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Ocorrem em Janeiro, o pri-
meiro mês do ano. Este mês 
era o mês do deus Jano, o 
deus das portas e da entrada. 
Era porteiro dos Céus e, por 
isso, muito importante para os 
romanos que 
esperavam a sua 
protecção. Era-
lhe pedido que 
afastasse das 
casas os espíri-
tos maus, sendo 
especialmente 
invocado no mês de Janeiro. 
Era tradição que os romanos 
saudassem em sua honra no 
começar de um novo ano e daí 
derivam as Janeiras. 

As Janeiras ou cantar as 
Janeiras é uma tradição em 
Portugal que consiste na reu-
nião de grupos que se pas-
seiam pelas ruas no início do 
ano, cantando de porta em por-
ta e desejando às pessoas um 
feliz ano novo. 

Formam-se grupos peque-
nos ou com dezenas de ele-
mentos que cantam e animam 
as localidades, indo de casa 

em casa ou colo-
cando-se num 
local central (esta 
é uma versão mais 
recente), desejan-
do de uma forma 
tradicional um bom ano a todos os 
presentes. 

Nos grupos de janeireiros toca-
se pandeireta, ferrinhos, tambor, 
acordeão e viola, por exemplo. 

Em muitas aldeias esta tradi-
ção mantém-se viva, especialmente 
no Norte de Portugal e nas Beiras: 
nesta altura, juntam-se os amigos 
que vão cantar as janeiras a casa 
dos vizinhos. Antigamente recebiam 
filhós, vinho e outros artigos que as 
pessoas possuíam. No entanto, 
cantar as janeiras ainda se faz um 

pouco por todo o País. 

No Natal, os 
cânticos são uma parte 
importante das cele-
brações. 

E m  c e r t a s 
regiões e países existe 
um costume em que 
grupos de crianças 
cantam cânticos e can-
ções de Natal de porta em porta, na 
esperança de que as pessoas ofere-
çam doces, chocolates, dinheiro, etc. 

Esses cânticos de Natal de rua 
têm nomes diferentes e ocorrem em 
dias diferentes conforme os países: 

Na Grécia, no dia 24 de Dezembro, 
cantam-se as Kalandas; 

No Reino Unido e nos Estados Uni-
dos, no dia 26 de Dezembro cantam-
se os Christmas Carols. 

Em Portugal cantam-se as Janei-
ras, a 6 de Janeiro, no Dia de Reis e, 
no mesmo dia, cantam-se em Espa-
nha os Villancicos, geralmente acom-
panhados por pandeiretas e castanho-

las. 

As Janeiras 

Boas Festas! 


