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Resumo. As festas de Mouros e Cristãos recriam diversos episódios da reconquista da 
Península Ibérica aos árabes. A presença dos árabes foi uma realidade durante quase oito 
séculos, durante os quais ficaram muitas estórias, heróis e relatos de batalhas, que são alvo 
de efusivas recriações na atualidade. Envolvendo milhares de figurantes, e ainda mais de 
visitantes, estas festas são uma marca identitária de uma cultura local, uma memória 
coletiva que se mantém viva e que une as comunidades em torno de uma identidade comum. 
Entre os episódios recriados destacam-se alguns confrontos que, pela sua importância 
estratégica e/ou pela quantidade de combatentes em cada um dos exércitos, foram 
marcantes para o desenrolar da Reconquista Cristã. Mas também há lugar para os 
confrontos que apenas existiram no imaginário de alguns escritores, como é o caso da 
Canção de Rolando onde se relata a gesta de Carlos Magno e dos Doze Pares de França. 
As aventuras e conquistas de Carlos Magno ultrapassaram em muito o âmbito local e 
passaram fronteiras geográficas e temporais sendo, ainda na atualidade, representadas não 
só em Portugal ou Espanha, mas também em locais tão distintos como Brasil, São Tomé e 
Príncipe ou Perú. Estes fenómenos de inculturação que ocorreram sobretudo na sequência 
da expansão marítima e decorrentes dos processos de cristianização são o objeto deste 
artigo que pretende refletir sobre a transculturalidade, em particular, no mundo lusófono. 
A partir destas representações é possível discorrer sobre como uma cultura local se 
deslocaliza tornando-se local para uma nova comunidade que se apropria de elementos 
externos fazendo-os, também, seus. 

Palavras-Chave: Festa, Mouros e Cristãos, Inculturação, Cristianização, 
Transculturalidade.  

Abstract. The Moors and Christians festivals recreate several episodes of the period known 
as Reconquista wich means the reconquest of the Iberian Peninsula from the Arabs 
occupation. The presence of the Arabs was a reality for almost eight centuries, during which 
many stories, battles, and heroes remained, and which are the subject of extraordinary 
recreations nowadays. Involving thousands of participants, and even more visitors, these 
festivals are a landmark of a local culture, a collective memory that is kept alive linking 
communities into a common identity. Among the episodes recreated, some of the 
confrontations stand out which, due to their strategic importance and/or the number of men 
in each one of the armies, were important for the development of the Christian Reconquest. 
But there is also place for confrontations that only existed in the imagination of a few 
writers, as is the case of Rolando's Song, which tells the story of the feats of Charlemagne 
and the Twelve Peers of France. The adventures and conquests of Charlemagne went far 
beyond the local sphere and crossed geographical and temporal boundaries, and are still 
performed in the present not only in Portugal and Spain, but also in such different 
geographies as Brazil, São Tomé and Príncipe and Peru. These inculturation phenomena 
resulting from christianisation processes following overseas expansion are the subject of 
this article which intends to reflect on transculturality, particularly in the Lusophone world. 
Based on these representations, it is possible to discuss how a local culture is relocated, 
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becoming local to a new community which appropriates external elements and makes them 
its own.    

Keywords: Festival, Moors and Christians, Inculturation, Christianization, 
Transculturality. 

1 Introdução 

O presente artigo surge no âmbito do projeto de investigação Festivity que tem por objeto o estudo da 
festa da Bugiada e Mouriscada de Sobrado, Valongo, realizada anualmente no dia de S. João Baptista, 
24 de junho. Esta festa tradicional e popular incorpora elementos de diferentes origens, cruzando o 
sagrado e o profano, mas tem também o poder de ser transversal a todos os estratos sociais e etários da 
comunidade sobradense, não só residente mas também a diáspora que, a cada ano, (re)vive intensamente 
a sua festa regressando para a celebrar.  

“Mundialmente singular, de dimensão e complexidade extraordinárias” (CM Valongo, 2020), é 
“uma das maiores festas de máscaras da Europa” (ibidem) podendo até ser considerada como uma 
micareta1. No entanto, apesar da liberdade existente na escolha das máscaras, a grande maioria apresenta 
um visual bastante padronizado, nomeadamente no que diz respeito ao grupo de mascarados com maior 
número de figurantes – os Bugios, cujos trajes (mais do que as máscaras) transmitem uma ideia de 
igualdade apesar de ligeiras diferenças na ornamentação e disposição de cores que tornam único cada 
um dos cerca de 700 trajes deste grupo que representa os cristãos. Do outro lado, sem máscara, estão os 
Mourisqueiros que representam o grupo dos mouros. Apesar de existirem outros grupos e personagens 
nesta festa, cuja contextualização e descrição é também importante para o entendimento sobre a mesma, 
o protagonismo e a preponderância de Bugios e Mourisqueiros permite-nos enquadrar esta festividade 
no vasto leque das festas de mouros e cristãos tentando com este artigo dar um contributo para melhor 
enquadrar esta tipologia de festa, a sua origem e disseminação por territórios tão longínquos como sejam 
alguns países da América do Sul ou a ilha de Príncipe, no continente africano. 

De facto, esta temática que tem por base o confronto entre mouros e cristãos deu origem a 
múltiplas representações que ainda estão vivas em muitos países apesar das ressignificações e 
transformações de que foram objeto.  

2 A festa e a comunidade 

Desde sempre, a festa representa para as comunidades que a celebram, um dos momentos mais 
importantes da vida social no que respeita à interação entre indivíduos e também como momento para a 
transmissão de regras e valores que são específicas e diferenciadoras de comunidade para comunidade. 
Considerando a festa como o exemplo perfeito do “facto social total” (Mauss, 2003 [1950], p. 309) nela 
encontram-se interligações ao nível religioso, moral, social, jurídico, político, económico, etc. Claro que 
nem todas as festas envolvem todas estas dimensões ou elas não se manifestam de forma tão presente 
no desenvolvimento da festa, mas dada a diversidade de elementos e a complexidade que a festa de São 
João de Sobrado encerra, também neste particular é um excelente campo de estudo multidisciplinar.  

Os trabalhos de disciplinas como a antropologia ou a sociologia, partindo das manifestações 
tradicionais e populares, tem vindo a assumir uma importância crescente no mundo académico. Esta 
proliferação de trabalhos a partir da cultura popular, e em particular da festa, pode também verificar-se 
em abordagens que incidem sobre a perspetiva económica, política e turística deste tipo de 
manifestações, que atualmente se afirmam como importantes cartões de visita e marcas territoriais. Este 
relevo e abordagem ao fenómeno festivo, aliado à mediatização e massiva difusão de conteúdos através 
da Internet (com as redes sociais como espaço privilegiado de livre comunicação de todos para todos), 
por certo contribui para a sensibilização da própria comunidade para o valor que a sua manifestação tem 
e, consequentemente, para a vitalidade de muitas festividades que foram sendo recuperadas ao longo 
das últimas três/quatro décadas.   

As práticas sociais, rituais e eventos festivos “executadas em público ou privado, podem estar 
relacionadas com o ciclo de vida dos indivíduos e dos grupos, com o calendário agrícola, com a sucessão 

 
1 Carnaval fora de época. 
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das estações ou com outros sistemas temporais” (Cabral, 2011, p. 86). A festa tradicional e popular 
envolve a comunidade de uma forma indelével, dado que a sua transmissão é feita oralmente através de 
um processo intergeracional que liga os indivíduos a uma narrativa comum. É nessa memória coletiva 
que se encontra o elo de pertença a um passado, não necessariamente real, que transforma um conjunto 
de indivíduos numa comunidade. “No plano social, significa a mobilização dos indivíduos para com o 
compromisso e envolvimento no processo da própria identidade sociocultural como membros de 
comunidades definidas por determinados hábitos, crenças, ideias, valores, costumes, rituais festivos e 
tradições” (Vallbona, 2002, p. 27). Assim, a festa faz também a ligação entre o tempo passado, presente 
e futuro da vida coletiva numa perspetiva de infinita continuidade da existência comunitária e a sua 
repetição cíclica pontua essa linha temporal marcando a alternância entre os tempos fortes e os tempos 
fracos que marcam o ritmo das comunidades. Apesar da sua função de seccionar o tempo comunitário 
assente numa visão de ruralidade ligada às práticas agrícolas estar muito longe de ter o significado de 
outrora, a alternância entre os tempos fortes e os tempos fracos persiste embora mais ligada a outras 
lógicas, como a industrialização do trabalho ou a outras lógicas mercantis contemporâneas alavancadas 
pelos fluxos de turistas/visitantes.  

Assim, voltando ao “facto social total”, a festa continua a ser um espaço de negócio; continua a 
ser um espaço de inversão da ordem social vigente; um espaço onde o poder político aproveita para 
ganhar visibilidade, simpatia e se mostrar próximo do povo; um importante ativo turístico cada vez mais 
explorado comercialmente como tal; mas sobretudo é um espaço de negociação social, de produção 
comunitária e de afirmação identitária. Estas três dimensões da festa estão presentes em toda a análise 
feita à criação, desenvolvimento e expansão das festas representativas do conflito entre mouros e 
cristãos.      

2.1  Festas de Mouros e Cristãos 

O domínio mouro estendeu-se a quase toda a Península Ibérica, tendo iniciado a sua presença em 711 e 
perdido a última possessão (Granada) em 1492. Porém, o seu legado é ainda visível, sobretudo no sul 
da Península Ibérica na toponímia, na arquitetura, nas práticas agrícolas, na conservação de alimentos, 
entre outras. Ao longo período de quase oito séculos que durou a Reconquista da Península Ibérica, 
corresponde também um sem fim de narrativas, reais ou ficcionadas, de confrontos entre os mouros e 
cristãos. “Poucos acontecimentos na história mundial originaram uma quantidade tão grande de livros, 
artigos e ensaios como a expulsão dos mouros espanhóis” (Hamilton, 1978 cit. Perceval 1993) e que 
ainda hoje se continuam a produzir. Perceval, acrescenta ainda, citando Caro Baroja (1953) que “difícil 
será encontrar em toda a História de Espanha assuntos que tenham interessado tanto (...) como os da 
conversão forçada, a revolta e a expulsão dos mouros, seus incidentes e as suas vicissitudes” (1993). 
 Dessas estórias, algumas foram mais marcantes pela importância estratégica, pelo número de 
combatentes, pelos heróis que saíram de determinadas batalhas ou por algum outro motivo que as fez 
perdurar na memória popular. Memória esta que provém, em muitos casos, da recriação desse(s) 
episódio(s) como forma de reafirmar a história comum de um grupo, e que através da sua cíclica 
repetição chegaram ao tempo presente. As festas, enquanto memória coletiva criada a partir de uma 
determinada narrativa tendem a ser seletivas relativamente aos elementos e “factos” que consideram 
conveniente transformar em matéria festiva, como tal, positiva e glorificadora do ato ou personagem 
celebrado e, neste particular, as festas de mouros e cristãos persistiram como marcos de uma alegada 
supremacia da cultura cristã sobre a islâmica, com particular incidência em Espanha. Segundo Salvador 
Becerra (2007), “em alguns casos a festa de mouros e cristãos estava perdida ou era celebrada 
ocasionalmente, noutros pelo contrário, tornou-se na festa maior por antonomásia” (p. 2). Em Espanha, 
as festas de mouros e cristãos são representadas um pouco por todo o território com mais de 300 
ocorrências, em particular na zona do Levante. Além do seu inegável interesse cultural, um dos modelos 
de classificação destas festas é feito, hierarquicamente, de acordo com o interesse turístico das mesmas. 
Algumas são classificadas como Bens de Interesse Turístico Internacional, outras Nacional, 
Autonómico, Provincial ou Local. Alcoy (1980), Villajoyosa (2003) e Crevillent (2017) na Comunidad 
Valenciana e Caravaca de la Cruz (2004, que integra as celebrações de mouros e cristãos nas festas 
patronais) na Região de Múrcia, são aquelas que estão classificadas como de interesse internacional, o 
que não significa serem mais antigas, participadas ou vividas que outras, mas ganham óbvio destaque 
do ponto de vista turístico por terem esta marca distintiva atribuída pelo Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo espanhol. 
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Estas festas, com origem e motivo diferentes em cada localidade, terão tido o seu início no ano 
de 1150 com uma representação durante o casamento real entre Ramón Berenguer IV de Barcelona e 
Petronila de Aragão, em Lleida e encontram-se atualmente disseminadas em 8 países europeus, 11 
americanos, São Tomé e Príncipe no continente africano e Filipinas no asiático (Quiñonero, 2019, p-5-
6).  

De acordo com Brisset Martín, podemos estabelecer um quadro referencial comum de ações 
transversais a estas representações festivas, “a festa mais complexa, expandida e caraterística da cultura 
hispânica” (Martín, 1990, p. 2). Estas festas caraterizam-se por “um confronto ritualizado, teatral e 
festivo entre dois grupos, mouros e cristãos, que disputam a posse de uma imagem ou de um castelo, 
real ou fictício” (Becerra, 2007, p. 2). Apesar das inúmeras variantes que esta tipologia de festa encerra, 
por motivos relacionados com a sua dispersão geográfica, com o episódio recriado, as personagens, etc, 
Martín distingue entre as ações secundárias (variáveis) e centra-se na nas ações primárias para propor 
uma “fórmula sintética concentrada [em] (introdução) Desafio-Súplica-Batalha(objeto)-Prisão” (Martín, 
1993, p. 4). Segundo descreve, em primeiro lugar aparece o inimigo querendo apoderar-se de algo, dá-
se então o desafio a que se sucede a súplica pela intervenção sobrenatural. De seguida ocorre a batalha, 
com ou sem ajuda sobrenatural e termina com a rendição do inimigo – invariavelmente o mouro – que 
se converte ao grupo vencedor – obviamente, o dos cristãos. 

2.2 A Bugiada e Mouriscada de Sobrado  

Com as devidas transformações, o modelo de Brisset Martín verifica-se também na Bugiada e 
Mouriscada de Sobrado. Os bugios têm no Velho da Bugiada o seu líder. Já os mourisqueiros, que 
representam os mouros, têm no Reimoeiro o seu rei. De acordo com a lenda, o confronto tem a sua 
origem numa imagem milagrosa de São João Baptista. Esta imagem teria curado a filha do rei cristão 
de uma doença grave e vendo a filha em idêntica situação, o rei mouro não hesita em pedir a imagem 
para curar a filha, a qual lhe é gentilmente emprestada pelos cristãos. Já com a filha curada, o rei mouro 
recusa-se a devolver a imagem milagrosa dando início ao ambiente de conflito entre os dois grupos. 
 Cada grupo afirma-se executando a sua dança em diferentes locais ao longo do dia. Estas danças 
começam na casa do escolhido, anualmente, para ser rei de cada um dos exércitos. A dança em casa de 
cada líder é a única que não ocorre no mesmo espaço físico, e neste número, como em todos os outros 
ao longo do dia, os mourisqueiros dançam antes dos bugios. No entanto, os dois grupos só se encontram 
face a face na batalha final que ocorre ao final da tarde. No caso de Sobrado, é pela dança que se afirma 
a pertença a cada um dos grupos. A recusa em devolver a imagem mantém-se ao longo do dia e a 
escalada de tensão entre os dois grupos tem mais um episódio aquando da oferta, em jeito de provocação, 
de restos de comida, ossos e até chifres, aquando do “Jintar” ou jantar que é uma refeição comunitária 
que ocorre a meio da manhã. Durante todo o dia pode ouvir-se a expressão “ela é nossa” em alusão à 
imagem milagrosa de São João Baptista. 

Atendendo ao santo e ao dia em que se celebra a Bugiada e Mouriscada em Sobrado, esta é 
também uma festa católica e como tal a missa e a procissão são momentos importantes e de grande 
solenidade para a vila. Um momento para professar a fé pelo santo precursor mas também para os 
mordomos, políticos e representantes de entidades diversas assinalarem a sua presença na festa. Um 
facto curioso é que apenas o grupo dos mourisqueiros participa nas cerimónias religiosas. É o chamado 
“roubo do santo” representado pela entrada na Igreja Matriz do Reimoeiro, com os seus guias, rabos e 
meios2, na parte final da missa para levarem o andor de São João. Na procissão participa todo o exército 
mouro, constituído exclusivamente por rapazes solteiros, transportando a totalidade dos andores que 
saem nesse dia.  

As danças prosseguem com a Dança de Entrada imediatamente após o final das cerimónias 
religiosas, à qual se segue a bênção. Entretanto há lugar a outros números que não se enquadram no 
confronto entre mouros e cristãos mas que em muito enriquecem esta festa pela sua diversidade e 
interação com o público, como a Cobrança de Direitos, a Lavra da Praça e a Dança do Cego ou 
Sapateirada.  

 
2 Os mourisqueiros organizam-se em pares ao longo de duas filas paralelas. O par que se encontra na dianteira das filas recebe o nome de 
guias, os que se encontram na extremidade oposta são os rabos e no meio situam-se os meios. Para se ser Reimoeiro, além de solteiro, é 
necessário ocupar as posições de rabo durante dois anos (direito e esquerdo), meio (outros dois anos) e guia (mais dois anos) de forma 
ininterrupta. 



III Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas - LUSOCONF2021 

 

ISBN: 978-972-745-268-2 
DOI: 10.34620/lusoconf.2021 

317 
LUSOCONF2021 – versão final 

 

De seguida, a Dança do Doce antecede o inevitável confronto final, momento alto do dia em que 
contracenam bugios e mourisqueiros. É o momento das negociações: cada grupo no seu castelo, com a 
ajuda de advogados trocam mensagens através de um mensageiro a cavalo e disparam estrondosos tiros 
de pólvora para o ar. Não chegando a nenhum acordo, o Reimoeiro, impelido pelo seu exército, sobe ao 
castelo dos Bugios fazendo do Velho seu prisioneiro, suplicando por clemência e piedade numa última 
tentativa de libertação. É já quando se encontram fora do castelo, com o Velho bem preso, agarrado pelo 
Reimoeiro, que se dá a intervenção de um ser sobrenatural. Uma Serpe transportada pelos Bugios assusta 
e afugenta o Reimoeiro que assim deixa completamente liberto o Velho para grande alegria da Bugiada, 
e do público presente. Desta forma, como esquematizado por Martín, após a batalha e a intervenção do 
ser sobrenatural termina o confronto, neste caso não com a rendição ou conversão dos mouros (como é 
habitual nesta tipologia de festas), mas com a reposição da ordem anterior ao conflito e com ambos os 
grupos rivais a interpretarem a última dança do dia (já noite), a Dança do Santo. 

2.3 Mouros e cristãos do mundo 

A cultura popular, onde sempre proliferaram narrativas de alteridade que fortalecem a sua identidade 
coletiva, tem na dicotomia mouros-cristãos um tema a partir do qual foram produzidas diversas 
manifestações. Mais do que uma dicotomia, a relação mouros-cristãos forma um binómio alteritário que 
está na base destas festas. “Muitas das festas partem de um texto escrito, normalmente uma novela de 
cavalaria, que é levado à cena, sendo fácil perceber nesses textos a presença de influências literárias tão 
fortes como A Canção de Rolando, frequentemente recomposta por força da tradição oral e da re(leitura) 
oferecida pela literatura de cordel” (Cunha, 2019, p. 45). Assim, a partir de um poema fundador da 
literatura medieval que narra as desventuras de Carlos Magno na sua cruzada contra os infiéis, surge um 
dos momentos mais recriados, em particular na literatura e teatro populares. Carlos Magno é uma 
personagem real, que viria a ser coroado imperador no ano de 800. Acompanhado por 12 cavaleiros de 
elite, os Doze Pares de França, a sua ação foi de reconhecida importância para a reunificação da Europa. 
A batalha de Roncesvaux é a base histórica da obra literária que se tornou o guião de muitas celebrações 
que ainda hoje perduram. Embora a autoria da obra seja um tema que suscita discussão, A Canção de 
Rolando, terá sido escrita por volta de 1100 (Álvares, 2014, p. 267), sendo Turold (p. 288) o seu provável 
autor e o episódio central é o confronto, sobretudo ideológico, entre Rolando (cristão, um dos Doze 
Pares) e Ferrabrás (mouro, filho do Almirante Balaão e irmão de Floripes). Entre outras versões, uma 
de Nicolas Piemonte (1525) terá sido das que mais se popularizou estando, possivelmente, também na 
origem da versão que é representada em S. Tomé e Príncipe (Raposo, 1998, p. 195).    

A figura de Carlos Magno é apresentada como o arquétipo do bom cristão e também do guerreiro 
ideal, com os seus 12 cavaleiros em clara analogia aos 12 apóstolos de Cristo. Apesar de nunca ter pisado 
solo português, Carlos Magno, e os protagonistas Rolando, Floripes, Ferrabrás ou o Almirante Balaão 
são figuras centrais em algumas manifestações da cultura popular portuguesa. Segundo Raposo (1998), 
o Drama dos Doze Pares de França, em Palme (Viana do Castelo), a Comédia dos Doze Pares, em 
Argozelo (Vimioso), a Comédia dos Mouros e Portugueses, em Pechão (Olhão), o Auto dos Turcos, em 
Crasto (Ponte de Lima), ou o Auto de Floripes, nas Neves (Viana do Castelo) são, entre outros, exemplos 
de representações dramatizadas, com maior ou menor presença de texto (p. 194). A maioria foi 
desaparecendo ou perdendo a sua regularidade, sendo o Auto de Floripes, celebrado a cada 5 de agosto, 
aquele que mantém uma maior vitalidade, a par com a Bugiada e Mouriscada de Sobrado. Mas estas 
personagens, além da representação que ocorre em S. Tomé e Príncipe são também comuns a muitas 
celebrações que ocorrem no Brasil e em toda a américa (de língua espanhola). A presença de mouros e 
cristãos, tanto nas festas como na literatura popular brasileira, é uma exportação europeia da simbologia 
bem-mal que aqui coloca em oposição os cristãos e os não cristãos. “O caráter repetitivo e conservador, 
concreto e eficaz das manifestações folclóricas (…) foi uma das garantias da consolidação e legitimação 
da ideologia unificadora” (Meyer, 2001, p. 158).  

No Brasil, o universo carolíngio da Europa medieval e a dramatização da luta entre mouros e 
cristãos está bem patente em manifestações populares como sejam as Cavalhadas, as Cheganças ou as 
Congadas celebradas em diferentes pontos do país. Como refere Macedo (2008), está presente “em todas 
as áreas rurais, menos a Amazônica [e] há registos a seu respeito em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e, sobretudo, nos Estados do Nordeste” (p. 1). Segundo Carvalho 
(2015), “no Nordeste rural e patriarcal o que se buscava eram histórias de sujeitos corajosos e 
destemidos” (p. 99), daí que o poeta popular tenha recriado o “novo” a partir de algo já consolidado pela 
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tradição” (p. 100). Fortemente difundido através da literatura, o imaginário ligado ao imperador francês 
no Brasil, também conta com adaptações para banda desenhada e a sua penetração na matriz cultural 
brasileira levou o tema “Sou amigo do rei”, de Rosa Magalhães3 aos desfiles do carnaval brasileiro, 
cantando que “os Doze Pares de França / Se trançam em busca do mesmo ideal / Cristãos e mouros se 
lançam / Na luta de bem e o mal”.    

3 Uma festa tradicionalmente transcultural 

A definitiva expulsão dos mouros da Península Ibérica coincide com um momento de grande 
importância para a história mundial. Com o final do conflito bélico libertaram-se os recursos necessários 
para a grande aposta que se seguiria por parte de Portugal e Espanha: a expansão marítima e a descoberta 
do novo mundo. A expansão marítima serviu o propósito de expansão territorial que, necessariamente, 
foi também uma expansão cultural da qual a festa não poderia estar ausente. “As longas viagens feitas 
no Atlântico em navegações repletas de gente em convivência diária formavam núcleos de reprodução 
de microambientes sociais” (Dumas, (2015, p. 186) que proporcionariam um local de ensaio natural, já 
que “os autos populares seriam também transportados e representados nas naus, como forma de 
entretenimento nas longas viagens” (Martins & Palinhos, 2013, p. 123). É dessa forma que os “mouros 
e cristãos” se globalizam, tendo também “Carlos Magno e seus paladinos [sido] usados como recursos 
propagandísticos dos ideais cristãos da Europa ocidental, uma vez que a matéria da França passou por 
vários processos de recriação e adaptações ao longo de todo esse período. Por isso Carlos Magno, 
personagem histórica do século VII, pôde chegar às terras coloniais no século XVI” (Carvalho, 2015, p. 
26). Impondo elementos “originais” e/ou incorporando caraterísticas das culturas locais, as festas foram-
se tornando também tradicionais e identitárias nos territórios conquistados. “Longe de permanecerem 
como uma contínua repetição do passado, as festas renovam-se em ligação com os contextos das 
comunidades e produzem novos sentidos para quem nelas participa” (Ribeiro et al., 2019, p. 10).  

O Auto de Floripes e, de modo mais genérico, a representação do confronto simbólico entre 
mouros e cristãos são um claro exemplo deste longo processo de inculturação contribuindo para afirmar 
os valores da cristandade, sendo que do ponto de vista do conquistador, numa perspetiva catequizadora, 
havia um fundamento moralizador no qual o cristão/europeu/branco representa o Bem e o 
infiel/índio/negro representa o Mal. Já sobre esta relação indissociável entre o mouro e o cristão em 
Espanha, refere Percival que “não é possível entender o mouro sem a comunidade cristã que o submete, 
o explora, o batiza, o estuda, o unifica, planifica a sua integração e, finalmente, o expulsa” (1993), ao 
que Macedo (2008) anui, transpondo para a relação conquistador-conquistado que a possível razão para 
a sua persistência “longe no tempo e no espaço de sua matriz original talvez deva ser buscada na ideia 
geral que ela parece expressar: a manutenção da ordem pela violência” (pp. 7-8). Pese embora o extenso 
relato de confrontos violentos, talvez seja neste particular que são reconhecidas significativas diferenças 
entre as ações levadas a cabo pelos “conquistadores espanhóis” relativamente aos “descobridores 
portugueses”, por quem “além da imposição da fé pela força, o agradável e atraente ambiente da festa e 
dos espetáculos foi amplamente explorado na implantação do catolicismo” (Dumas, 2011, p.45).  

Para todos os efeitos, foi através do colonizador ibérico que esta temática atravessou o Atlântico 
e após cinco séculos do início do grande processo de globalização iniciado na expansão marítima, com 
as naturais transformações decorrentes da sua disseminação, é hoje um importante património cultural 
de diferentes comunidades, em diferentes países. “As danças e festas transmitem uma memória coletiva, 
mas os significados, senão os significantes, do que recordam não deixam de variar com o tempo, 
alterando o seu sentido e cumprindo socialmente outras funções” (García, 1992, p. 259). A ação 
evangelizadora levada a cabo nas conquistas, com a introdução de festas, suportou-se em “atividades 
culturais atraentes, incluindo a absorção e a adaptação de algumas práticas locais (…) mas com conteúdo 
católico” (Dumas, 2011, p. 45). Esta miscigenação não foi sempre pacífica, fruto de um encontro 
impactante de culturas diferentes, apesar da alegada estratégia mitigadora utilizada no discurso 
colonialista português. Não entrando em considerações éticas sobre a forma como decorreu este 
processo, este terá sido civilizacionalmente o primeiro grande encontro entre duas culturas que possuíam 
elementos próprios fortemente implantados na sua matriz identitária. As navegações marítimas, e mais 

 
3 https://www.galeriadosamba.com.br/escolas-de-samba/academicos-do-salgueiro/1990/  
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em particular a circum-navegação de Magalhães, foram o momento embrionário e seminal do processo 
de globalização à escala mundial, no entanto é preciso notar que a cultura ibérica (homogénea, incluindo 
aqui portugueses, castelhanos, catalães, bascos, andaluzes, etc) já havia incorporado elementos de outras 
culturas fruto de contactos com outras civilizações cuja passagem e/ou presença na Península Ibérica 
também deixou, naturalmente, as suas marcas num processo de hibridização cultural que acontece de 
forma constante desde que existe a vida em comunidade.  

Existem hoje menos resistências à permeabilidade das culturas homogéneas, se bem que podemos 
afirmar que dificilmente existe uma cultura homogénea no sentido purista de imaculada, intacta e 
estática perante influências externas, tal como constatado por Welsch (1999) ao afirmar que “a 
autenticidade se tornou folclore, é o típico simulado para os outros” (p.5). Resta a representação dessa 
autenticidade selecionada e direcionada na forma de “lutas simbólicas pela mútua delimitação e 
exclusão” (Ribeiro, 2019, p. 109) e das quais as festas de mouros e cristãos espalhadas pelo mundo são 
um exemplo vivo da evolução de uma visão globalizadora, homogeneizadora e hegemónica a uma 
perspetiva transcultural, glocal e tolerante de convivência intercultural. 
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