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“ A história singular  
e a paisagem coletiva”

Quando se começa a ver a luz, cega ‑se.
É um refúgio labiríntico esse clarão. Que se multiplica.
Em flocos. 
Rui Nunes

Ir ao princípio dos deuses sem descolar dos dias de  
hoje é o desafio na origem do projeto. Na base das 
investigações, os rituais de iniciação milenares que ousam 
interrogar os mistérios da morte e da luz, do caos e do 
tempo primordial. São de todos os tempos os rituais que 
convidam a que ultrapassemos os nossos próprios limites, 
que não desistamos de procurar o desconhecido, o limiar. 
Pedra, ar, sangue, cinzas, incubação de sonhos, clarões… 
No complexo arqueológico de Panóias fomos encontrar um 
universo mitológico com ligações ao Antigo Egito. Sérapis, 
Ísis, Osíris, a tríade que anda por ali… O projeto tem uma 
forte dimensão transdisciplinar, assentando em diálogos 
imbricados entre dança, teatro, som, luz e vídeo, e conta 
com a participação de um grupo da comunidade local.

Na origem do projeto, o convite dos Teatros de Vila  
Real e Bragança para desenvolvermos uma reflexão  
sobre a ideia de ritual a partir do Serapeum de Panóias.

Complexo arqueológico de grande singularidade, 
situado nos arredores de Vila Real, Panóias é um 
intrigante espaço ligado aos inícios do sagrado, quando 
as grandes fragas e os grandes montes eram como  
que divinizados. Templo depois dedicado aos deuses 
severos e a Serápis, fica associado ao mundo subterrâneo  
e aos cultos mistéricos orientais. O Antigo Egito, a sua 
cosmogonia e filosofia sobre a iniciação e regeneração 
da luz, o mundo evocado.

De Panóias sempre quisemos relevar as dimensões 
transversais a todos os tempos e lugares, tendo optado  
por uma abordagem livre e bastante sensorial.

Interessou -nos muito aprofundar o tempo dos princípios 
dos deuses, as visões panteístas e outras versões  
do sagrado difuso. Interessou -nos o universo noturno,  
a ideia da morte mística no cruzamento com a prática da 
incubação de sonhos, as vozes antigas, os fantasmas que 
nos habitam. Interessaram -nos os rituais de transe, de 
iniciação, a energia vermelha, o convite à “ultrapassagem 
dos seus próprios limites, à procura do limiar”.

O projeto é protagonizado por um trio de bailarinos 
e por um grupo de 34 pessoas da comunidade local, 
procurando -se a este nível do trabalho abordar um  
duplo foco: o indivíduo e o coro, a história singular  
e a paisagem coletiva.

A dimensão vivencial do ritual é aquela que 
fundamentalmente aprofundamos com o grupo, 
convidando -o a experienciar algumas das forças que 
relevamos daqueles rituais: silêncio – ar – coração  
– transe – dádiva – clarão – transparência – entrega  
– suspensão.

É sempre um privilégio abrir a criação e partilhar  
o processo com um grande grupo acabado de conhecer. 
Ficamos sempre rendidos com a sua disponibilidade  
e entrega, com a grande força que nos dá o coletivo.

Muito obrigado a todos!

André Braga e Cláudia Figueiredo

Soletro com a devoção que posso  
a linguagem religiosa dos nossos avós, 
gravada nestas fragas sagradas que  
a descrença beata do presente pisa 
sem qualquer estremecimento. Maneira 
natural e crua de exprimir e apaziguar 
as formas sobrenaturais, é esse realismo 
concreto que me atrai e seduz. Trazer 
os deuses à terra, integrá -los num 
quotidiano material e social que, embora 
fosse apreensivo, permanecia enraizado, 
era preservar a alma no seu corpo de 
carne, sem a deixar evolar -se no vazio 
transcendente. Degolar um anho em cima 
duma fraga, mesmo por intenção celeste, 
significava, sobretudo, degolar um anho 
– o anho que se criava e se comia. Um 
anho que não era o resignado símbolo 
precursor do futuro Cristo imolado,  
mas o reixelo bravio de uma Páscoa sem 
paixão. Mais do que sublimar o divino, 
saciava -se -lhe a fome. E que fome!
Miguel Torga, Panóias,  
23 de dezembro de 1963

Serápis é o deus helenizado que se 
identifica com o egípcio Osíris, esposo 
de Ísis, morto e decepado por Seth 
e que volta à vida por interferência 
da sua esposa, o que dá origem ao 
desenvolvimento cultual do ciclo da morte 
e ressurreição, de que participa, em geral, 
toda a natureza viva. Serápis é divindade 
solar e ctónica. É solar, porque vive cada 
dia no esplendor do astro -rei, e é ctónica, 
porque também cada noite se submerge 
no reino das trevas e da morte. 

Naturalmente, pesa muito no culto 
serápico a vertente funerária e de 
purificação, já que o crente deve procurar 
purificar -se mediante a dor e o sacrifício 
para poder transformar -se, depois da 
morte, em Serápis, se é homem,  
ou em Ísis, se é mulher.
António Rodríguez Colmenero


