God Enki, also known 
as Serapsi, meaning King of the 
Underworld, was depicted as a 
Serpent, the same some Christian 
Jews would identify as the Eden’s 
Serpent.

66. Ibidem, p. 104. 

67. Ibidem, p. 120.
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onde se recolheram os Cristãos em fuga. 
Mais uma vez, não sendo o corvo assim tão frequentemente 

personagem principal destas viagens, é sem dúvida determinan-
te, até – mais uma vez – pela sua ambiguidade funcional, como 
se pode deduzir de uma escavação recente, em que se torna evi-
dente sua afinidade com… o negro javali.73 Do outro do espec-
tro teofânico está aliás a pomba, (i)materilização do Espírito 
Santo, porquanto, precisamente sublimação do instinto animal. 
Tornada porventura e irremediavelmente um signo estático, se 
bem que subsista no jargão alquímico um termo crucial para vol-
tarmos a encontrar um .parentesco obscuro com o nosso corvo: 
Pomba de Saturno, uma pomba coberta de chumbo para representar a 
alma fechada na matéria da carne.74 Veja-se lá então como o negro 
corvo, quando mergulha nas águas do fim do mundo, ali para os 
lados de Sagres mas também ao Cabo da Roca ou qualquer outra 
Finisterra, mas também lá mais acima no carvoeiro (!) de Peni-
che, se transforma numa plúmbea… corvina? 

Santo Antão (para Lascariz uma falsificação de Endovélico), é 
exemplo de como temos de procurar sempre, pelas vias mais si-
nuosas que formos capazes, a verdade por entre a bruma das mais 
entrópicas manipulações culturais. Pois que em Santo Antão – 
no panteão cristão conhecido como o padroeiro dos Animais!! 
–, com seus cão e porco [domesticado de javali] por companhia, 
– cujas tentações na visão cinematográfica de Bosch represen-
tam um mundo povoado de monstros (homens-animais) – vem 
deslocar a devoção mantida a um Deus primitivo de origem celta e 
lusitana para o contexto piedoso da religião cristã.75 

Curiosamente, nas tradições arcaicas, o cão, sucedâneo do 
lobo, refere-se ao ancestral mítico que protege os mortos e ao 
morto transformado em génio no Submundo. Apesar de estar-
mos a falar de transições como a de um Lobo que, em Portugal, 
se torna Javali (para ser adorado mais directamente), e de que 
estas coisas se deduzem de factos às vezes estranhamente pro-
saicos (como a oferta de chouriços a Santo Antão, em Óbidos…) 
será que estamos assim tão longe da alegoria animal numa pin-
tura de Tiziano (Allegoria della Prudenza, c. 1550-1565)? Ou 
por outra, será que uma metaforologia animal é aspecto incon-
tornável da nossa própria humanidade em busca (de saúde, do 
conhecimento, de redenção)? No tempo em que o Endovélico 
era senhor de terras lusas, já o corvo parece estar a materializar, 
pousando no sítio, uma ligação aérea e cósmica que redime, e que 
o processo médico, transmutado constelação 76 epitomiza. Como 
se o facto de a constelação que vela Portugal se chamar ‘da Ser-
pente’ espelhasse a Serpente primordial que, cá em baixo, nada 
Lucefecit acima, num fértil oceano de memórias, atravessando 
as iluminações cristãs.
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Cape Roca or any other Finisterra, but also up there in Peniche’s 
carvoeiro (!) turns into a leaden… corvine? 

Saint Anton (for Lascariz a falsification of Endovelicus), is an 
example of how we always have to search, through the most sin-
uous paths, the truth in the mist of the most entropic cultural ma-
nipulations. In the Christian pantheon St. Anton is known as the 
patron of animals (!!), always accompanied by a dog and a pig – the 
domesticated boar. His temptations in the cinematographic vision 
of Bosch, are depicted as a world populated by monsters (men-an-
imals). Anton moves the devotion to a Primitive God of Celtic and 
Lusitanian origin to the merciful context of Christian religion.68 

Curiously, in the archaic traditions, the dog, surrogate of the 
wolf, is referred to as the mythical ancestral who protects the 
dead and as the dead as transformed into genius of the Under-
world. Although we are speaking of transitions such as the one 
of the Wolf that, in Portugal, becomes the Boar (to be more di-
rectly adored), and that these things are sometimes reduced to 
strangely prosaic facts (as the offering of chorizos to Saint Anton 
in Óbidos…) might we be that far away from the animal allegory 
in the painting by Tiziano Allegoria della Prudenza (c. 1550-
1565)? Or, might it be that any animal’s metaphorology is an 
unavoidable aspect of our own humanity’s search (for health, for 
knowledge, for redemption)? In the time when Endovelicus was 
the Lord of the Lusitanian lands, is seems that the crow was al-
ready materializing an aerial and cosmic relation that redeems, 
and that the medical process, transmuted into constellation69 
epitomises. As if the constellation that watches over Portugal, 
called ‘of the Serpent’ would mirror the primordial serpent that, 
down here, swims up the Lucefecit river in a fertile ocean of 
memories, crossing the Christian illuminations. 

PESSOA IN THE WAY OF THE SERPENT

In Fernando Pessoa’s series of texts ‘The Way of the Serpent’, 
the poet incorporates Pythagoreanism in the exploratory draw-
ing of a geometrically serpentine figure. It’s a vertical recreation 
of the Vesica Piscis, sacred for the Pythagoreans, that says, or bet-
ter, demonstrates, that not only an original separation point is the 
source of all energy, but also that the Original One multiplies it-
self under the form of Duality. The Way of the Serpent is a sacred 
path with the structure of a double helix, with a prophetic charac-
ter, a matricial way to go through what links the human to the di-
vine (and the other way around?), working as a sort of ascending 
map that starts on earth – where, for Pessoa, only one truth can 
be found, the one of instinct – to culminate in the Infinite. 

69. See the myth of Asclepius.
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73. Lascariz, p. 104. Num ex-voto 
desenterrado em S. Miguel da 
Mota (Fevereiro de 2003), vê-se 
um ofertante levando cachos dos 
seus vinhedos e uma ave, o que 
muitos julgam ser uma pomba 
mas cuja morfologia se assemelha 
à de um corvo. Como o corvo, o 
Iniciado atrai-se pela Luz, contudo 
terá de se cobrir no negrume de 
sua plumagem e na incubação de 
Enobólico para a receber. Tudo leva 
a crer que se ia a S. Miguel da Mota 
opara se ser curado de corpo, mas 
o santuário de Rocha da Mina teria 
uma tipologia mistérica sugerindo 
que lá se poderia ter ido, também, 
para se ser curado do espírito e 
conhecer ante-morte o mundo dos 
Mortos Abençoados. Era o corvo e 
o javali, ambos animais funerários e 
que ela sua cor negra são viajantes 
pelo Submundo que o sugerem. 
 
74. In Lascariz, p. 120.

75. Ibidem, p. 109. 
 
76. Asclépio (nome grego, em 
latim Esculápio), que depois de 
observar uma serpente ressuscitar 
outra de sua espécie com um 
punhado de erva curativa ‘funda’ 
a medicina. E que, curiosamente, 
acaba fulminado por Zeus quando 
este se apercebe que andava a 
ressuscitar demasiados mortos. 
E é precisamente Apolo que, 
enfurecido se vinga, matando 
os Cíclopes que fabricavam os 
raios mortais. A serpente passou, 
então, a ser eternamente ligada à 
imagem e aos feitos de Asclépio 
e os dois transformaram-se 
em constelação. Vários autores 
referem aliás que a imagem de 
Ofiúco representa Apolo a lutar 
contra Píton, para se apoderar do 
Óraculo de Delfos. No campo da 
astronomia, duas notas fascinantes: 
Nos limites dessa constelação se 
observa Barnard, uma das estrelas 
mais próximas do nosso sistema 
solar. Esta estrela é o corpo estelar 
que mais se desloca no firmamento, 
aquele de maior movimento próprio. 
Para se ter uma ideia, nos últimos 
duzentos anos Barnard percorreu o 
equivalente ao diâmetro de nossa 
Lua, deslocamento notável para 
uma estrela. Outra curiosidade 
dessa constelação é que a última 
explosão de supernova em nossa 
galáxia aconteceu exatamente 
naquela região. Cá em baixo, 
entretanto, um episódio crucial 
na história da Humanidade 
tem a serpente como secreta 
protagonista: pois dado que o 
veneno da cobra tem propriedades 
neurotóxicas, induzindo um estado 
cataléptico semelhante ao da morte, 
poderá ter sido a arma utilizada 
para salvar Jesus da morte na cruz.

68. Ibidem, p. 109.
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PESSOA N’O CAMINHO DA SERPENTE

Na série de textos de Fernando Pessoa ‘O Caminho da Ser-
pente’, Fernando Pessoa incorpora aspectos de Pitagorismo no 
desenho exploratório de uma serpenteante figura geométrica. É 
uma recriação verticalizante da Vesica Piscis, sagrada para os Pi-
tagóricos e que diz, ou demonstra, que não apenas que um ponto 
original de separação é a fonte de toda a energia, mas também 
que o Uno Original se multiplica sob a forma da Dualidade. O 
Caminho da Serpente é um percurso sagrado em dupla hélice 
com carácter profético, uma via matricial para percorrer o que 
liga o humano ao divino (e vice-versa?), funcionando como es-
pécie de mapa ascensional que se inicia na terra– onde, para Pes-
soa, há a única verdade, a do instinto – e culmina no Infinito. 

Assim arrisco que a importância de S. Vicente para a Cidade 
advém de ter sido uma espécie de Desejado que chegou mesmo! 
Foi esse o Acontecimento, um subida decidida na Vesica Piscis 
da identidade de Lisboa, e que, rica- e paradoxalmenre, reco-
nectou a futura capital com o Ancestral (precisamente poir via 
de dois humildes servidores do Cosmos, os corvos). S. Vicente 
trouxe assim o nada que é tudo, ou se quisemos o nada que é 
mais nada que o nada, o foco energético no topo da serpente 
ascendente e eternamente curiosa por mais uma curva. Preci-
samente a caminho das Descobertas, período em que, não nos 
esqueçamos, a sociedade e o povo ainda vivem numa cultura 
medieval. Vicente fê-lo como espécie de aceleração performa-
tiva do Tempo, chegada matricial que atravessa a noite mítica 
para enunciar uma alvorada realista-senão-construtivista.

 Qual seria o sentido da viagem se ela não fosse através do Tem-
po mais Negro e para chegar à manhã clara mais luminosa? É 
assim que S. Vicente aglutina traços de uma divindade solar que 
chega para tornar a noite prenha de futuro, e é por isso que lá es-
tão os corvos, para gerar uma irresistível psicodinâmica profun-
da e multidimensional. Estamos longe, ou perto, da serpente-

-dragão Ouroboros, explicação gnóstica do universo e cada vez 
mais um mito científico a ganhar corpo como objectivo humano? 

O “Caminho da Serpente” é como se vê um experimento de 
liberdade cognitiva e mística, criação criativa, no sentido de que 
como sublinha Lima de Freitas, é mais alegórico que operativo 

– na minha terminologia, mais aforístivo que programárito 
– simbolizando a inquebrável energia da vida (Kafka, o mais im-
provável dos mártires da literatura, falava de um Indestrutível 
em si e ao final eventualmente divino), do instinto que está do lado 
de cá da racionalidade. Que impele o ser para todas as aventuras 
transgressivas – ou “tentações” – e que é ao final mestre da chave para 
o seu espírito, nos seus sonhos e voos mais sublimes. 
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Saint Vincent’s importance for the city, may I dare to say, 
comes from the fact that he was a Desired One that eventually 
arrived as expected! It was that Event, a determined climb in the 
Vesica Piscis of Lisbon’s identity, that substantial- and paradoxi-
cally reconnected the future capital with the ancestral (precisely 
through two humble servers of the Cosmos, the crows). Saint 
Vincent brought the nothing that is everything, or the nothing 
that is more than nothing, the energetic focus on top of the as-
cending serpent that is eternally curious for one more flexion. 
On the way to the Discoveries, period in which we can’t forget 
society and the people still lived in a medieval culture. Vincent 
has done it as a sort of performative acceleration of Time, a ma-
tricial arrival that crosses the mythical night to announce a real-
istic-if-not-constructivist dawn. 

 
What would be the meaning of the journey if it hadn’t been 

through the Darkest of Times and to get to the clearest and most 
luminous morning? That’s how Saint Vincent assembles traits 
of a solar divinity, arriving to impregnate the night with the fu-
ture, and that’s why the crows are there, to generate a multidi-
mensional, profound and irresistible psychodynamic. Are we 
again far, or near, from the Ouroboros dragon-serpent, a gnostic 
explanation of the universe and increasingly a scientific myth 
gaining meaning as a Human goal? 

“The Way of the Serpent” is, as it can be seen, a mystical and 
cognitive freedom experiment, creative creation, in the sense of, 
as Lima de Freitas highlights, being more allegoric than operative 
– in my terminology, more aphoristic than programmatic – 
symbolising the unbreakable energy of life (Kafka, the most unex-
pected of literature’s martyrs, spoke about the Indestructible 
in himself, meaning, in the end, the divine), of the instinct that 
is on this side of rationality. That pushes the being towards all the 
transgressive adventures – or “temptations” – and in the end as the 
master of the key to his spirit, in his most sublime dreams and flights. 

In this Pessoa, “denying” is then, above all, “continuing” and 
“breaking” – always one more twist – the consecutive levels, 
putting in movement the dialectic of opposites that relativizes 
all “certainties” and all “convictions” and, through paradox-
ical “mortal” jumps, motivated by the craving for knowledge, 
achieve the highest – “God”. God who is a dance of opposites 
(Freitas), generating the world’s infinite; because when the 
serpent gets up there she “doesn’t hold back”. Just as Vincent’s 
journey, being an arrival (Sarmento de Matos), just got started. 

There you go. The prophetic dimension in Pessoa assumes, in 
the core of its intellectual operation, a Lusitanian animality, since 
immemorial times under the sign of Ophiussa, appearing where 
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Neste Pessoa, o “negar” é então, acima de tudo, o “continuar” 
e o “quebrar” – dar mais uma revienga – os níveis consecutivos, 
colocando em movimento a dialéctica de opostos que relativiza 
todas as “certezas”, todas as “convicções” e, através de parado-
xais saltos “mortais”, motivados pela sede de saber, atingir o ní-
vel mais elevado – “Deus”. Deus que é uma dança de opostos (Frei-
tas), gerando o infinito do mundo; pois que quando a Serpente 
chega lá acima, “não se detém”. Assim como a viagem de Vicente, 
tendo sido uma chegada (Sarmento de Matos), apenas começou.

Lá está. A dimensão profética de Pessoa passa pelo assumir, 
no âmago da operação intelectual, de uma animalidade Lusita-
na, desde tempos imemoriais sob o signo de Ophiussa, que surge 
onde tem de estar: ali a Belém, bem discretamente acompanhando 
o coro baixo dos Jerónimos, nos cenotáfios de Luís de Camões e 
Vasco da Gama, junto à mão do Cristo esculpida em pedra numa 
coluna, beijada milhares de vezes pelos marinheiros do século 
XVI antes de partir Oceano fora. À procura de novas Índias. Se 
a serpente é o totem desta identidade multicultu(r)al e os corvos 
agentes secretos da mudança da consciência, qualquer V Império 
será também animal, ou não será. 

ÉS ANIMAL. ATÉ MONTAIGNE

Nesta perspectiva, [em Montaigne] também os animais são 
objecto de uma reabilitação teórica e ética que permite tomar 
consciência da ordem da natureza. A original reflexão sobre 
a animalidade não só é um elemento fundamental do novo 
conceito de ceticismo e da crítica a projectos antropocêntricos e 
logocêntricos humanísticos, mas também reafirma, além disso, 
a noção de razão natural para uma filosofia que deve ensinar 
a viver, marcando assim o regresso ao conceito de vida que, de 
facto, Montaigne não abandonou nunca.
Nicola Panichi

Quando eu escarneço da minha gata, quem sabe se a minha 
gata escarnece de mim mais do que eu dela?
Michel de Montaigne

Poderemos discutir se o Homem é parte do Reino Animal ou 
inquilino único de um reino aparte. Em todo o caso, ser humano 
é inevitavelmente ter de lidar com uma responsabilidade evoluti-
va, sabendo que de alguma forma partilhamos o sopro divino que 
nos foi a todos insuflado. A etimologia denuncia-o: anima.

Continuamos a chamar 'animais' aos dos nossos cujo compor-
tamento nos choca, mas sob essa posição de superioridade moral 
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it has to be: in Belém, discretely following the low chorus of the 
Jerónimos, in Luís de Camões’ and Vasco da Gama’s cenotaphs, 
close to the hand of the Christ sculpted in stone on a column, 
kissed millions of times by the sailors from the 16th century be-
fore leaving to the sea. Searching for new Indias. If the serpent is 
the totem of this multicultu(r)al identity and the crows the secret 
agents of the change of conscience, any Fifth Empire will then 
also be an animal one, or nothing. 

YOU’RE ANIMAL. EVEN MONTAIGNE

In this perspective, [in Montaigne] the animals are also 
object of an academic and ethic rehabilitation that precedes 
the awareness of nature’s order. The original reflexion about 
animality not only is an essential element of the new concept 
of scepticism and a critique of anthropocentric and humanistic 
logocentric projects, but also reaffirms, besides that, the notion 
of natural reason in favour of a philosophy that must teach 
how to live, setting in that way the return to the concept of life 
that, as a matter of fact, Montaigne would never abandon. 
Nicola Panichi

When I play with my cat, who knows whether she is not 
amusing herself with me more than I with her. 
Michel de Montaigne

We might debate if Man is part of the Animal Kingdom or the 
single tenant of a kingdom apart. In any case, being human is un-
avoidably to have an evolutionary responsibility, knowing we 
somehow share the divine breath insufflated into each and all of 
us. Etymology reveals it: anima.

We keep on calling 'beasts' to those whose behaviour shocks 
us, but behind that position of moral superiority lies a conde-
scending self-dehumanization. We catty others (another animal 
metaphor (!) and in Portuguese we use the expression cobras e 
lagartos [snakes and lizards] to describe the spiteful way we talk of 
someone. For a Benfica supporter, a lion (a Sporting supporter) 
is… a lizard. These are just a few examples of hierarchization 
and of a symbolic continuity that might never end as long as lan-
guage exists. 

Pythagoras, who challenges us to become vegetarians (a mat-
ter of good sense)… Plutarch, one of the first who asks him-
self how is it possible for us to get used to the taste of the leg 
of a creature that, a moment before was full of beauty, mooed, 
walked past or just watched around… Porphyry of Tyre, who 
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espreita uma sobranceira auto-desumanização. Dizermos uns 
diz outros cobras e lagartos (!) – para um benfiquista ferrenho, um 
leão é, lá está,… lagarto – é apenas um entre infindos exemplos 
de uma hierarquização e de uma continuidade simbólica que ja-
mais estará fechada enquanto houver linguagem.

Pitágoras, que nos incita bem cedo a tornarmo-nos vegetaria-
nos (uma questão de bom senso)… Plutarco, que é dos primei-
ros a perguntar-se como foi possível habituarmo-nos a degustar 
a perna de uma criatura que, momentos antes, belava, mugia, ca-
minhava ou observava… Porfírio, que nos lembra que há apenas 
duas razões para se comer carne… ou por necessidade ou… per-
versidade; e que foram maus hábitos que nos trouxeram até aqui… 
Teófrasto, que invoca a figura do ‘aliado’ para enquadrar a nossa 
convivência com a bicharada… Nas Luzes, Montaigne que des-
monta o antropocentrismo enquanto olha com carinho – e senti-
do de responsabilidade – a sua gata – pensando em como o proble-
ma de não entendermos a linguagem dos animais… é nosso, que 
confinados estamos nós… às palavras! Schopenhauer para quem, 
se não fosse os cães, a vida não valeria a pena. Arnauld que começa 
a contestar a ideia do animal-mera-máquina, ou Bentham, que in-
troduz o princípio da piedade no tratamento dos animais… 

São figuras originárias de uma consciência (do) animal que 
finalmente procura afastar o antropocentrismo cartesiano, essa 
engenhosa/ingénua postura que um dia postulou que os ani-
mais, porque mecanicamente animados, não sentem dor nem ex-
perienciam a vida. Não podendo negar-se alguma forma de hie-
rarquia que existe entre as várias criaturas de deus – ver Platão 
ou Kant –, a questão é saber se, no quadro da cultura ocidental, 
essa hierarquia não será uma rígida ‘escada’ que coloca o homem 
decididamente a caminho dos anjos e abandonando para trás as 
regiões subterrâneas das bestas…77

Voltemos a Montaigne78 e sua coloquialidade para escalpelizar 
(ui!) um par de posturas e conceitos fundamentais nesta direc-
ção. O bordalês é um caso do «universal-singular» amadurecido79, 
sendo sua obra – fundamentalmente os Ensaios

 […] um desafio póstumo ao pensamento crítico: a autêntica 
filosofia não escolástica, é arte de viver e processo de formação 
permanente da mente e da moral. […] Montaigne não podia 
ignorar que tinha construído uma máquina de guerra móvel 
contra o teatro das máscaras que ocultam a verdadeira 
face das coisas e não se cansava de reformulá-la como uma 
experiência de que tinha de levar da noite do hábito para o dia 
da liberdade […].80

Em Montaigne temos como que a antecipação do insight de 
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77. Waal, Frans de; Are We Smart 
Enough to Know How Smart 
Animals Are?, W. W. Norton & 
Company, 2016. Na descrição da 
obra, pode ler-se: People often 
assume a cognitive ladder, from 
lower to higher forms, with our own 
intelligence at the top. But what if it 
is more like a bush, with cognition 
taking different forms that are often 
incomparable to ours? Would you 
presume yourself dumber than a 
squirrel because you’re less adept at 
recalling the locations of hundreds 
of buried acorns? Or would you 
judge your perception of your 
surroundings as more sophisticated 
than that of an echolocating bat? 
 
78. V. Panichi, Nicola; Montaigne 
– A Consciência Crítica do Renas-
cimento, Cofina Media, 2016, p. 101. 
 
79. Ibidem, p. 7.

80. Ibidem, p. 9.

reminds us that there’s only two reasons to eat meat… neces-
sity or… perversity; and that is was bad habits that brought us 
to this point… Teophrastus, who invokes the figure of the ‘ally’ 
in order to conceive our coexistence with the animals… In the 
Enlightenment, it is Montaigne who dismantles anthropocen-
trism while looking at his cat with affection – and sense of re-
sponsibility – as to think about how the problem of us not un-
derstanding the animal’s language… is ours. For confined we 
are… to words! Schopenhauer for whom, if it weren’t the dogs, 
life would mean nothing. Arnauld who starts rebutting the idea 
of the animal as mere machine, or Bentham, who introduces the 
principle of mercy in the handling of animals…

These are primary figures of a conscience of the animal that 
finally is trying to move away Cartesian anthropocentrism, that 
ingenious/naïve attitude that one day postulated that animals 
do not feel pain or experience life. The hierarchy among the 
different creatures of God can’t be denied – see Plato or Kant –, 
but we must be aware that, in the western culture frame, such 
hierarchy is a rigid ‘stair’ placing Man decidedly on the way 
to the angels, abandoning behind the subterraneous regions of 
the beasts70…

Let’s get back to Montaigne71 and his colloquialism to ex-
ploit a couple of attitudes and fundamental concepts pointing in 
the same direction. Montaigne is a case of «mature «universal-
singular»72, being his work – essentially the Essays

 […] a posthumous challenge to critical thought: the authentic 
non-scholastic philosophy is the living art and permanent 
process of mind and moral training. […] Montaigne could not 
ignore he had built a mobile war machine against the theatre 
of masks who obscure the true face of things and didn’t get tired 
of redesigning it as an experiment that he had to take from the 
night of habit to the day of freedom […].73

In Montaigne we have a sort of anticipation of the insight of 
Timothy Morton (one of the most essential philosophers of 
today) in «Ecologocentrism: Unworking Animals»: One of the 
things that modernity has damaged in its appropriation of the Earth 
has been thinking. Unfortunately, one of the damaged ideas is that 
of Nature itself. In Montaigne's thinking, the animal problemat-
ic is a constitutive part of a critical analysis of himself (of his 
own metaphysic and physics), an analysis of the search for an-
thropogenic value and moral imaginative force (capacity of put-
ting oneself in the other’s place). That implies an awareness of 
the animal body and gestures as silent expression of other in-
teriorities: Their [the animals’] movements speak and converse.  

70. See Waal, Frans de; Are We 
Smart Enough to Know How 
Smart Animals Are?, W. W. Norton 
& Company, 2016. The work is 
described like this: People often 
assume a cognitive ladder, from 
lower to higher forms, with our own 
intelligence at the top. But what if it 
is more like a bush, with cognition 
taking different forms that are often 
incomparable to ours? Would you 
presume yourself dumber than a 
squirrel because you’re less adept at 
recalling the locations of hundreds 
of buried acorns? Or would you 
judge your perception of your 
surroundings as more sophisticated 
than that of an echolocating bat? 
 
71. See Panichi, Nicola; Montaigne 
– A Consciência Crítica do 
Renascimento, Cofina Media, 2016, 
p. 101. 
 
72. Ibidem, p. 7. 
 
73. Ibidem, p. 9.
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Timothy Morton (filósofo dos mais essenciais dos tempos que 
correm) em «Ecologocentrism: Unworking Animals»: Uma das 
coisas que a modernidade deteriorou na sua apropriação da Terra foi 
o pensar. Infelizmente, uma das ideias deterioradas foi a da própria 
Natureza. No pensamento de Montaigne, a problemática animal 
é parte constitutiva de uma análise crítica de si mesmo (da sua 
metafísica e da sua física), análise que passa pela descoberta do 
valor antropogénico e moral da força imaginativa (capacidade de 
o pensador «pôr-se» no lugar do outro). Tal implica uma conscien-
tização do corpo e dos gestos animais como silenciosa expressão 
de interioridades outras: Os seus [dos animais] movimentos falam e 
conversam. Mais, para o filósofo, a imaginação também pertence às 
bestas. Mais, quanto ao resto, os animais são superiores na economia 
doméstica, na arte da guerra e nos sentimentos morais: afeto, lealdade, 
gratidão, etc…81 A constatação surge no quadro de uma filosofia 
que é espaço espaço político da amizade – talvez o mesmo que 
abre S. Francisco quando se inclina para os animais. Nenhuma fi-
losofia, em suma, floresce onde não haja um terreno de igualdade. 
Só nesse quadro pode a filosofia ser o doce medicamento da mente.82 

E é em Fernando Pessoa que vamos buscar a síntese das sínteses, 
e que nos interessa por explicitar a nossa relação animal com a 
estética, no âmbito de uma vida em sociedade que tem de ser en-
carada como plano da acção, lugar de realização das faculdades 
individuais: O homem é um animal irracional, exactamente como 
os outros. A única diferença é que os outros são animais irracionais 
simples, o homem é um aniWWWmal irracional complexo.83 Como 
se vê é um muito actual desafio olharmos os animais como frutos 
de uma esplendorosa criação de que fazemos parte e com quem 
partilhamos o destino no jardim (!) que é a Terra. A lição dos 
corvos pode assim levar-nos a olhar para qualquer animal multi-
dimensionalmente. Incluindo nós, repito. Sim, a lesma do colega 
e a vizinha de língua viperina. Mas também o desastroso papel 
das indústrias agropecuárias no esburacar do ozono. 

Tudo isto, este ano, tinha de encontrar uma fórmula artística 
para se expressar. O artista convidado a intervir na capela é Do-
minik Lejman. Conhecido pelas suas projecções hápticas, ver-
dadeiras pinturas por timecode, é dos mais inovadores artistas a 
explorar a realidade da imagem, realizando na capela uma hip-
notizante dupla projecção, em que o humano e o animal dialo-
gam numa dança silenciosa e ao mesmo tempo altamente expres-
siva. Na fachada da Ermida de N. Sra. da Conceição é outra a 
visão que há-de ganhar espaço, a do street artist Diogo Machado 
aka ADD FUEL, num convite para rever, actualizar e reinven-
tar a tradição azulejar, o animal a jogar às escondidas no âmago 
da nossa imagem urbana. Enganar o olho para o por a ver; como 
quando nos calamos para falar melhor?
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81. Ibidem, p. 104. 
 
82. Ibidem, p. 135. 
 
83. O texto prossegue: «É esta a 
conclusão que nos leva a psicologia 
científica, no seu estado actual de 
desenvolvimento. O subconsciente, 
inconsciente, é que dirige e impera, 
no homem como no animal.  
A consciência, a razão, o raciocínio 
são meros espelhos. O homem tem 
apenas um espelho mais polido que 
os animais que lhe são inferiores. 
 2) Sendo assim, toda a vida 
social procede de irracionalismos 
vários, sendo absolutamente 
impossível (excepto no cérebro 
dos loucos e dos idiotas) a ideia 
de uma sociedade racionalmente 
organizada, ou justiceiramente 
organizada, ou, até, bem organizada. 
 3) A única coisa superior que  
o homem pode conseguir é um 
disfarce do instinto, ou seja  
o domínio do instinto por meio  
de instinto reputado superior.  
Esse instinto é o instinto estético. 
Toda a verdadeira política e toda  
a verdadeira vida social superior  
é uma simples questão de senso 
estético, ou de bom gosto. 
 4) A humanidade, ou qualquer 
nação, divide-se em três classes 
sociais verdadeiras: os criadores 
de arte; os apreciadores de arte; 
e a plebe. As épocas maiores da 
humanidade são aquelas em que 
sobressaem os criadores de arte, 
mas não se sabe como se realizam 
essas épocas, porque ninguém 
sabe como se produzem homens 
de génio. 
 5) Toda a vida e história da 
humanidade é uma coisa, no fundo, 
inteiramente fútil, não se percebe 
para que há, e só se percebe que 
tem que haver. 
 6) A plebe só pode 
compreender a civilização material. 
Julgar que ter automóvel é ser feliz 
é o sinal distintivo do plebeu. 
O homem não sabe mais que  
os outros animais; sabe menos.  
Eles sabem o que precisam saber. 
Nós não.» In http://www.citador.
pt/textos/o-homem-e-um-animal-
irracional-fernando-pessoa.

Ó Mapping Discoveries II, 
Paediatric hospital Białystok 
(produced by Galeria Arsenał 
Białystok)	
Białystok, Poland 2003 
Ö Diorama, acrylic on canvas 
200x240cm, video projection, 
time-delayed gallery surveillence 
projection, exhibition view, Natural 
History, Atlas Sztuki Łódz, Poland 
2007 
© Dominik Lejman

For the philosopher, imagination belongs to the beasts as well. And 
concerning the rest, the animals are superior in domestic economy, 
in the art of war and in moral feelings: affection, loyalty, gratitude, 
etc…74 The acknowledgement appears in a philosophical mind 
frame that we might call the political space of friendship – may-
be the same Saint Francis of Assisi has opened when he turned 
to the animals. No philosophy, in sum, flourishes if not on an 
even plane. Only within that mind set can philosophy become 
the sweet remedy of the mind.75

It is in Fernando Pessoa that we find the mother of all syn-
thesis, crucial to explain our animal relation with aesthetics, 
in the heart of a life in society that has to be faced as a plane of 
action, the place where individual capacities are realized: Man 
is an irrational animal, exactly like the others. The only difference is 
that the others are simple irrational animals, while man is a complex 
irrational animal.76 It’s a very actual challenge to look at animals 
as the fruit of a splendorous creation we are part of and with 
which we share the destiny in the garden (!) Earth is. The les-
son we’re taking from the crows might then lead us to look at 
any animal in a multidimensional way. Including ourselves. 
Yes, the slug in the office and the neighbour who speaks with 
a forked tongue. But also to the disastrous role of agriculture 
industries in the ozone hole. 

This year we had to look for an artistic formula to express all 
these issues. The artist invited to exhibit in the chapel is Dominik 
Lejman. Known for his haptic projections, truly timecode paint-
ings, he is one of the most innovating artists exploring the real-
ity of the image, presenting in the chapel a hypnotizing double 
projection in which the human and the animal enter a dialogue, 
if not a silent but at the same time highly expressive dance. On 
the Ermida’s façade wall another vision takes place, the animal 
playing hide and seek in the heart of our urban image; it’s by 
Diogo Machado aka ADD FUEL, a street artist inviting us to 
recap, update and reinvent the Portuguese Tile tradition. Fool-
ing our eye so we may see; as when we shut up to better speak? 

CONCLUSION

In the Middle Ages, the usage of animal symbolism was a tool to 
achieve the catechization of a largely illiterate population. At the 
time, the Bestiary was quintessentially the literary genre capable 
of using images aiming indoctrination. Such animal symbolisms 
were translated in fact into religious nomenclature – Dominican 
= dogs of God (domini canes) –, the cathedrals’ gargoyles and nat-
urally hagiography – the life of the catholic saints. The crows of 
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74. Ibidem, p. 104. 
 
75. Ibidem, p. 135. 
 
76. It’s worth to read the remaining 
paragraphs of this exceptional text. 
In http://www.citador.pt/textos/o-
homem-e-um-animal-irracional-
fernando-pessoa.

Ó Diorama, acrílico sobre tela 
200x240cm, projecção vídeo,
Projecção ligada a vigilância de 
galeria, com tempos	diferidos	
por sistema de delay, vista da 
exposição, Natural History, Atlas 
Sztuki Łódz, Polónia, 2007 
Õ Mapping Discoveries II, Hospital 
Pediátrico Białystok (produção 
Galeria Arsenał Białystok) 
Białystok, Polónia, 2003 
© Dominik Lejman
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CONCLUSÃO

Na Idade Média, o uso da simbologia animal serviu como ferra-
menta de catequização para uma população largamente iletrada. 
À época, o Bestiário foi o género literário por excelência capaz de 
usar as imagens no sentido da doutrinação. Tais simbologias ani-
mais traduziram-se aliás para as a nomenclatura religiosa – Domi-
nicanos = cães de deus (domini canes) –, as gárgulas das catedrais 
e naturalmente para a hagiografia – a vida dos santos católicos. 
Os Corvos de Lisboa, pela forma como integram a lenda de São 
Vicente, lembram-nos algo de operativamente anacrónico: que 
o animal é nosso mais fundamental espelho e projecção, estimu-
lando reflexos emocionais e inflexões cognitivas, afectando-nos. 
Por conseguinte, se o que nós humanos fazemos com as forças 
animais que se manifestam em nós e na nossa cultura é algo que 
nos enforma e à nossa própria história, mais do que circunstan-
cial elogio da nobre companhia de um santo marinheiro, espero 
assim que este texto – porventura guiado pelo voo inquieto e ao 
mesmo tempo seráfico de dois corvos negros que se mantiveram 
silenciosos o tempo todo – tenha constituído um razoável carto-
grafar de um território de fascinantes hipóteses anagógicas. 

Assim, na exploração artística e filosófica do símbolo nas suas 
dimensões mais próximas mas também ancestrais, passando 
por dimensões futurantes – o corvo faz tanto mais sentido quan-
to puder ser esquecido. Isto é, reinventado pelo pensamento e a 
memória. É isso que as obras artísticas do VICENTE propõem 
este ano: encontrarmo-nos e convivermos num nenhures cheio de 
potência, num silêncio cheio de significado.
�

Trinas, Julho de 2017. 
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Lisbon, a part of Saint Vincent’s legend, remind us of something 
operatively anachronistic: that the animal is our most essential 
mirror and projection, stimulating emotional reflexes and cogni-
tive inflexions, affecting us. Consequently, if what we humans do 
with the animal forces that are manifest in us and in our culture 
is something that shapes us and our own history, I hope that this 
text has been more than a circumstantial compliment to a saint 
sailor’s noble company; possibly guided by the unquiet and at the 
same time seraphic flight of two black crows that kept themselves 
silent all the time, I hope I have managed a reasonable mapping of 
a territory of fascinating anagogic hypotheses. 

So, in the philosophical and artistic exploration of the symbol, 
in its closest but also ancestral dimensions, across futurant di-
mensions – the crow makes the more sense if forgotten. That is 
to say, reinvented by thought and memory. That’s what the artis-
tic works of this year’s VICENTE propose: to lead us all to meet 
each other and coexist in a nowhere full of potential, in a silence 
full of meaning. 

Trinas, July 2017.
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