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Cantar os Reis é a designação para uma 
prática performativa poético-musical, 
realizada anualmente em vários locais 
do concelho de Ovar. Acontece em 
espaços públicos e privados, nos dias 
imediatamente anteriores e posteriores 
à festa dos Reis Magos, celebrada a 6 de 
Janeiro. Embora esta prática partilhe 
algumas características com outras 
práticas musicais apresentativas em 
Portugal e noutros países que ocorrem 
no mesmo contexto temporal, designadas 
genericamente por “Cantar dos Reis” ou 
“Cantar as Janeiras”, em Ovar o Cantar os 
Reis sofreu um processo de codificação 
artística, social e performativa que é 
reconhecida e afirmada localmente pela 
distinção. Naquela cidade esta prática 
adquiriu um recorte cultural próprio, 
sofisticado, ao nível da composição musical 
e poética dos conteúdos, e especializado 
ao nível da performance, que não é 
encontrado nas outras práticas congéneres 
conhecidas a nível nacional e europeu. 
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Os diversos grupos musicais que prota-
gonizam esta prática designam-se “trupes reiseiras”, ou 

“troupes de Reis” e os componentes são essencialmente 
naturais e residentes no concelho, que se auto-designam 
por “vareiros”. Além dos cantores e instrumentistas das 
trupes, esta prática envolve também dirigentes associa-
tivos, letristas, compositores, ensaiadores, os agentes lo-
cais que recebem as trupes. O número de trupes de Reis é 
variável de ano para ano e, na sua maior parte, estão asso-
ciadas a colectividades locais, escolas ou instituições pú-
blicas. O número de componentes das trupes oscila entre 
15 e 50, de todas as idades. Ao longo dos dias do Cantar os 
Reis em Ovar (entre 2 e 10 de Janeiro) cada trupe interpre-
ta dezenas de vezes o seu repertório, constituído por três 
músicas – Saudação, Mensagem e Agradecimento – em 
instituições públicas, nas associações locais, em cafés e 
restaurantes e em muitas casas particulares.
Esta prática está documentada ininterruptamente em 
Ovar desde o século xix. Os jornais das décadas de 1880 
e 1890, referem-se a “grupos de rapazes e raparigas” que 
andavam de porta em porta celebrando os “Santos Reis” 
e essa prática, nessa época, é classificada como “antigo 
costume”. Inicialmente organizadas em torno de figu-
ras locais, a partir da década de 1920 e até ao presente, 
as “Troupes” – então designadas por esta palavra – pas-
saram a estar associadas a instituições locais, com exis-
tência mais ou menos efémera. Em Janeiro de 2015 esta-
vam activas seis trupes formadas por crianças e quinze 
formadas por adultos.
A Câmara Municipal de Ovar pretendia reconhecer e va-
lorizar o interesse cultural do Cantar os Reis e, a partir 
de 2014, promoveu e apoiou o processo de patrimoniali-
zação desta prática. Nessa época foi contactado o pólo da 

Universidade de Aveiro (ua) do Institu-
to de Etnomusicologia – Centro de Es-
tudos em Música e Dança (inet-md) e 
foram iniciados diálogos com os mem-
bros das Trupes Reiseiras, envolvendo 
a autarquia. O modo que foi entendido 
por todos como mais apropriado para 
esta valorização centrava-se na inscri-
ção desta prática no Inventário Nacio-
nal do Património Cultural Imaterial 
(Matriz pci), gerido pela Direcção Geral 
do Património Cultural, organismo di-
rectamente dependente do Ministério 
da Cultura e, por consequência, do Es-
tado Português. Tratava-se de ver reco-
nhecido pelo Estado o interesse patri-
monial e a distinção desta prática. 

1. 
Álvaro Sousa (ua 
/ id+), Ana Flávia 
Miguel (inet-md 
/ ua), Ana Paula 
Reis (Câmara 
Municipal de Ovar), 
Ângela Castro 
(Arquivo Municipal 
de Ovar), Carla 
Queirós (dgpc), 
Dario Ranocchiari 
(inet-md), Maria 
do Rosário Pestana 
(inet-md / ua), 
Patricia Opondo 
(Universidade 
KwaZulu-Natal, 
África do Sul), 
Paulo Costa 
(dgpc), Susana 
Sardo (inet-md 
/ ua), Rui Oliveira 
(inet-md / ua) e 
Rui Raposo (ua)

As mensagens trocadas por 
ocasião do Cantar os Reis, através 
dos seus conteúdos poéticos, 
fundadas em princípios éticos 
associados aos valores religiosos 
e morais do ciclo natalício em 
geral e ao episódio dos Reis 
Magos em particular, acabam 
por ser veículos de expressão de 
respeito dentro da comunidade 
e entre os indivíduos. 

Ao envolver a prática da música 
em conjunto realizada em 
espaços públicos e privados, o 
Cantar os Reis contribui para 
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Em Maio de 2014 foi organizado o co-
lóquio Cantar os Reis em Ovar: uma his-
tória de diferenciação no qual participa-
ram membros destacados de todas as 
trupes de Reis activas para discutir a 
ideia da patrimonialização da prática 
e também o modo de a operacionali-
zar. Desse encontro resultou o acordo 
unânime de todos os envolvidos e o 
compromisso da autarquia de promo-
ver as condições para que a prática fos-
se inscrita na Matriz pci. O pólo da ua 
do inet-md foi escolhido para se en-
carregar do estudo científico neces-
sário para a candidatura e assumiu-o 
numa perspectiva de investigação par-
tilhada com os detentores da tradição, 
dando sentido à intenção da legislação 
nacional que valoriza o envolvimen-
to dos agentes das práticas culturais 
nos processos de patrimonialização. A 
equipa de investigação que dirigi in-
cluía consultores nacionais e inter-
nacionais de várias áreas,1 além de 
investigadores do inet-md, jovens in-
vestigadores em formação e elemen-

tos activos das trupes de Reis, de várias idades.2

O trabalho de investigação, envolvendo identificação, 
estudo e documentação foi efectuado com recurso a: 
a) trabalho de terreno extensivo desenvolvido entre 
Junho de 2014 e Maio de 2016; b) informações colhidas 
na documentação de arquivo (fotografias, documen-
tos gráficos, documentação audiovisual, gravações, pe-
riódicos, documentação digital, entre outras); c) rea-
lização de documentação audiovisual; d) e à reflexão 
produzida no âmbito de discussões abertas entre os 
membros da equipa, os consultores e os protagonistas 
da tradição reiseira de Ovar. 
Numa perspectiva de aplicação de boas práticas de in-
vestigação partilhada, o trabalho de pesquisa teve a co-
laboração de agentes do terreno de todas as Trupes em 
importantíssimo auxílio logístico,3 cedendo o seu ma-
terial de arquivo, prestando informações, partilhando 
ideias e preocupações, interessando-se vivamente pelo 
andamento do processo, participando nas reflexões so-
bre conclusões, documentos audiovisuais e textos es-
critos, entre outros aspectos.
Durante este processo foi produzido no inet-md um do-
cumentário audiovisual – Tradição e Encontro: Cantar os Reis 
em Ovar4 – cuja edição final contou com os contributos  

2. 
O núcleo central 
do inet-md foi 
constituído por 
Alexsander Jorge 
Duarte, Ana 
Luísa Bernardo 
Guimarães, Diva 
Couto (membro da 
Trupe ado) e Jorge 
Miguel Gonçalves 
Graça, envolvendo 
outros membros 
das trupes.

3. 
Uma vez que uma 
grande parte desta 
prática tem lugar no 
espaço privado das 
casas que recebem 
as Trupes, sem a 
sua colaboração 
e das famílias 
visitadas, não seria 
possível realizar 
a observação e a 
documentação desta 
dimensão do Cantar 
os Reis em Ovar.

4. 
Disponível em 
https://www.
youtube.com/ 
watch?v= 
gzelqhptlzc

Troupe 1917

Troupe Reis JOC em 
1978 Casa António 
Coentro de Pinho

Trupe JOC LOC 
na Taberna dos 
Bons Amigos
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de várias e sucessivas visualizações pelos intervenien-
tes de versões prévias, num riquíssimo processo de cola-
boração que enriqueceu o seu resultado.
Após a conclusão do estudo pela ua, tal como prevê a le-
gislação, foram definidas acções de salvaguarda e de valo-
rização da prática do Cantar os Reis em Ovar e foi apresen-
tado o pedido de Inventariação pela Câmara Municipal de 
Ovar, em Dezembro de 2016. Todos os conteúdos do estu-
do – textos, documentação visual, documentação multi-
média, etc. – foram devidamente carregados na platafor-
ma da Matriz pci, como é solicitado no processo.
Todavia, passados os três meses de consulta públi-
ca na Matriz pci, e praticamente dois anos após a sua 
submissão (este texto é escrito em Outubro de 2018), o 
processo continua “em curso”, tal como outros vinte 
e sete processos de outras manifestações de patrimó-
nio cultural imaterial que também aguardam, sem de-
cisão. Vários contactos foram feitos por escrito, junto 
da Direcção Geral do Património Cultural, com vista 
à obtenção de informação sobre a viabilidade (ou não)  

As mensagens trocadas por 
ocasião do Cantar os Reis, através 
dos seus conteúdos poéticos, 
fundadas em princípios éticos 
associados aos valores religiosos 
e morais do ciclo natalício em 
geral e ao episódio dos Reis 
Magos em particular, acabam 
por ser veículos de expressão de 
respeito dentro da comunidade 
e entre os indivíduos. 

Ao envolver a prática da música 
em conjunto realizada em 
espaços públicos e privados, o 
Cantar os Reis contribui para o 
desenvolvimento pessoal, para o 
aprofundamento do conhecimento 
da comunidade, para o reforço do 
sentimento identitário vareiro e, 
em última análise, para a coesão 
social e afectiva da comunidade 
e dos seus indivíduos. 

Reis 1964 Café 
Celeste − Ovar

Troupe ADO 
década de 1960

Troupe Reis JOC 
LOC 1971
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da Inscrição na Matriz do pci que permitissem ter algu-
ma perspectiva, mas sem qualquer sucesso.
O apoio e a visibilidade que nos últimos anos a autar-
quia e as Trupes de Reis têm vindo a dar ao Cantar os 
Reis em Ovar faz parte de um propósito mais abran-
gente de promoção da identidade mas também do de-
senvolvimento social, cultural e artístico dos parti-
cipantes. A ligação ao património cultural é, de resto, 
incentivada num contexto de relação pacífica e de res-
peito mútuo entre as trupes, os seus componentes e 
os seus ouvintes. Ao mesmo tempo o Cantar os Reis é 
aberto à participação de todos e dirigido a toda a popu-
lação, constituindo um importantíssimo momento de 
encontro e convívio vareiro.
As mensagens trocadas por ocasião do Cantar os Reis, 
através dos seus conteúdos poéticos, fundadas em 
princípios éticos associados aos valores religiosos e 
morais do ciclo natalício em geral e ao episódio dos 
Reis Magos em particular, acabam por ser veículos de 
expressão de respeito dentro da comunidade e entre 
os indivíduos.
Ao envolver a prática da música em conjunto realizada 
em espaços públicos e privados, o Cantar os Reis con-
tribui para o desenvolvimento pessoal, para o apro-
fundamento do conhecimento da comunidade, para o 
reforço do sentimento identitário vareiro e, em última 
análise, para a coesão social e afectiva da comunidade 
e dos seus indivíduos. 
O reconhecimento desta prática como Património Cul-
tural Imaterial a nível nacional trar-lhe-ia uma distin-
ção de valorização externa, mas na verdade, a sua razão 
de existir, promovendo a dimensão humana da comu-
nidade Vareira, permanece intacta e nobre, independen-
temente da falta de respeito que significa a ausência de 
respostas ao seu pedido de inscrição na Matriz pci.
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