
Em cartaz, neste mês de fevereiro, a exposição “Bugiada e Mouriscada de Sobrado: ma-
nifestação da cultura popular portuguesa”. O evento é uma manifestação que se enqua-
dra nas festividades cíclicas populares e nas “festas ou danças de mouros e cristãos”, 
tendo por base a lenda que narra a disputa entre mouros (Mourisqueiros) e cristãos (Bu-
gios) pela figura milagrosa de São João Baptista. A celebração, conhecida como festa de 
São João de Sobrado, é realizada anualmente no dia 24 de junho, na vila de Sobrado, no 
município de Valongo, noroeste de Portugal.

A coordenação da exposição é de Rita Ribeiro, investigadora responsável pelo projeto 
“FESTIVITY - Festa, património cultural e sustentabilidade comunitária”, com a participa-
ção de diversos investigadores do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 
(CECS).
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Ficha Técnica

A coleção é da autoria de Tais 
Morena, jornalista, investigado-
ra e estudante de doutoramento 
em Estudos Culturais do Centro 
de Estudos de Comunicação e 
Sociedade (CECS).

Aceda à  exposição virtual
completa no Google Arts & Culture. 

Fé, devoção, arte, carnaval e religião 
integram o trajeto virtual da coleção 
“Auto do Círio: O profano e o sagrado 
na fotografia espetacularizada”, que 
é lançada neste mês de fevereiro no 
Museu Virtual da Lusofonia. A expo-
sição fotográfica atravessa a festa 
do Auto do Círio, realizada no Brasil, 
na cidade de Belém, Pará. A partir de 
uma única imagem, o espectador 
consegue identificar características 
miméticas religiosas, afetivas, estéti-
cas, arquiteturais, culturais, estereo-
tipadas, comportamentais e patri-
moniais do povo, da cultura e da ci-
dade Paraense.

Qui, 24 de fevereiro

O segundo episódio do podcast Diálogos em Travessia traz o debate sobre as dinâmicas 
culturais e festas populares, tomando como objeto de análise a Bugiada e Mouriscada de 
Sobrado, uma festividade que recria o conflito entre mouros e cristãos, e acontece na 
região metropolitana do Porto (Portugal), e o Auto do Círio, festividade em homenagem à 
Nossa Senhora de Nazaré, que acontece em Belém do Pará (Brasil). Participam das en-
trevistas, Rita Ribeiro, professora auxiliar do Departamento de Sociologia do Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade do Minho, e Tais Morena, autora da coleção “Auto do 
Círio: O profano e o sagrado na fotografia espetacularizada”. Aceda ao podcast.
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