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Qual é coisa,
qual é ela, que…
(Editorial)
“É UM ÍCONE DA CIDADE
QUE TEM SIDO MUITO ESQUECIDO”
Miguel Honrado
“É UM ANIMAL CHEIO DE SIGNIFICADOS
E REPRESENTAÇÕES”
José Sarmento Matos
“É UM BICHO INTELIGENTE, GRAFICAMENTE
ESPANTOSO E BONITO, COM UMA SILHUETA
FANTÁSTICA, UM BICO MUITO ENCORPADO,
UMA CABEÇA FORTE, UMAS GARRAS
QUASE DE ÁGUIA E UMA COR TREMENDA”
Jorge Silva
Para ajudar à resolução desta advinha a Efeméride
conversou com um elenco de “especialistas” deste
enigmático bicho que dá pelo nome de Vicente
e que após um grande período de hibernação,
motivado ora pela omnipresença da Sardinha, ora
pelo culto de Santo António, ataca em força a cidade
de Lisboa com o objectivo de reavivar a memória
colectiva de um dos símbolos heráldicos mais antigos
da capital - o corvo.
Há ainda quem se lembre de ver o corvo Vicente
amarrado a uma corda, à porta de uma emblemática
taberna no Martim Moniz. É o caso de Jorge Silva,
fundador do Ateliê Silva!Designers, que aceitou de
imediato o desafio de dar um novo ânimo gráfico
ao corvo e de o devolver ao espaço urbano e aos
lisboetas. Na sua opinião há espaço em Lisboa para
o corvo e a sardinha coabitarem amigavelmente.
Miguel Honrado, presidente da Empresa de Gestão
de Equipamentos e Animação Cultural [EGEAC], faz
o balanço dos três anos de vida do projecto “Lisboa
na Rua” que, nas suas palavras, é uma “aposta
ganha” pelo envolvimento e adesão das pessoas
à programação no espaço da cidade.
Conversámos também com José Sarmento Matos,
olisipógrafo que conhece Lisboa como ninguém
e que nos elucidou sobre o corvo e São Vicente na
história, confidenciando-nos ainda os seus recantos
preferidos da cidade e algumas das figuras de que
mais sente falta em Lisboa.
Porque, afinal, é aos “regressos” que esta edição
é dedicada, as palavras de Gonçalo M. Tavares,
ilustradas pelas fotografias de Luís Baptista e Diogo
de Castro de Guimarães, falam-nos “Sobre a arte
clássica”, sobre símbolos e pormenores.
Por fim, e fazendo jus ao título desta publicação,
não poderíamos deixar de assinalar o nosso segundo
aniversário e expressar o nosso agradecimento a
todos os leitores que têm acompanhado o nosso voo.
Boa rentrée.

Sobre a arte
clássica
(texto) Gonçalo M. Tavares
(fotos) Luís Maria Baptista . Diogo Castro Guimarães - LMB . DCG

Um quadro do menino Jesus na parede. A parede por detrás do quadro tem um
belíssimo tapete decorado com símbolos religiosos, de uma cor avermelhada
mas, de repente, quando o nosso olhar avança um pouco para o lado vemos uma
brecha súbita no tapete que cobre a parede e o que vemos nessa brecha é a
parede, ela mesmo, com as suas pedras, um muro arcaico, que, logo a seguir,
menos de um metro a seguir, é interrompida de novo pelo tapete, bonito, com
essa cor avermelhada e símbolos religiosos. De costas para essa parede, que é
quase por inteiro coberta pelo tapete, muitas pessoas ajoelhadas. E apesar de
tudo nós não olhamos tanto lá para trás, não damos tanta importância ao cenário,
ao que está nas costas de quem reza, pois todos os crentes nos parecem iguais,
tanto os que rezam de costas para um tapete bonito, como aquela mulher que
reza, por azar ou por acaso, de costas para a parede com o reboco a descoberto.
Mas é esse naco de parede a descoberto, é esse rasgão no belo tapete
avermelhado religioso que nos assusta e nos faz temer o pior.
Sim, é verdade, o quadro do menino Jesus na parede também está torto, mas
estar torto, um quadro, não é assim tão grave.

Vicentes à Solta em Lisboa

JOSÉ SARMENTO DE MATOS CONHECE A NOSSA CIDADE COMO NINGUÉM. A SUA PROFISSÃO É ESTUDÁ-LA, SOBRETUDO DO PONTO DE VISTA
DA ARQUITECTURA E DO URBANISMO.—————“SONS DE LISBOA” (1990), “UMA CASA NA LAPA” (1994), “A INTERVENÇÃO DE LISBOA – LIVROS I E II” (2008/2009)
SÃO ALGUMAS DAS OBRAS PUBLICADAS PELO OLISIPÓGRAFO.—————À CONVERSA COM SARMENTO MATOS NO RESTAURANTE ‘PARREIRA DO MINHO’,
EM CAMPO DE OURIQUE - UM DOS SEUS PONTOS DE ENCONTRO E LOCAL DE TERTÚLIA COM OS AMIGOS TAIS COMO OS PINTORES COSTA CABRAL
E JORGE PINHEIRO - DESCOBRIMOS QUE, AFINAL, A CULPA DOS VICENTES ESTAREM À SOLTA POR LISBOA É DO AVÔ DE SANTO ANTÓNIO.
(texto) Catarina da Ponte + Margarida Rocha de Oliveira
(foto) Marco Sádio

I

mais voltou. A importância que tem é a de ser
a segunda figura da ordem franciscana, a seguir
a São Francisco. Porém, este era um doutor da igreja,
não tem nada a ver com o nosso Santo António
casamenteiro, uma extraordinária invenção popular!

— De onde provém este Vicente que vem agora
desassossegar e agitar a esfera cultural e, arriscamos
dizer, até social de Lisboa?
— Este Vicente nasceu de um desafio proposto por
Mário Caeiro [curador do projecto], que leu o meu
livro [“A Intervenção de Lisboa”, Temas e Debates
2008, 2009], no qual criei uma personagem a quem
chamei Vicente e que tinha também comigo um elo
chamado Jorge Silva, que fez o grafismo desta obra.
O Vicente do meu livro não é uma “pura” criação,
no sentido em que lhe dou um lado verosímil. Santo
António chamava-se Fernão Pinto de Bulhão, o pai
chamava-se Martim Vicente e o avô Vicente, tendo
vivido, precisamente, no período da conquista
de Portugal. Como estava a trabalhar sempre com
a carta do cruzado e o meu interlocutor era apenas
um cruzado, a determinada altura do livro precisei de
ter um interlocutor de dentro da cidade. Alguém que
fosse o contraponto, pois se havia um olhar de fora
[do cruzado] teria também de haver um olhar de
dentro. E esse olhar foi o de Vicente, que nasceu
a partir da ideia de que o avô de Santo António
se chamava Vicente e viveu naquela altura. E ainda
sabemos documentalmente que ele vivia junto a São
Mamede, junto à Sé. O Mário Caeiro pegou nessa
ideia, que mostra que o culto de São Vicente era bem
anterior àquilo que diziam, e perguntou se a poderia
utilizar no âmbito de um projecto chamado,
precisamente, Vicente. Eu disse: claro que sim!

VII

— Acha que o projecto Vicente vai reposicionar
o ideário do Corvo em Lisboa?
— Sim, sobretudo pelo que pode significar
de estranho, de invulgar. As pessoas vêem o símbolo
em todos os sítios mas não reparam. Sabem o que
é mas não ligam ao simbolismo, porque São Vicente
não tem realmente tanto protagonismo. Eu acho
importante haver uma pequenina via como
a Travessa da Ermida, onde de repente há Vicentes
inesperados a correr e a saltar.

VIII

— Tal como a figura do corvo, que se encontrava
muito à porta das tabernas preso por um cordel,
e que hoje desapareceu, que figuras de outros
tempos sente falta em Lisboa enquanto olisipógrafo?
— Falta o ardina. Dessa figura lembro-me bem.
Os ardinas dobravam os jornais e acertavam
nas janelas todas. Eram miúdos que transportavam
os jornais naquela saca de sarja e as pessoas
recebiam o jornal assim.
Naquela época outra figura importantíssima era
o galego. No inicio do século XX, havia uma
percentagem impressionante de habitantes
da cidade de Lisboa que eram galegos,
eram fundamentais porque faziam qualquer serviço.
Mas havia também essa figura incrível que eram
varinas de Lisboa, as regateiras da pesada.
As mais bonitas eram as de Ovar, conhecidas
como as ovarinas.

II

— De onde vem a carga mítica de São Vicente?
— O São Vicente é culto mediterrânico com ligação
a Ulisses. Segundo a lenda, o corpo de São Vicente fez
o mesmo percurso, por isso é que ele tem essa carga
mítica. Além disso, era um dos grandes diáconos
ibéricos e um grande mártir ligado ao mar. Durante
muito tempo Lisboa e Valência disputaram o corpo
de São Vicente. Já no século XVII, houve um bispo
de Lisboa que foi abrir o túmulo e ele estava lá.

III

— Ainda há muito a explorar sobre São Vicente?
— Não sei se haverá muito para estudar. Podem surgir
opiniões, mas a base da história de São Vicente está
num texto extraordinário do mestre do coro da Sé
de Lisboa, que relatou a chegada de São Vicente,
porque ele viveu, efectivamente, aquela situação.
Esta é a única base que temos, além dos evangelhos
considerados não válidos, os apócrifos.

IV

— Mas o corvo enquanto símbolo da cidade fixou-se
a partir de que altura?
— O São Vicente era essencialmente um culto
moçárabe (moçárabes eram os cristãos que viviam
sob o domínio muçulmano). Portanto, a Igreja de
Lisboa, a Igreja de São Vicente, era uma igreja
moçárabe. O que acontece é que o dia da tomada
de Lisboa teve lugar no dia de São Crespim e de São
Crespiniano. Eram dois santos ingleses. O bispo, que
era inglês, declarou São Crespim e São Crespiniano
como patronos da cidade de Lisboa, o que os
lisboetas nunca aceitaram. Em 1147, há um acordo
político entre o rei e a população, em que esta impõe
o seu santo – o São Vicente – e manda embora
aqueles dois.

V

— Por que permaneceu na memória colectiva a ideia
de corvo preto associada a São Vicente, quando os
corvos da lenda eram corvos marítimos?
— Porque foi em Lisboa e o corvo é um animal mítico.
Este corvo é o corvo das bruxas. É um animal cheio
de significados e representações. Se fossem buscar
um corvo marítimo para a lenda ninguém a
conheceria. Quando deixarmos de inventar mitos…

VI

— Concorda que o mito do corvo está um pouco fora
de moda em Lisboa?
—Sim, está, e em grande medida por causa de Santo
António, que acaba por não ter muito a ver com
Lisboa porque saiu da cidade com vinte anos e nunca

Vicente, o corvo
menino, nasce numa
modesta Travessa
de Belém. Não tem
palhinhas, nem
pastores, nem magos
que o celebrem.
(…) Vicente é,
por natureza, um
agitador. (…) diz-se,
mesmo, que chega
no momento exacto
para de uma vez por
todas se eleger
o Desassossego
como lema ajustado
à batida Lisboeta.
José Sarmento Matos

IX

— Uma pergunta ingrata: qual o seu recanto preferido
de Lisboa?
— Tenho alguma dificuldade em responder a essa
questão. Adoro o Chiado. Depois há pequenos
apontamentos que também me encantam. Há um
sítio giríssimo que ninguém conhece que se chama
Rua da Achada, próxima da Igreja de São Cristovão.
A Achada, por trás da Igreja de São Cristóvão, ficou
quase intacta com o terramoto e é um dos locais
mais pobres, mas quase mágicos da cidade de
Lisboa. Gosto muito de Lisboa, porque, à semelhança
de Roma, é uma cidade barroca onde temos
surpresas constantes. As ruas da Lapa ou da Bica
também são fabulosas por essa razão. O jogo
de telhados também é uma característica visual
que aprecio muito.

X

— Que artistas representaram melhor a cidade
de Lisboa?
— A Amália e o Nuno Gonçalves. Pessoa, mas esse
já é tão evidente que é uma redundância falar nele.
Ele é tão genial, tão genial, que dá para tudo.

XI

— Se não vivesse em Lisboa em que cidade gostaria
de viver?
— Gostava de viver em Roma, Paris, Londres… E adoro
Barcelona, tem imenso a ver com Lisboa.

XII

— Enquanto historiador de Lisboa sente a missão
de aconselhar a autarquia?
— Aconselho habitualmente a autarquia, mas a única
vez em que eu, de facto, meti a mão na massa não
teve nada a ver com a Câmara, foi na Expo 98,
a pedido do Turismo de Lisboa, em que dirigi
o programa do Oriente: restaurámos estátuas, fábricas
e monumentos. Adorei aquela experiência, deu-me
um prazer extraordinário conhecer todas as juntas
de freguesia, todas as associações, e de pôr no mapa
a zona de Santa Apolónia para lá, que simplesmente
não existia. Aí percebi quão difícil é gerir uma cidade.

O céu é o limite

JORGE SILVA, EMBLEMÁTICO DESIGNER DE LISBOA, FOI ESCOLHIDO PARA RECRIAR A NOVA IDENTIDADE DE VICENTE, O CORVO QUE OUTRORA FAZIA PARTE
DA IDENTIDADE DA CIDADE E QUE TEM VINDO A CAIR NO ESQUECIMENTO. A EFEMÉRIDE ENCONTROU O “GUARDIÃO DA SARDINHA” NO ATELIÊ, RODEADO DE PROJECTOS
E DOS LIVROS PORTUGUESES ILUSTRADOS QUE COLECCIONA COM AVIDEZ. OUVIMO-LO FALAR APAIXONADAMENTE DESTE CORVO QUE, COMO ELE PRÓPRIO,
OS LISBOETAS TAMBÉM TERÃO A OPORTUNIDADE DE REAPRENDER A GOSTAR…
(texto) Margarida Rocha de Oliveira
“Sou uma espécie de guardião da sardinha
e até conhecer de perto o corvo Vicente estava
particularmente interessado em fazer com que
a sardinha se tornasse o ex-libris animal da cidade
e em remeter o corvo para o máximo do anonimato”,
diz Jorge Silva, que ainda se lembra de ver um corvo
amarrado a uma corda, à porta de um taberna, no
Martim Moniz – “chamava-se Vicente, precisamente”.
A experiência adquirida na divulgação da sardinha
para as Festas de Lisboa foi, porém, muito importante
para que Jorge Silva soubesse exactamente como
fazer renascer esse corvo Vicente no projecto da
Travessa da Ermida.
“Inicialmente, a ideia era dar uma cara ao corvo
Vicente, uma marca que fosse suficientemente
agregadora, uma espécie de chapéu para este
projecto da Ermida, que de certo modo reabilitasse
este símbolo heráldico da cidade”, conta Jorge Silva.
O designer viu-se nesta “aventura” depois de um
convite de Mário Caeiro, curador do projecto Vicente,
com quem tem um percurso cruzado há vários anos.
O seu envolvimento no projecto teve ainda uma
particular relevância pela relação com o olisipógrafo
José Sarmento de Matos, com quem Jorge Silva já
colaborara em duas revistas, LX Metrópole e LX F,
e nos dos dois volumes “A Invenção de Lisboa –
As Chegadas” (Temas e Debates, 2008) e “A invenção
de Lisboa – As Vésperas” (Temas e Debates, 2009),
cuja concepção gráfica das capas incluía silhuetas
do corvo Vicente, personagem destes livros.
Desta vez, Jorge Silva concentrou-se na força do
grafismo do nome Vicente, numa tipografia revivalista
para criar a imagem do corvo para a Travessa da

Ermida. Do envolvimento do ateliê silva!designers
neste projecto fez também parte a concepção
gráfica de um livro que reúne os vários eventos que
integram o projecto. Juntando uma série de
coordenadas gráficas, tácteis e visuais, Jorge Silva
quis tornar este livro “o mais simples e o mais
espectacular possível”. Era importante que fosse um
bom documento, mas que valesse por si só enquanto
objecto. Essa é, aliás, uma das preocupações que o
designer colocou no projecto e que o distingue em
todos os trabalhos em que se envolve: a importância
da autonomia do seu trabalho relativamente ao
conteúdo. Para Jorge Silva é fundamental que a
“parte gráfica não seja demasiado óbvia em relação
aos conteúdos, que haja autonomia gráfica para
haver um ponto de vista sobre o tema que não
cumpra apenas uma função descritiva”.
Aproveitando uma espécie de postulado gráfico
à volta do corvo que foi criado por João Ribeiro, que
o ilustrou num desenho rápido e “rabiscado”, e um
dispositivo artístico criado por Nuno Maya e Carole
Purnelle, Jorge Silva colaborou numa campanha que
multiplica e populariza este corvo gráfico pela cidade
com base no cartaz de baixo custo, colocando-o de
novo no quotidiano dos lisboetas.
O ateliê silva!designers fez as artes finais destes
cartazes, onde há uma clara intervenção na cidade,
pois apesar de ser um dispositivo bidimensional,
é capaz de alterar a dimensão do espaço, através
de um dispositivo modular. “É uma espécie de sessão
fotográfica em que a câmara ora se aproxima, ora
se afasta do corvo e onde há cabeças e corpos
sempre monocromáticos, que compõem uma

espécie de patchwork gráfico com montagens e
justaposições em várias escalas criando uma ilusão
de óptica”, explica o designer, entusiasmado.
Ao longo desta aproximação ao corvo, que já
vinha de trás, Jorge Silva foi-se deixando impressionar
por esta figura “sinistra”, muito usada para filmes de
terror e suspense, aspectos contrabalançados pelo
designer, que vê no corvo “um bicho inteligente,
graficamente espantoso e bonito, com uma silhueta
fantástica, um bico muito encorpado, uma cabeça
forte, umas garras quase de águia e uma cor
tremenda”.
Acredita, porém, que a Câmara Municipal de
Lisboa não o tem tratado bem e que tem havido uma
deriva à volta da sua imagem: “O corvo não tem
ficado bem no retrato nestes redesenhos constantes
que o logótipo e o símbolo têm sofrido”, observa.
Esse é talvez um dos motivos mais fortes para os
lisboetas se encontrarem alheados deste animal tão
ligado à identidade da cidade. A isto acresce
o carinho que os lisboetas foram nutrindo por Santo
António, enquanto São Vicente, a quem ficaram
associados os corvos que teriam acompanhado o seu
corpo no leito da morte, foi sendo esquecido.
Para o designer, faz todo o sentido participar no
regresso do corvo e que isso aconteça precisamente
em Belém: “De todas as partes antigas da cidade,
o corvo assenta muito bem ali, numa memória
da cidade quinhentista, das Descobertas, imagino-o
a voltar de barco, na sua caravela”. E acrescenta,
já conquistado: “Vamos deixar ficar a sardinha em
Alfama e na Mouraria e o corvo em Belém, a cidade
tem espaço para dois símbolos”.

Potenciar o espaço urbano
HÁ TRÊS ANOS À FRENTE DA EGEAC, MIGUEL HONRADO NÃO TEM DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO QUE QUER PARA LISBOA. O PRESIDENTE DA EMPRESA DE GESTÃO
DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL DESTACA A APOSTA QUE TEM SIDO FEITA NA PROGRAMAÇÃO PARA O ESPAÇO URBANO E A IMPORTÂNCIA
DE FOMENTAR RELAÇÕES DE PARCERIA COM OS DIVERSOS AGENTES CULTURAIS DA CIDADE.
(texto) Catarina Cruz (ilustração) Pedro Palrão

II

— Foi conseguido um maior envolvimento dos
lisboetas na vida cultural da cidade?
— Embora não tenhamos ainda um estudo
de públicos – estamos a reunir as condições para
arrancar com esse estudo, em parceria com o ISCTE
e com o Dinâmia, antes do final deste ano – tenho
essa noção, empírica, de que há uma maior
predisposição e um maior envolvimento das pessoas
relativamente às propostas culturais da cidade.

III

— Tem também havido um aumento de propostas
dos cidadãos endereçadas à EGEAC?
— Procuramos ter um envolvimento muitíssimo
grande com os agentes culturais da cidade e
temo-lo feito de diversas formas. Neste momento,
multiplicam-se as relações e articulações e penso
que a EGEAC para os agentes culturais – depois
faltará colocar-lhes a pergunta directamente a eles –
é um parceiro privilegiado, que lhes permite a
complementaridade de recursos para encontrarem
o seu público.

I

— Que mudanças significativas ocorreram na vida
cultural da cidade, no âmbito de actuação
da EGEAC, ao longo dos últimos três anos?
— É óbvio que, estando dentro do projecto, não
tenho o recuo que outros observadores terão. De
qualquer maneira, acho que há um reconhecimento
do trabalho da EGEAC – primeiro, junto dos cidadãos
–
e uma maior visibilidade da empresa, não só através
dos equipamentos que a compõem e das várias
programações e actividades que estes configuram,
mas também através de uma aposta muito
importante numa cada vez maior actividade
para o espaço urbano.

IV

— Olhando para a vida cultural de outras cidades
europeias, como vê Lisboa?
— Lisboa é uma cidade que penso que ainda
é periférica, para todos os efeitos. Mas é uma cidade
que, dentro da Europa a 27, pode e deve ter cada
vez mais um posicionamento que pode partir da sua
posição periférica para criar novas centralidades.
É tentar que a nossa especificidade enquanto
cidade periférica, e aquilo que nós fomos
construindo nessa condição, possa ser e servir de
centralidade num mundo que está em mudança
vertiginosa e, como nós sabemos, em mudança
completa de paradigma, mesmo em termos
psico-geográficos.

V

— Que balanço faz destes três anos da iniciativa
“Lisboa na Rua”?
— É uma aposta ganha, pela reacção dos públicos.
O mês de Agosto tinha muito pouca oferta cultural
e o “Lisboa na Rua” veio preencher essa lacuna.
É uma programação que é feita não só a pensar
no público da cidade como no público que visita
Lisboa nessa altura, e que tem muito em conta as
linguagens mais transversais. O “Lisboa na Rua”
também nos ajuda a relacionar as pessoas ao
espaço da sua cidade, tentando criar momentos de
fruição
e envolvimento emocional com o espaço urbano.

VI

— O projecto “Vicente” está inserido na
programação do “Lisboa na Rua”. O que motivou
esta aposta?
— Uma das apostas que já há muito tempo pensava
reforçar, em termos da programação em espaço
público e espaço urbano, era a programação em
artes visuais. É uma programação que ainda não
é muito vista em Lisboa – a criação em artes visuais
é feita indoor, em espaços que são ainda de circuito
algo tradicional – e, portanto, acho que é necessário
estimular os projectos que também têm essa
componente de expressão no espaço da cidade.
E a Travessa da Ermida é um projecto que tem essa
componente e a inscreve na sua própria missão.
A associação à Ermida com o projecto “Vicente” tem
a ver com isso. O “Vicente” trata de um ícone da
cidade de Lisboa, que é o corvo. Nós temos um
ícone que já está reconhecidíssimo do lado da
EGEAC,
que é a sardinha – ícone das festas –, mas o corvo
também é um ícone da cidade e tem sido muito
esquecido. Antes de existir a sardinha já existia
o corvo, que no fundo tem a ver com a fundação
mítica da cidade. E achei muito interessante a Ermida
pegar nesse ícone e tentar dar-lhe uma expressão
contemporânea. Além disso, procura distanciar-se
do próprio espaço da Ermida e potenciar o projecto
noutros espaços nas imediações.

Quem é São Vicente?
TEXTO ESCRITO COM BASE NUMA CONVERSA COM O HISTORIADOR JACINTO PALMA DIAS,
(texto) Catarina Cruz
os dias ele nasce e morre no Cabo de São Vicente, o
único sítio da Península Ibérica em que o nascimento
do sol é visto sem qualquer interferência continental.
Na mitologia vicentina, o pôr-do-sol (que pode ser
lido como diário ou anual) é a morte do Santo, que se
afoga, mas que no dia seguinte aparece do outro
lado. Ele desaparece como solar e volta a aparecer
como infernal. E é nesta passagem pelo escuro que
aparece o corvo, entidade infernal que o transporta
de novo até reaparecer. A 22 de Janeiro
comemora-se o Dia de São Vicente, dia do
reaparecimento da entidade solar depois de ter
morrido no Inverno.
São Vicente encerra em si duas essências, duas
entidades: a solar, benigna, aquela que é visível; e a
infernal, terrível, que é invisível e simbolizada pelo
corvo. No Políptico de São Vicente, cuja autoria é
atribuída a Nuno Gonçalves, o Santo também
aparece retratado como duas figuras distintas.
São Vicente interpreta a visão cíclica do mundo, o
que significa que na altura as populações
cristianizadas não admitiam a ideia de fim do mundo
ou os conceitos de inferno, eterno ou de
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Quem é São Vicente?
São Vicente é uma entidade mítica declarada
Santo pela igreja cristã no século IV d.C. É aclamado
desde muito cedo, correspondendo a um cristianismo
ainda primitivo. No entanto, a sua popularidade –
comum a Itália, à Gália (actual França) e à Hispânia
(onde estamos agora) – torna-se muito forte na zona
de Valência. Depois da invasão árabe, quando
apareceram as primeiras comunidades berberes
fundamentalistas – primeiros os almorávidas e depois
os almóadas –, e se dá a primeira perseguição aos
cristãos – que até à altura coabitavam perfeitamente
com os árabes –, as relíquias do Santo, que estariam
em Valência, terão sido deslocalizadas para o Cabo
de São Vicente, em Sagres, que já possuía uma
grande carga mítica desde a pré-história.
Entre esses dois momentos, por volta do século IX,
X, XI, ainda Portugal não existia, São Vicente era o
Santo mais sufragado em toda a Península Ibérica. Era
uma entidade de um cristianismo ainda um pouco
pagão.
São Vicente é uma entidade solar, é o sol que
nasce e morre todos os dias afogado no mar. Todos
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bem-aventurança após a vida. Esta estrutura cíclica
do Santo reveste-o de grande humanidade, pois vai
ao encontro da vida dos homens. São Vicente é um
santo no qual é fotografado tudo o que há de bom e
de mau.
São Vicente é uma das principais figuras do
cristianismo moçárabe, que se distingue por ser
coabitante. O cristianismo vicentino não realiza
qualquer tipo de exclusividade, é tolerante. Tão
tolerante como foi a civilização muçulmana quando
cá apareceu. Diz-se que o culto de São Vicente
traduz uma ética de humildade não compatível com
a permanente vida pecaminosa dos bispos,
professando a bem-aventurança e felicidade em vida
e não após a morte. Posteriormente, quem segue esta
linha são os franciscanos, aos quais pertence o Santo
António, padroeiro de Lisboa, um dos fundadores da
Ordem de São Francisco de Assis. No fundo, ambos
seguiam um cristianismo em conformidade com a
vida de Cristo.

João Ribeiro, Nuno Maya e Carole Purnelle

