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PREFÁCIO 

 

 

 O Caderno de Canções foi criado em apoio àqueles que se dedicam ao ensino dentro do Corpo de 

Bombeiros Militar de Goiás. Esta intenção iniciou-se com o então Cap QOC Jonas Henrique Moreira 

Bueno quando fazia parte da equipe da Seção Técnica de Ensino - STE, da então Academia Bombeiro 

Militar – ABM. Percebeu o Capitão Jonas a necessidade da “juntada” de canções militares que 

rotineiramente eram cantadas pela tropa nas solenidades diárias de formatura e também nas instruções 

que envolviam o canto de hinos e canções oficiais de Goiás e do Brasil. Anos se passaram com alunos e 

aperfeiçoados cantando em marcha ou inertes sem uma referência palpável. Este trabalho considerou a 

supressão desta peculiaridade dentro desta honrada Corporação que têm em seus costumes, tradições a 

realização de cerimônias uniformizadas na execução por toque de Corneta, pelo canto, pela galhardia, 

pela vibração e pelo amor a Pátria. O Caderno de Canções vem como referência ao que tange a pesquisa, 

o canto e a instrução, auxiliando assim na formação e no aperfeiçoamento de Bombeiros Militares. As 

canções deste caderno podem ser executadas em solenidades internas ou externa, dentro ou fora de 

Organizações Militares, mas é importante a leitura minuciosa das palavras durante o canto, pois houvera 

uma rígida pesquisa junto a fontes legais, pois somos convictos de que cantar e exprimir corretamente a 

prosódia eleva-se ainda mais o valor dos símbolos homenageados, despertando no ser humano o orgulho 

de pertencer a uma nação que valoriza sua história. O Caderno de Canções não substitui a obra prima de 

cada autor, apenas tem caráter de suprir, com esta ferramenta, a supressão ora citada, com direcionamento 

a rotina de ensino e solenidades na Corporação. 

 

 

 

Maj QOA/Mus Israel da Cunha Fonseca  

 

Regente Geral do Corpo Musical do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O hino é um dos gêneros musicais mais antigos que conhecemos. Temos registros de sua 

existência desde a antiguidade clássica, onde eram utilizados com diversas finalidades, como, por 

exemplo, para narrativas épicas, para louvar os deuses, e como canto de encantamento, casamento ou 

lamentação. A simplicidade da forma estrófica e o seu canto de cunho coletivo o caracterizaram durante 

séculos e, entre outros fatores, o fizeram sobreviver até hoje como um dos gêneros mais populares dentro 

do vasto repertório da música ocidental. Vários grupos e comunidades adotaram o hino como uma das 

principais formas para expressar admiração, respeito e apego, seja a alguém, a algo, ou a uma causa, uma 

crença, um ideal. À medida que as novas nações se afirmavam enquanto unidades políticas, e mais ainda, 

com a introdução de argumentos de natureza cultural e racial na justificativa das nacionalidades, 

tornavam-se mais necessários elementos simbólicos que representassem essa unidade. 

  As nações, na qualidade de comunidades imaginadas precisavam criar os seus símbolos, os 

distintivos que diferenciassem cada uma dessas unidades das demais. Dentro desse esforço produziram-se 

bandeiras, escudos, heróis, e, para homenageá-los, compuseram-se hinos. Nas ex-colônias americanas 

onde a luta pela conformação das nações independentes culminou na formação de estados republicanos, 

os hinos adquiriram uma função muito importante. A exaltação da nova nação acabou se confundindo 

com a exaltação da república, e os heróis da independência muitas vezes se transformaram nos próprios 

heróis do novo regime. 

 A palavra canção é usada para se referir a qualquer composição musical, incluindo aqueles que 

não possuem canto. Na música clássica europeia e na música em geral, o uso efetivo da palavra é 

considerado incorreto e "canção" só pode ser usada para descrever uma composição para a voz humana, 

salvo algumas exceções, como por exemplo, as canções sem palavras do período romântico, que foram 

escritas por compositores como Mendelssohn e Tchaikovsky, não são para a voz humana, mas para um 

instrumento e ainda assim são consideradas canções. 

 Cabe ainda ressaltar e entendemos que os significados e valores dos hinos cívicos, devem ser 

buscados nas intenções históricas, onde os compositores através de suas obras procuram representar os 

símbolos nacionais e a importância que eles têm para uma nação. 
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Hino Nacional Brasileiro 

O Hino Nacional Brasileiro é um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil, 

conforme estabelece o art. 13, § 1.º, da Constituição do Brasil. Os outros símbolos da República são a 

bandeira nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Tem letra de Joaquim Osório Duque Estrada 

(1870 - 1927) e música de Francisco Manuel da Silva (1795 - 1865). A oficialização da letra do hino foi 

publicada no decreto n.º 4.559 de 21 de agosto de 1922 pelo  presidente Epitácio Pessoa e oficializado 

pela lei n.º 5.700, de 1 de setembro de 1971, publicada no Diário Oficial (suplemento) de 2 de setembro 

de 1971. 

O Hino Nacional Brasileiro executado em continência à Bandeira Nacional e ao presidente da 

República, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, assim como em outros casos 

determinados pelos regulamentos de continência ou cortesia internacional. Sua execução é permitida 

ainda na abertura de sessões cívicas, nas cerimônias religiosas de caráter patriótico e antes de eventos 

esportivos internacionais. 

Hino Nacional Brasileiro 

 

Parte I 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heróico o brado retumbante, 

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 

Brilhou no céu da pátria nesse instante. 

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com braço forte, 

Em teu seio, ó liberdade, 

Desafia o nosso peito a própria morte! 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 

De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 

A imagem do Cruzeiro resplandece. 

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza. 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, 

Brasil! 

Parte II 

Deitado eternamente em berço esplêndido, 

Ao som do mar e à luz do céu profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da América, 

Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

Do que a terra, mais garrida, 

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; 

"Nossos bosques têm mais vida", 

"Nossa vida" no teu seio "mais amores." 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

- "Paz no futuro e glória no passado." 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte. 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, 

Brasil! 
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Hino a Bandeira Nacional 

 
Surgiu de um pedido do prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, ao poeta Olavo Bilac 

e ao prof. Francisco Braga. Inicialmente foi utilizado pelo Rio de Janeiro, que na época era capital 

federal, sendo apresentado pela primeira vez em 1906. Era cantado nas escolas e posteriormente sua 

execução foi se estendendo às corporações militares e demais estados. Foi provavelmente escrito para que 

a população brasileira se habituasse à nova bandeira, pois com a Proclamação da República do Brasil, a 

nova bandeira precisava ser aceita e conhecida pela maioria da população, fato este que pode ser 

observado na letra que faz referência ao céu estrelado, que não existia nas bandeiras anteriores. 

 

 

       Hino a Bandeira Nacional 
 

 

Salve lindo pendão da esperança! 

Salve símbolo augusto da paz. 

Tua nobre presença à lembrança. 

A grandeza da Pátria nos traz. 

 

                                                         Refrão 

 

Recebe o afeto que se encerra, 

Em nosso peito juvenil! 

Querido símbolo da terra, 

Da amada terra do Brasil! 

 

 

Em teu seio formoso retratas. 

Este céu de puríssimo azul, 

A verdura sem par destas matas, 

E o esplendor do Cruzeiro do Sul. 

 

(Refrão) 

 

Contemplando o teu vulto sagrado, 

Compreendemos o nosso dever, 

E o Brasil por seus filhos amado, 

Poderoso e feliz há de ser! 

 

(Refrão) 

 

Sobre a imensa nação brasileira, 

Nos momentos de festa ou de dor, 

Paira sempre sagrada bandeira, 

Pavilhão da justiça e do amor! 

 

(Refrão)  
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Hino a Proclamação da República 

 

O Hino a Proclamação da República do Brasil tem letra de Medeiros e Albuquerque (1867-1934) e 

música de Leopoldo Miguez (1850-1902), publicado no Diário Oficial de 21 de janeiro de 1890. 

 O governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando a 

oficialização de um novo hino para o Brasil. Leopoldo e Medeiros venceram o concurso, mas o hino 

acabou não sendo utilizado como o novo hino do país devido a protestos da população. Em um decreto no 

mesmo mês do concurso, o governo brasileiro estipulou que a criação fosse empregada como sendo o 

Hino da Proclamação da República. 

 

Hino a Proclamação da República 

 

 

Seja um pálio de luz desdobrado. 

Sob a larga amplidão destes céus 

Este canto rebel que o passado 

Vem remir dos mais torpes labéus! 

Seja um hino de glória que fale 

De esperança, de um novo porvir! 

Com visões de triunfos embale 

Quem por ele lutando surgir! 

 

Refrão 

Liberdade! Liberdade! 

Abre as asas sobre nós! 

Das lutas na tempestade 

Dá que ouçamos tua voz! 
 

Nós nem cremos que escravos outrora 

Tenha havido em tão nobre País... 

Hoje o rubro lampejo da aurora 

Acha irmãos, não tiranos hostis. 

Somos todos iguais! Ao futuro 

Saberemos, unidos, levar 

Nosso augusto estandarte que, puro, 

Brilha, avante, da Pátria no altar! 

 

 

[refrão] 

 

Se é mister que de peitos valentes 

Haja sangue em nosso pendão, 

Sangue vivo do herói Tiradentes 

Batizou este audaz pavilhão! 

Mensageiros de paz, paz queremos, 

É de amor nossa força e poder 

Mas da guerra nos transes supremos 

Hás de ver-nos lutar e vencer! 

 

[refrão] 

 

Do Ipiranga é preciso que o brado 

Seja um grito soberbo de fé! 

O Brasil já surgiu libertado, 

Sobre as púrpuras régias de pé. 

Eia, pois, brasileiros avante! 

Verdes louros colhamos louçãos! 

Seja o nosso País triunfante, 

Livre terra de livres irmãos! 
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Hino da Independência 

 
 O Hino da Independência é uma canção patriótica oficial comemorando a declaração da 

independência do Brasil, composta em 1822 por Dom Pedro I. A letra foi escrita pelo poeta Evaristo da 

Veiga. Segundo diz a tradição, a música foi composta pelo Imperador às 4 horas da tarde do mesmo dia 

do Grito do Ipiranga, 7 de setembro de 1822, quando já estava de volta a São Paulo vindo de Santos. 

 

 

  Hino da Independência 
 

 

Já podeis, da Pátria filhos, 

Ver contente a mãe gentil; 

Já raiou a liberdade 

No horizonte do Brasil. 

 

Brava gente brasileira! 

Longe vá... temor servil: 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil. 

 

Os grilhões que nos forjava 

Da perfídia astuto ardil... 

Houve mão mais poderosa: 

Zombou deles o Brasil. 

 

Brava gente brasileira! 

Longe vá... temor servil: 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil. 

 

Não temais ímpias falanges, 

Que apresentam face hostil; 

Vossos peitos, vossos braços 

São muralhas do Brasil. 

 

Brava gente brasileira! 

Longe vá... temor servil: 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil. 

 

Parabéns, ó brasileiro, 

Já, com garbo varonil, 

Do universo entre as nações 

Resplandece a do Brasil. 

 

Brava gente brasileira! 

Longe vá... temor servil: 

Ou ficar a pátria livre 

Ou morrer pelo Brasil. 
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Hino de Goiás 

 
 O Hino do estado de Goiás, original de 1919 com letra de Antônio Eusébio de Abreu e música de 

Custódio Fernandes Góis, foi promulgado pela Lei estadual n. 650, de 30 de julho de 1919. 

 Em 2001 o hino foi revogado por uma nova versão, de autoria de José Mendonça Teles e música 

do Maestro Joaquim Jayme, sancionada pela Lei estadual nº 13.907 de 21 de setembro de 2001. 

 

Hino de Goiás 
 

Santuário da Serra Dourada 

Natureza dormindo no cio 

Anhangüera, malícia e magia, 

Bota fogo nas águas do rio. 

 

Vermelho, de ouro assustado, 

Foge o índio na sua canoa. 

Anhangüera bateia o tempo: 

Levanta, arraial Vila Boa! 

 

Refrão 

Terra Querida 

Fruto da vida, 

Recanto da Paz. 

Cantemos aos céus, 

Regência de Deus, 

Louvor, louvor a Goiás! 
 

 

A cortina se abre nos olhos, 

Outro tempo agora nos traz. 

É Goiânia, sonho e esperança, 

É Brasília pulsando em Goiás! 

 

O cerrado, os campos e as matas, 

A indústria, gado, cereais. 

Nossos jovens tecendo o futuro, 

Poesia maior de Goiás! 

 

(refrão) 

 

A colheita nas mãos operárias, 

Benze a terra, minérios e mais: 

O Araguaia dentro dos olhos, 

eu me perco de amor por Goiás! 
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Hino de Goiânia  

 

 A cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, foi formada a partir das transformações políticas 

que marcaram a história do nosso país na década de 1930, até então, a Cidade de Goiás, primeira capital 

goiana, criada no século XVIII, havia sido fundada em razão da atividade aurífera naquela época. 

  Após o período do ouro, essa justificativa não mais valia e as cidades envolvidas com a criação de 

gado e o desenvolvimento da agricultura, mais alocadas ao sul, passaram a ter maior importância para 

Goiás. Foi daí que o médico Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado como interventor do estado de Goiás 

e, estabelecendo um sentido de renovação, buscou colocar em prática o projeto de mudança da capital. No 

ano de 1932 foi organizada uma comissão que deveria realizar a escolha da melhor região para a qual a 

nova capital seria transferida. A escolha acabou sendo realizada em função de cidades que já existiam e, 

entre as opções existentes, a nova capital veio a ser definida nas proximidades da cidade de Campinas, 

hoje o mais antigo bairro de Goiânia. 

 O hino de Goiânia é um dos símbolos oficiais da capital do estado de Goiás onde o compositor 

João Luciano Fleury faz referência à figura de heroísmo dos bandeirantes e a sua configuração 

administrativa como capital do estado, uma construção planejada da cidade na década de 1940. 

 

Hino à Goiânia  

Letra: Anatole Ramos 

Melodia: João Luciano Curado Fleury 

 

Vinde ver a cidade pungente 

Que plantaram em pleno sertão 

Vinde ver este trono gigante 

 

Construída com esforços de heróis, 

É um hino ao trabalho e à cultura 

E seu brilho qual luz de mil sóis 

Se projeta na vida futura. 

 

Capital de Goiás foi eleita 

Desde o berço em que um dia nasce; 

Pela gente goiana foi feita 

Com um povo adotado cresceu. 

 

Refrão 

 

Vinde ver a Goiânia de agora 

A cumprir seu glorioso destino, 

Brasileiros e gente de fora, 

E cante, vós também, o seu hino. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirante
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
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Canção do Soldado do Fogo  

 Tudo começou quando o Ten. Cel. Eugênio Rodrigues Jardim, que comandava interinamente o 

Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, solicitou em 27 de outubro de 1896, ao então Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores, Dr. Alberto Torres, autorização para criar uma Banda de Música, atendendo 

a um antigo desejo de Oficiais e Praças da Corporação. No dia 30 de outubro de 1896, a proposta era 

atendida e o Maestro Anacleto Augusto de Medeiros foi convidado para organizar e dirigir o novo 

conjunto musical.  

 O Capitão Antônio Pinto Júnior, (que substituiu o Ten. Albertino Ignácio Pimentel) nasceu no 

Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 1888 e iniciou‐se, ainda menino, nos estudos da música. 

Foi integrante da Banda da Polícia Militar de Minas Gerais e em 1911, foi para o Rio de Janeiro e 

ingressou no Corpo de Bombeiros como músico. Concluiu os cursos de música em 1916 no então 

Conservatório de Música, hoje Escola de Música da UFRJ, e ao mesmo tempo já como 2º Sargento foi 

nomeado na função de contramestre. Excelente compositor, um transcritor que revolucionou o meio 

artístico de Banda com suas transcrições das composições dos grandes mestres, realizou grandes 

Concertos Sinfônicos, Concertos didáticos e deu prosseguimento ao trabalho dos antigos maestros. 

 Grande parte do repertório das Bandas de música é de composições e transcrições de Antônio 

Pinto Júnior, inclusive a Canção do Soldado do Fogo. Elogiado por várias vezes em boletim pelos 

relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, foi promovido ao posto 

de 1º Tenente por merecimento e dentre suas obras que tiveram uma repercussão nacional, destaca-se a 

orquestração do Hino Nacional Brasileiro para Banda de Música. É o autor do Hino dos Soldados do 

Fogo com letra do Ten. Sérgio Luiz de Mattos. 

 

Canção do Soldado do Fogo 

 

Contra as chamas em lutas Ingentes, 

Sob o nobre o alvirrubro pendão, 

Dos soldados do fogo valentes, 

É, na paz, a sagrada missão. 

E se um dia houver sangue e batalha, 

Desfraldando a auriverde bandeira, 

Nossos peitos são férrea muralha, 

Contra audaz agressão estrangeira. 

 

Refrão 

 

Missão dupla o dever nos aponta 

Vida alheia e riquezas a salvar 

E, na guerra, punindo uma afronta, 

Com valor pela Pátria lutar. 

 

 

 

 

Aurifulvo clarão gigantesco, 

Labaredas flamejam no ar, 

Num incêndio horroroso e dantesco, 

A cidade parece queimar, 

Mas não temem da morte os bombeiros 

Quando ecoa d’alarme o sinal, 

Ordenando voarem ligeiros, 

A vencer o vulcão Infernal. 

 

(Refrão) 

 

Rija luta aos heróis aviventa, 

Inflamando em seu peito o valor, 

Para frente, que importa a tormenta, 

Dura marcha ou de sóis ou rigor? 

Nem um passo daremos atrás, 

Repelindo inimigos canhões, 

Voluntários da morte na paz, 

São na guerra indomáveis leões. 

(Refrão)
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Canção da Academia Bombeiro Militar 

 O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se desvinculou da Polícia Militar do Estado de 

Goiás em 5 de outubro de 1989 com a promulgação da Constituição Estadual. Em 1990, os Cursos de 

Formação de Praças passaram a ser realizados nos quartéis, nas denominadas Escolas de Formação e 

Aperfeiçoamento (EFA) e os Cursos de Formação de Oficiais (CFO) eram realizados em outras Unidades 

da Federação, como Brasília – DF e Rio de Janeiro – RJ.  

 Em 1999 criou-se o Centro Tecnológico de Ensino (CTE) para atender as necessidades das 

atividades de ensino na corporação. Mesmo com instalações simples, o CTE tornou-se referência na 

formação e aperfeiçoamento de bombeiros militares sendo ministradas as disciplinas de Combate a 

Incêndio, Salvamento Aquático, Salvamento Terrestre, Atendimento Pré-Hospitalar, Educação física, 

dentre outras. A Canção do então Centro Tecnológico de Ensino – CTE foi aprovada através do Boletim 

Geral nº 065 de 12 de setembro de 2002. 

 Com a política de padronizar e estabelecer condições para que todos os integrantes do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) fossem alcançados pelo conhecimento técnico-

profissional e pelo ensino do civismo e cidadania, em 2009 o CTE foi extinto criando a Academia 

Bombeiro Militar – ABM que passou a desempenhar todo o planejamento e execução do ensino da 

atividade Bombeiro Militar no Estado de Goiás. 

 

Canção da Academia Bombeiro Militar 

 

Letra: 1º Sargento Elias Barbosa 

Música: 2º Sargento Sennedy Lino 

 

Ouçam o grito de bravura, ecoando pelo ar; 

É assim em nossa escola, de Bombeiro Militar. 

O perigo é o inimigo, que termos que enfrentar; 

Mas estamos preparados, não iremos recuar. 

 

Refrão 

Bravos anjos, anjos da terra; 

Largos rios da flora e do ar. 

Nossas vidas pelas vidas, 

Academia bombeiro Militar. 

 

 

Centro forte e valente, no ensino dos formandos; 

De vibrantes combatentes, do aluno ao comando. 

Salvamento e resgate, no sinistro tão voraz, 

Nossa escola faz o nome, dos Bombeiros de 

Goiás. 

 

(Refrão) 

Salve, salve nossa escola, servirei-te com amor; 

Levarei no coração o teu nome onde for. 

ABM tu és o berço, do ingresso militar; 

Pois fizeste me Bombeiro, Vidas Alheias a 

Salvar! 
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Canção do Resgate Pré-hospitalar do CBMGO 

 

 

Letra: SGT Elias Barbosa 

Música: TEN Israel Fonseca 

 

 

Abram alas estou passando 

Tenho Vidas a Salvar 

Sou a Unidade de Resgate 

Do Bombeiro Militar 

Um gemido está clamando 

Esperando-me por chegar 

 

(Refrão) 

 

Resgate Pré-Hospitalar 

Não há maior missão 

É a própria mão Divina 

Em favor do cidadão 

 

A sirene do resgate 

Ecoando pelo ar 

É a voz da esperança 

Que não pode se calar 

Uma nova chance à vida 

Quando está por se findar 

 

(Refrão) 

 

Salve! Salve! Os heróis do fogo 

Do resgate hospitalar 

Salve! Os homens do socorro 

Que não podem recuar 

Salve! Dom Pedro I 

E o Resgate Pré-hospitalar. 
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Canção do 1º Batalhão do CBMGO 

 

 
LETRA: 1º Ten Wanderson dos Reis 

MÚSICA: 1º Ten Israel Fonseca e 3º Sgt Josué Barbosa 

 

 

 

 

Nas missões valentes somos 

Competência é o que não falta em nossas mãos 

Atendendo as emergências, salvamento glória traz 

Hasteando a cada dia, o estandarte de Goiás 

Temendo jamais a chama voraz 

Terrível inimigo, presente se faz 

Pioneirismo e tradição 

 

(Refrão) 

 

Na terra ou água 

Nosso lema é salvar 

Primeiro Batalhão Bombeiro Militar 

À sociedade ajudar. 

 

 

Missão nobre e importante 

É o que buscamos sempre alcançar 

Dedicando nossa vida dia-a-dia com amor 

Mão amiga estendida 

Sempre alerta e capaz 

Nosso coração com todo fervor 

A cada instante do nosso labor 

O sofrimento amenizar 

 

(Refrão) 

 

O coração de um bombeiro 

Bate forte quando ecoa o sinal 

Luta contra o incêndio para vidas socorrer 

Atencioso e seguro 

Bom serviço irá prestar 

Em boas mãos você ficará 

Sempre um bombeiro ao seu lado estará 

Cumprimos a nossa missão. 
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Canção do 2º Batalhão do CBMGO 

 

Letra: SGT Elias Barbosa 

Música: TEN Josué Santos 

 

 

 

Se um incêndio tão colosso ameaça destruir 

Os heróis do impossível vão ali pra impedir 

São Bombeiros corajosos que enfrentam o tormento 

São elites do fogo sinistro do Segundo Grupamento. 

 

(Refrão) 

 

A missão seja árdua e temível 

Com bravura iremos cumprir 

Mesmo que pereçamos em combate 

Somos os bombeiros do Segundo Batalhão. 

 

Se o perigo vem do alto em um topo arranha-céu 

O Segundo Batalhão é maestro no rapel 

Um gemido, um socorro vítima de colisão. 

Lá está o Segundo Batalhão pra fazer a estricção. 

 

(Refrão) 

 

Abram alas companheiros nossa tropa vai marchar 

O quartel do Juliano vai tremer este lugar 

Na milícia ordem unida caxiagem e padrão 

Salve! Salve! O Segundo Batalhão o melhor da região. 
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Hino do Cinquentenário do CBMGO 
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Canção Do Exército 

 A Canção do Exército, antiga Canção do Soldado, foi oficializado em 20 de Jan 1976 pela Portaria 

Ministerial nº 88. Foi muito cantada com o nome de Amor Febril desde a 1ª Guerra Mundial. Ela chegou 

ao Rio de Janeiro em 1917, com o nome de Capitão Cassulo, trazida do Pará pelo Navio Escola 

“Benjamin Constant” de nossa Marinha, quando em Belém era tocado pela Banda da Força Pública a qual 

pertencia o Capitão Cassulo e o seu autor Theofilo Magalhães. Ela foi trazida de ouvido pelos músicos 

fuzileiros navais Erasmo Claudino e Constantino Bezerra, segundo a Âncora(nº 128; 1961). 

Canção Do Exército 

Letra: TC Alberto Augusto Martins 

 Música: T. de Magalhães 

 

Nós Somos Da Pátria A Guarda, 

Fiéis Soldados, 

Por Ela Amados. 

Nas Cores De Nossa Farda 

Rebrilha A Glória, 

Fulge A Vitória. 

 

Em Nosso Valor Se Encerra 

Toda A Esperança 

Que Um Povo Alcança. 

Quando Altiva For A Terra 

Rebrilha A Glória, 

Fulge A Vitória.  

A Paz Queremos Com Fervor, 

A Guerra Só Nos Causa Dor. 

Porém, Se A Pátria Amada 

For Um Dia Ultrajada 

Lutaremos Sem Temor. 

 

Como é Sublime 

Saber Amar, 

Com A Alma Adorar 

A Terra Onde Se Nasce! 

Amor Febril 

Pelo Brasil 

No Coração 

Nosso Que Passe. 

 

E Quando A Nação Querida, 

Frente Ao Inimigo, 

Correr Perigo, 

Se Dermos Por Ela A Vida 

Rebrilha A Glória, 

Fulge A Vitória.  

Assim Ao Brasil Faremos 

Oferta Igual 

De Amor Filial. 

E A Ti, Pátria, Salvaremos! 

Rebrilha A Glória, 

Fulge A Vitória. 

 

A Paz Queremos Com Fervor, 

A Guerra Só Nos Causa Dor. 

Porém, Se A Pátria Amada 

For Um Dia Ultrajada 

Lutaremos Sem Temor. 
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Canção dos Expedicionários 

 

 A Força Expedicionária Brasileira, conhecida também pela sigla FEB, foi uma força 

militar aéreo/terrestre constituída na sua totalidade por 25.834 homens e mulheres, que durante a Segunda 

Guerra Mundial foi responsável pela participação do Brasil ao lado dos Aliados na Campanha da Itália, 

em suas duas últimas fases - o rompimento da Linha Gótica e a Ofensiva Aliada final naquela frente.  

 Tal força era formada por uma divisão de infantaria completa (também batizada como 1ª DIE, 1ª 

Divisão de Infantaria Expedicionária), uma esquadrilha de reconhecimento, e um esquadrão de caças. Seu 

lema de campanha "A cobra está fumando", era uma alusão irônica ao que se afirmava à época de sua 

formação, que seria "Mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar da guerra na 

Europa". 

Canção do Expedicionário 

 

Você sabe de onde eu venho, 

Venho do morro, do Engenho. 

Das selvas, dos cafezais, 

Da boa terra do coco! 

Da choupana onde um é pouco, 

Dois é bom, três é demais. 

Venho das praias sedosas, 

Das montanhas alterosas. 

Dos pampas, do seringal, 

Das margens crespas dos rios. 

Dos verdes mares bravios, 

Da minha terra natal.  

(Refrão) 

Por mais terras que eu percorra, 

Não permita Deus que eu morra 

Sem que volte para lá; 

Sem que leve por divisa 

Esse "V" que simboliza 

A vitória que virá: 

Nossa vitória final, 

Que é a mira do meu fuzil, 

A ração do meu bornal, 

A água do meu cantil, 

As asas do meu ideal, 

A glória do meu Brasil. 

 

Eu venho da minha terra, 

Da casa branca da serra 

E do luar do meu sertão; 

Venho da minha Maria 

Cujo nome principia 

Na palma da minha mão, 

Braços mornos de Moema, 

Lábios de mel de Iracema 

Estendidos para mim. 

Ó minha terra querida 

Da Senhora Aparecida 

E do Senhor do Bonfim! 

(Refrão) 

Você sabe de onde eu venho ? 

E de uma Pátria que eu tenho 

No bôjo do meu violão; 

Que de viver em meu peito 

Foi até tomando jeito 

De um enorme coração. 

Deixei lá atrás meu terreno, 

Meu limão, meu limoeiro, 

Meu pé de jacaranda, 

Minha casa pequenina 

Lá no alto da colina, 

Onde canta o sabiá. 

(Refrão) 

Venho do além desse monte 

Que ainda azula o horizonte, 

Onde o nosso amor nasceu; 

Do rancho que tinha ao lado 

Um coqueiro que, coitado, 

De saudade já morreu. 

Venho do verde mais belo, 

Do mais dourado amarelo, 

Do azul mais cheio de luz, 

Cheio de estrelas prateadas 

Que se ajoelham deslumbradas, 

Fazendo o sinal da Cruz! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aliados_da_Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campanha_da_It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_G%C3%B3tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_(militar)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infantaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esquadrilha#Esquadrilha_a.C3.A9rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reconhecimento_a%C3%A9reo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esquadr%C3%A3o#Esquadr.C3.A3o_a.C3.A9reo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7a_(aeronave)
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_cobra_vai_fumar
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Canção da Infantaria 

 

 A infantaria é a mais antiga arma do Exército e geralmente dotada dos maiores efetivos, formada 

por soldados que podem combater em todos os tipos de terreno e sob quaisquer condições 

meteorológicas, podendo utilizar variados meios de transporte para serem levados à frente de combate. 

 Sua principal missão é conquistar e manter o terreno, aproveitando a capacidade de progredir em 

pequenas frações, de difícil detecção e grande mobilidade. A infantaria contemporânea frequentemente 

emprega o princípio de fogo e movimento para atingir uma posição dominante em relação àquela do 

inimigo, seguindo uma organização que divide as tropas de infantes agrupando-os em unidades chamadas 

de divisões, brigadas, batalhões, companhias e pelotões. 

 

Canção da Infantaria 

 

 

Nós somos estes infantes 

Cujos peitos amantes 

Nunca temem lutar; 

Vivemos, 

Morremos, 

Para o Brasil nos consagrar! 

 

Nós, peitos nunca vencidos, 

De valor, desmedidos, 

No fragor da disputa, 

Mostremos, 

Que em nossa Pátria temos, 

Valor imenso, 

No intenso, 

Da luta. 

 

És a nobre Infantaria, 

Das armas a rainha, 

Por ti daria 

A vida minha, 

E a glória prometida, 

Nos campos de batalha, 

Está contigo, 

Ante o inimigo, 

Pelo fogo da metralha! 

 

És a eterna majestade, 

Nas linhas combatentes, 

És a entidade, 

Dos mais valentes. 

Quando o toque da vitória 

Marca nossa alegria, 

Eu cantarei, 

Eu gritarei: 

És a nobre Infantaria! 

 

Brasil, te darei com amor, 

Toda a seiva e vigor, 

Que em meu peito se encerra, 

Fuzil! 

Servil! 

Meu nobre amigo para 

guerra! 

 

Ó! meu amado pendão, 

Sagrado pavilhão, 

Que a glória conduz, 

Com luz, 

Sublime 

Amor se exprime, 

Se do alto me falas, 

Todo roto por balas!
 

  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_transporte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fogo_e_movimento
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Canção Fibra de Herói 

 

 Canção tradicional do Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira (FAB) e Corpo de Fuzileiros 

Navais da Marinha do Brasil, cantada nos quartéis para homenagear a Bandeira do Brasil. 

 

Canção Fibra de Herói 

 

Letra: Barros Filho  

 Música: César Guerra Peixe 

 

   

Se a Pátria querida for envolvida 

Pelo inimigo, na paz ou na guerra, 

Defende a terra 

Contra o perigo 

 

Com ânimo forte se for preciso 

Enfrenta a morte 

Afronta, se lava com fibra de herói, 

De gente brava 

 

Bandeira do Brasil 

Ninguém te manchará 

Teu povo varonil 

Isso não consentirá 

 

Bandeira idolatrada 

Altiva a tremular 

Onde a liberdade 

É mais uma estrela 

A brilhar! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_de_Fuzileiros_Navais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_de_Fuzileiros_Navais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_do_Brasil


40 
 

 

  



41 
 

Hino dos Aviadores 

 O Hino dos Aviadores Brasileiros é o hino oficial da Força Aérea Brasileira e um dos três hinos 

das Forças Armadas do Brasil, foi composto por Armando Serra de Menezes e João Nascimento. 

 

 Hino dos Aviadores 

 

Vamos filhos altivos dos ares 

Nosso vôo ousado alçar, 

Sobre campos, cidades e mares, 

Vamos nuvens e céus enfrentar. 

 

D'astro-rei desafiamos nos cimos, 

Bandeirantes audazes do azul. 

Às estrelas, de noite subimos, 

Para orar ao Cruzeiro do Sul. 

 

Estribilho 2X 

Contacto! Companheiros! 

Ao vento, sobranceiros, 

Lancemos o roncar 

Da hélice a girar. 

 

Mas se explode o corisco no espaço 

Ou a metralha na guerra, rugir 

Cavaleiros do século do aço, 

Não nos faz o perigo fugir. 

 

Não importa a tocaia da morte 

Pois que a pátria, dos céus no altar 

Sempre erguemos de ânimo forte, 

O holocausto da vida, a voar. 

 

Estribilho 2X 

 

Contacto! Companheiros! 

Ao vento, sobranceiros, 

Lancemos o roncar 

Da hélice a girar. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Armando_Serra_de_Menezes&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_Nascimento&action=edit&redlink=1
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 Hino dos Aviadores 
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Hino Da Marinha Brasileira (Cisne Branco) 

   

Qual cisne branco que em noite de lua 

Vai deslizando num lago azul 

O meu navio também flutua 

Nos verdes mares de Norte a Sul 

 

Linda galera que em noite apagada 

Vai navegando num mar imenso 

Nos traz saudades da terra amada 

Da pátria minha em que tanto penso 

 

Quanta alegria nos traz a volta 

À nossa Pátria do coração 

Dada por finda a nossa derrota 

Temos cumprido nossa missão 

 

Linda galera que em noite apagada 

Vai navegando num mar imenso 

Nos traz saudades da terra amada 

Da pátria minha em que tanto penso 

 

Qual linda garça que aí vai cortando os ares 

Vai navegando 

Sob um belo céu de anil 

Minha galera 

Também vai cortando os mares 

Os verdes mares 

Os mares verdes do Brasil 
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Hino a Caxias 

 Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nasceu em Porto da Estrela, Município da 

Baixada Fluminense - RJ, no dia 25 de agosto de 1803. Filho do brigadeiro e regente do Império 

Francisco de Lima e Silva e de Mariana Cândida de Oliveira Belo, era Cadete desde os 5 anos de idade e 

aos 15 anos ingressou na Academia Militar, de onde saiu como tenente para compor a unidade de elite do 

Exército do Rei. Em 1822, organizou a Guarda Imperial de D. Pedro I e no ano seguinte entrou em 

campanha para combater os revoltosos na Bahia, no movimento contra a independência comandado pelo 

general Madeira de Melo. 

 Participou de todas as campanhas platinas do Brasil independente, como a campanha da Cisplatina 

(1825-1828), contra as Províncias Unidas do Rio da Prata. Comandante-chefe do Exército do Sul (1851) 

dirigiu as campanhas vitoriosas contra Oribe, no Uruguai, e Juan Manuel de Rosas, na Argentina (1851 - 

1852). Comandante-geral das forças brasileiras (1866) e, pouco depois, comandante-geral dos exércitos 

da Tríplice Aliança (1867), na Guerra do Paraguai (1864-1870), Caxias, que já havia atuado como 

conselheiro no começo da guerra assumiu o treinamento e a reorganização das tropas.  

 Para culto de sua memória, o governo federal proclamou-o, em 1962, "patrono do Exército 

brasileiro". Seu nome está inscrito no "Livro dos Heróis da Pátria". 

 

Hino a Caxias 

 

 

Sobre a história da Pátria, ó Caxias, 

Quando a guerra troveja minaz, 

O esplendor do teu gládio irradias, 

Como um íris de glória e de paz. 

 

                 (Refrão) 

Salve, Duque Glorioso e sagrado 

Ó Caxias invicto e gentil! 

Salve, flor de estadista e soldado! 

Salve, herói militar do Brasil. 

 

Foste o alferes, que guiando, na frente, 

O novel pavilhão nacional, 

Só no Deus dos exércitos crente, 

Coroaste-o de louro imortal! 

                 

                 (Refrão) 

Do teu gládio sem par, forte e brando, 

O aro de ouro da paz se forjou, 

Que as províncias do Império estreitando 

A unidade da Pátria salvou. 

                 (Refrão) 

Em teu nome, ó Caxias, se encerra 

Todo ideal do Brasil militar: 

Uma espada tão brava na guerra, 

Quã fecunda na paz a brilhar! 

                (Refrão) 

Tu, que foste, qual fiel condestável, 

Do dever e da lei o campeão 

Sê o indígete sacro o inviolável, 

Que hoje inspire e proteja a Nação! 
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Eterno Herói 
(canção do Paraquedista) 

 

 

Letra e Música: General Newton Lisboa Lemos 

 

 

 

Cumprindo no espaço a missão dos condores 

Valente e audaz não vacila um instante 

Nas asas de prata ao roncar dos motores 

Vai a sentinela da Pátria distante 

Chegado o momento descendo dos céus 

Num salto gigante surgindo do anil 

Vai ele planando no templo de Deus 

Lutar em defesa do nosso Brasil 

 

Pára-quedista 

Guerreiro alado vai cumprir sua missão 

Num salto audaz 

Vai conquistar do inimigo a posição 

 

Pára-quedista 

No entrechoque das razões sempre será 

O eterno herói 

Que o avanço na luta ninguém deterá. 

 

Hurra! Hurra! 
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Canção da Engenharia 

 O Boletim do Exército nº 32, de 7 de agosto de 1964, traz a aprovação da Canção da Engenharia nos 

seguintes termos: CANÇÃO DA ENGENHARIA (Aprovação pelo EME) O Chefe do Estado-Maior do 

Exército, usando da atribuição que lhe confere o art. 39 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais 

(R-1/57) aprova a “Canção da Engenharia”, com letra de autoria do General-de-Brigada Aurélio de 

Lyra Tavares e música do Cadete Hildo Rangel (1919), memorizada pelo General-de-Brigada Floriano 

da Silva Machado, completada pelo 1º Sargento Contramestre Sebastião Moreira Prado do 2º 

Regimento de Infantaria e com arranjo final do 1º Sargento-Regente Paulo de Paula Pimentel do 1º 

Batalhão de Guarda conforme julgamento da Comissão nomeada pela Portaria Ministerial número 

1.670, de 19 de julho de 1961. (Ofício ns. 512 e 913-S/3-2, ambos de 13 Ago 63, do EME, protocolizados 

sob ns. 15.366 e 15.367-63, nesta Secretaria). Portanto, cinco nomes foram envolvidos na criação da 

Canção da Engenharia: - Cadete Hildo Rangel – em 1919 criou a música; - General de Brigada Floriano da 

Silva Machado – em 1964 se lembrou de toda a canção; - 1º Sargento Contramestre Sebastião Moreira do 

Prado, do 2º Regimento de Infantaria – completou a canção; - 1º Sargento-Regente Paulo de Paula Pimentel, 

do Batalhão de Guarda – fez o arranjo da música e - Gen de Brigada Aurélio de Lyra Tavares – autor da letra 

da canção. 

Canção da Engenharia 

 

Quer na paz, quer na guerra, a Engenharia 

Fulgura, sobranceira, em nossa história 

Arma sempre presente, apóia e guia 

As outras Armas todas à vitória. 

 

Nobre e indômita, heróica e secular 

Audaz, na guerra, ao enfrentar a morte, 

Na paz, luta e trabalha, sem cessar, 

Pioneira brava de um Brasil mais forte. 

(Refrão) 

O castelo lendário, da Arma azul-turquesa 

Que a tropa ostenta, a desfilar, com galhardia 

É um escudo de luta, é o brasão da grandeza 

E da glória sem fim, com que forja a defesa 

E é esteio, do Brasil, a Engenharia. 

 

Face aos rios ou minas, que o inimigo 

Mantém, sob seu fogo, abre o engenheiro 

A frente para o ataque e, ante o perigo, 

Muitas vezes, dos bravos é o primeiro. 

 

Lança pontes e estradas, nunca falha, 

E em lutas as suas glórias ressuscita, 

Honrando, em todo o campo de batalha, 

As tradições de Villagran Cabrita. 
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Canção do Corpo de Saúde 

 
 

Letra e Música de José dos Santos Rodrigues 

 

 

 

Nós soldados do corpo de Saúde, 

Sem temermos o rugido da metralha. 

Aos heróis que tombam na vanguarda, 

Lhes levamos o socorro na batalha. 

 

Nós soldados do corpo de Saúde, 

Não usamos a força do fuzil. 

Pelejamos ao lado da ciência, 

Pela glória e pela honra do Brasil. 

 

Fiéis servos, somos nós da medicina; 

Seja na guerra, seja nos dias de paz. 

Combatendo pelo bem da humanidade, 

Sem vacilarmos e sem descanso jamais. 

 

Nosso lema é prestar a caridade, 

Ao moribundo, ao ferido, ao mutilado. 

Procurando amenizar o sofrimento, 

E bem servir ao nosso Brasil adorado. 
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Canção de Comunicações 
 

Letra de Aloísio Pereira Pires 

Música de Abdon Lyra 

 

 

Pelas estradas sem fim, 

Ou pelo campo caminha a glória 

Os nossos fios, as nossas antenas 

Transmitem essas vitórias. 

 

Quando soa a metralha 

Ou o ronco dos canhões 

Nos céus da pátria ecoa 

Teu nome Comunicações. 

 

(Refrão) 

E quando a vitória vier 

Alguém falará no porvir: 

Na paz assim como na guerra 

Teu lema é sempre servir 

 

Dentro das noites escuras 

O teu trabalho silente será 

E nessa mudez somente a bravura 

Ao teu lado caminhará 

 

Sempre estarás na vanguarda 

E cumprirás do Comando as missões 

Com o nome de Rondon, 

Pulsando em nossos corações. 
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Hino do Estado do Acre 

 O Hino do Acre foi composto pelo médico e poeta Dr. Francisco Mangabeira enquanto este prestava 

serviços médicos no acampamento do exército na localidade de Capatará, em 5 de outubro de 1903. A 

música foi criada pelo músico amazonense Mozart Donizeti. 

 

Que este sol a brilhar soberano 

Sobre as matas que o vêem com amor 

Encha o peito de cada acreano 

De nobreza, constância e valor... 

Invencíveis e grandes na guerra, 

Do amplo rio que briga com a terra 

Vence-a e entra brigando com o mar 

 

                (Refrão) 

Fulge um astro na nossa bandeira 

Que foi tinto no sangue de heróis 

Adoremos na estrela altaneira 

O mais belo e o melhor dos faróis 

 

Triunfantes da luta voltando 

Temos n'alma os encantos do céu 

E na fronte serena, radiante, 

Imortal e sagrado troféu 

O Brasil a exultar acompanha 

Nossos passos portanto é subir 

Que da glória a divina montanha 

Tem no cimo o arrebol do porvir 

 

                 (Refrão) 

 

Possuímos um bem conquistado 

Nobremente com armas na mão 

Se o afrontarem, de cada soldado 

Surgirá de repente um leão 

Liberdade é o querido tesouro 

Que depois do lutar nos seduz 

Tal o rio que rola o sol de ouro 

Lança um manto sublime de luz 

 

                 (Refrão) 

 

Vamos ter como prêmio de guerra 

Um consolo que as penas desfaz 

Vendo as flores do amor sobre a terra 

E no céu o arco-íris da paz 

As esposas e mães carinhosas 

A esperarem nos lares fiéis 

Atapetam a porta de rosas 

E cantando entretecem lauréis 

 

                  (Refrão) 

 

Mas se audaz estrangeiro algum dia 

Nossos brios de novo ofender 

Lutaremos com a mesma energia 

Sem recuar, sem cair, sem temer 

E ergueremos, então, destas zonas 

Um tal canto vibrante e viril 

Que será como a voz do Amazonas 

Ecoando por todo o Brasil 

 

                   (Refrão) 
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Hino do Estado de Alagoas 

Letra: Luiz Mesquita  

Música: de Benedito Silva 

 

Alagoas, estrela radiosa, 

Que refulge ao sorrir das manhãs, 

Da República és filha donosa, 

Magna Estrela entre estrelas irmãs. 

A alma pulcra de nossos avós. 

Como bênção de amor e de paz, 

Hoje paira, a fulgir sobre nós, 

E maiores, mais fortes nos faz. 

 

              (Refrão) 

Tu, liberdade formosa, 

Gloriosa hosana entoas: 

Salve, ó terra vitoriosa! 

Glória a terra de Alagoas! 

 

Esta terra quem há que idolatre-a 

Mais que os filhos que lhe são? 

Nós beijamos o solo da Pátria 

Como outrora o romano varão. 

Nesta terra de sonhos ardentes, 

Só, palpitam, como alma de sóis, 

Corações, corações de valentes, 

Almas grandes de grandes heróis! 

 

               (Refrão) 

Ide,algemas que o pulso prendias 

Desta Pátria, outros pulsos prender. 

Nestes céus, nas azuis serranias, 

Nós, só livres, podemos viver. 

E se a luta voltar, hão-de os bravos 

Ter a imagem da Pátria por fé. 

Que Alagoas não procria escravos: 

Vence ou morre!...Mas sempre de pé 

                (Refrão) 

Salve, ó terra que, entrando no templo. 

Calmo e ovante, da indústria te vás; 

Dando as tuas irmãs este exemplo 

De trabalho e progresso na paz! 

Sus! Os hinos de glórias já troam!... 

A teus pés os rosais vêm florir!... 

Os clarins e fanfarras ressoam, 

Te levando em triunfo ao porvir! 

 

                  (Refrão) 
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Hino do Estado do Amapá 

 A Canção do Amapá é o hino oficial do Estado do Amapá. Foi adotado pelo Decreto Nº 

008, de 23 de Abril de 1984, oficializando a letra do poema homônimo de Joaquim Gomes Diniz. 

A música e arranjos são de autoria do maestro Oscar Santos. 

 

Eia povo destemido 

Deste rincão brasileiro. 

Seja sempre teu grito partido 

De leal coração altaneiro. 

Salve rico o torrão do Amapá 

Solo fértil de imensos tesouros 

Os teus filhos, alegres, confiam 

Num futuro repleto de louros. 

 

Se o momento chegar algum dia 

De morrer pelo nosso Brasil 

Hão de ver deste povo a porfia, 

Pelejar nestes céus cor de anil. 

 

Se o momento chegar algum dia 

De morrer pelo nosso Brasil 

Hão de ver deste povo a porfia, 

Pelejar nestes céus cor de anil. 

 

Heia povo herói, varonil 

Descendente da raça guerreira 

Ergue forte, leal, sobranceira, 

A grandeza de nosso Brasil. 

Salve rico o torrão do Amapá 

Solo fértil de imensos tesouros 

Os teus filhos, alegres, confiam 

Num futuro repleto de louros. 

 

Se o momento chegar algum dia 

De morrer pelo nosso Brasil 

Hão de ver deste povo a porfia, 

Pelejar nestes céus cor de anil. 

 

Se o momento chegar algum dia 

De morrer pelo nosso Brasil 

Hão de ver deste povo a porfia, 

Pelejar nestes céus cor de anil. 
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Hino do Estado do Amazonas 

 O Hino do Amazonas foi instituído pela Lei nº1404 de 1º de setembro de 1980, após a existência 

informal de vários outros, executados com esta prerrogativa. Resultou de um concurso público. A música 

é do maestro amazonense Cláudio Santoro e a letra do poeta Jorge Tufic Alaúzo.  

 

Nas paragens da história o passado 

é de guerras, pesar e alegria, 

é vitória pousando suas asas 

sobre o verde da paz que nos guia. 

Assim foi que nos tempos escuros, 

da conquista apoiada ao canhão 

novos povos plantaram seu berço, 

homens livres, na planta do chão. 

 

(Estribilho) 

Amazonas de bravos que doam, 

sem orgulho nem falsa nobreza 

aos que sonham, teu canto de lenda, 

aos que lutam, mais vida e riqueza. 

 

Hoje o tempo se faz claridade, 

só triunfa a esperança que luta, 

não há mais o mistério e das matas 

um rumor de alvorada se escuta. 

A palavra em ação se transforma 

e a bandeira que nasce do povo 

liberdade há de ter seu plano, 

os grilhões destruindo de novo. 

 

(Estribilho) 

 

Tão radioso amanhece o futuro 

nestes rios de pranto selvagem, 

que os tambores da glória despertam 

ao clarão de uma eterna paisagem. 

Mas viver é destino dos fortes, 

nos ensina, lutando, a floresta, 

pela vida que vibra em seus ramos, 

pelas aves, sua cores, sua festa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
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Hino do Estado da Bahia 

 

 O Hino da Bahia, como também é chamado o Hino ao Dois de Julho, faz clara alusão ao 2 de 

julho de 1823 - data maior do estado, quando após as lutas que perduraram desde o ano de 1821, libertou-

se do jugo português. Tem sua letra por Ladislau dos Santos Titara e música de José dos Santos 

Barreto.
[1]

 Uma elogia à Independência da Bahia, o hino baiano por muito tempo não foi oficialmente o 

hino do estado, tendo esse papel sido comumente desempenhado pelo Hino ao Senhor do Bonfim. Apenas 

em 20 de abril de 2010 o governador Jaques Wagner sancionou a lei estadual n.º 11.901, publicada no 

Diário Oficial do Estado de 21 de abril de 2010, que o tornou o hino oficial do estado. Refere-se 

a batalhas como as de Cabrito e Pirajá nas quais, com o sangue baiano, foi conquistada a independência 

do estado e consolidada a independência do país. 

 

Nasce o sol ao 2 de Julho, 

Brilha mais que no primeiro! 

É sinal que neste dia 

Até o sol, até o sol é brasileiro. 

 

Nunca mais, nunca mais o despotismo 

Regerá, regerá nossas ações! 

Com tiranos não combinam 

Brasileiros, brasileiros corações! 

 

Salve Oh! Rei das campinas 

De Cabrito e Pirajá! 

Nossa pátria, hoje livre, 

Dos tiranos, dos tiranos não será! 

 

Nunca mais, nunca mais o despotismo 

Regerá, regerá nossas ações! 

Com tiranos não combinam 

Brasileiros, brasileiros corações! 

 

Cresce! Oh! Filho de minh’alma 

Para a Pátria defender! 

O Brasil já tem jurado 

Independência, independência ou morrer! 

 

Nunca mais, nunca mais o despotismo 

Regerá, regerá nossas ações! 

Com tiranos não combinam 

Brasileiros, brasileiros corações! 

Com tiranos não combinam 

Brasileiros, brasileiros corações! (bis) 
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Hino do Estado do Ceará 

 

 O Hino do estado do Ceará, instituído pelo decreto estadual nº 27 275 como um dos símbolos do 

estado, foi concebido por intelectuais cearenses em comemoração aos trezentos anos da fundação do 

Ceará, considerando a vinda dos primeiros portugueses ao território, tendo à frente Pero Coelho de Sousa, 

ocorrida em 31 de Julho de 1603. Tal data é considerada o marco cronológico mais antigo da história do 

Ceará. Na ocasião, Barão de Studart foi o presidente da comissão organizadora dos festejos e  Alberto 

Nepomuceno ficou encarregado de compor o Hino, cuja execução ocorreria no evento das comemorações. 

A letra é de Thomaz Pompeu Ferreira Lopes e a orquestração e regência é do maestro Zacarias Gondim. 

O Hino do Ceará foi executado pela primeira vez no dia 31 de julho de 1903 pelo coro de alunas da 

centenária Escola Normal de Fortaleza (atualmente, Colégio Justiniano de Serpa) e acompanhado pela 

Banda do Batalhão de Segurança Pública do Ceará, em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa 

do Ceará. Em 2003, foi decretada lei estadual instituindo a obrigatoriedade da execução do Hino do Ceará 

em escolas da rede pública e em solenidades do estado.  

 

Terra do sol, do amor, terra da luz! 

Soa o clarim que a tua glória conta! 

Terra, o teu nome a fama aos céus remonta 

Em clarão que seduz! 

Nome que brilha - esplêndido luzeiro 

Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro! 

 

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos! 

Chuvas de pratas rolem das estrelas 

E despertando, deslumbrada ao vê-las 

Ressoe a voz dos ninhos 

Há de florar nas rosas e nos cravos 

Rubros o sangue ardente dos escravos 

 

Seja o teu verbo a voz do coração 

Verbo de paz e amor do Sul ao Norte! 

Ruja teu peito em luta contra a morte 

Acordando a amplidão 

Peito que deu alívio a quem sofria 

E foi o sol iluminando o dia! 

 

Tua jangada afoita enfune o pano! 

Vento feliz conduza a vela ousada 

Que importa que teu barco seja um nada 

Na vastidão do oceano 

Se à proa vão heróis e marinheiros 

E vão no peito corações guerreiros? 

 

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas! 

Porque esse chão que embebe a água dos rios 

Há de florar em messes, nos estios 

E bosques, pelas águas! 

Selvas e rios, serras e florestas 

Brotem do solo em rumorosas festas! 

 

Abra-se ao vento o teu pendão natal 

Sobre as revoltas águas dos teus mares! 

E desfraldando diga aos céus e aos mares 

A vitória imortal! 

Que foi de sangue, em guerras leais e francas 

E foi na paz, da cor das hóstias brancas! 
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Hino do Distrito Federal - Brasília 

 O Hino a Brasília tem letra de Geir Nuffer Campos e música de Neusa Pinho França 

Almeida. Foi oficializado pelo Decreto nº 51.000, de 19 de julho de 1961, assinado por João Goulart, 

após passar pelo crivo de uma comissão especial do então Ministério da Educação e da Cultura. 

 

 

Estribilho 
Todo o Brasil vibrou 

E nova luz brilhou 

Quando Brasília fez maior a sua glória! 

Com esperança e fé 

Era o gigante em pé 

Vendo raiar outra Alvorada em sua História! 

I 
Com Brasília no coração 

Epopeia surgiu do chão 

O candango sorri feliz 

Símbolo da força de um país 

(Estribilho) 

II 
Capital de um Brasil audaz 

Bom na luta, melhor na paz 

Salve o povo que assim te quis 

Símbolo da força de um país! 

(Estribilho) 
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Hino do Estado do Espírito Santo 

 

 O Hino do Espírito Santo foi criado em 1894, com letra de Peçanha Póvoa e música de Arthur 

Napoleão. 

 

Surge ao longe a estrela prometida 

Que a luz sobre nós quer espalhar 

Quando ela ocultar-se no horizonte 

Há de o sol nossos feitos lumiar 

Nossos braços são fracos, que importa? 

Temos fé, temos crença a fartar 

Suprem a falta de idade e de força 

Peitos nobres, valentes, sem par 

Salve o povo espírito-santense! 

Herdeiro de um passado glorioso, 

Somos nós a falange do presente, 

Em busca de um futuro esperançoso. 

Saudemos nossos pais e mestres 

A Pátria, que estremece de alegria 

Na hora em que seus filhos, reunidos 

Dão exemplo de amor e de harmonia 

Venham louros, coroas, venham flores, 

Ornar os troféus da mocidade; 

Se as glórias do presente forem poucas; 

Acenai para nós posteridade! 
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Hino do Estado do Maranhão 

 O Hino do Maranhão é da autoria do maestro Antônio Carlos dos Reis Rayol e a letra do 

professor Antônio Batista Barbosa de Godóis. O hino foi criado pela Lei nº 167562 de 30 de 

março de 1911, sancionada pelo governador Luís Antônio Domingues da Silva. 

 

Entre os rumores das selvas seculares 

Ouviste um dia no espaço azul vibrando 

O troar das bombardas nos combates 

Após um hino festival soando 

O troar das bombardas nos combates 

Após um hino festival soando 

 

Estribrilho: Salve pátria, pátria amada 

Maranhão, Maranhão berços de heróis 

Por divisa tens a glória 

Por numes, nossos avós 

Por divisa tens a glória 

Por numes, nossos avós 

 

Era a guerra, a vitória, a morte e a vida 

E com a vitória a glória entrelaçada 

Caía do invasor a audácia estranha 

Surgia do direito a luz dourada 

Caía do invasor a audácia estranha 

Surgia do direito a luz dourada 

 

Salve pátria, pátria amada 

Maranhão, Maranhão berços de heróis 

Por divisa tens a glória 

Por numes, nossos avós 

Por divisa tens a glória 

Por numes, nossos avós 

 

Reprimiste o flamengo aventureiro 

E o forçaste a no mar buscar guarida 

Dois séculos depois dissestes ao luso: 

- A liberdade é o sol que nos dá vida 

Dois séculos depois dissestes ao luso: 

A liberdade é o sol que nos dá vida 

Salve pátria, pátria amada 

Maranhão, Maranhão berços de heróis 

Por divisa tens a glória 

Por numes, nossos avós 

Por divisa tens a glória 

Por numes, nossos avós 

 

Quando às irmãs os braços estendeste 

Foi com a glória a fulgir no seu semblante 

Sempre envolta na tua luz celeste 

Pátria de heróis, tens caminhado avante! 

Sempre envolta na tua luz celeste 

Pátria de heróis, tens caminhado avante! 

 

Salve pátria, pátria amada 

Maranhão, Maranhão berços de heróis 

Por divisa tens a glória 

Por numes, nossos avós 

Por divisa tens a glória 

Por numes, nossos avós 

 

E na estrada esplandente do futuro 

Fitas o olhar altiva e sobranceira 

Dê-te o porvir as glórias do passado 

Seja de glória tua existência inteira 

Dê-te o porvir as glórias do passado 

Seja de glória tua existência inteira 

 

Salve pátria, pátria amada 

Maranhão, Maranhão berços de heróis 

Por divisa tens a glória 

Por numes, nossos avós 

Por divisa tens a glória 

Por numes, nossos avós. 
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Hino do Estado de Mato Grosso 

 

 O Hino do Estado de Mato Grosso foi criado pelo Decreto N.º 208, de 05/09/1983, por 

iniciativa do governador Júlio José de Campos, oficializando a letra do poema "Canção Mato-grossense", 

de autoria de Dom Francisco de Aquino Corrêa, musicado pelo maestro e tenente da Polícia 

Militar Emílio Heine. A "Canção Mato-grossense" foi cantada em público pela primeira vez durante a 

cerimônia principal das comemorações do bicentenário de fundação de Cuiabá, em 08/04/1919. 

 

Limitando, qual novo colosso,  

O Ocidente do imenso Brasil,  

Eis aqui, sempre em flor, Mato Grosso,  

Nosso berço glorioso e gentil!  

 

Eis a terra das minas faiscantes,  

Eldorado como outros não há,  

Que o valor de imortais bandeirantes  

Conquistou ao feroz Paiaguá!  

 

Salve, terra de amor,  

Terra de ouro,  

Que sonhara Moreira Cabral!  

Chova o céu  

Dos seus dons o tesouro  

Sobre ti, bela terra natal!  

 

Terra noiva do Sol, linda terra  

A quem lá, do teu céu todo azul,  

Beija, ardente, o astro louro na serra,  

E abençoa o Cruzeiros do Sul!  

 

No teu verde planalto escampado,  

E nos teus pantanais como o mar,  

Vive, solto, aos milhões, o teu gado,  

Em mimosas pastagens sem par!  

 

Salve, terra de amor,  

Terra de ouro,  

Que sonhara Moreira Cabral!  

Chova o céu  

Dos seus dons o tesouro  

Sobre ti, bela terra natal!  

 

Hévea fina, erva-mate preciosa,  

Palmas mil são teus ricos florões;  

E da fauna e da flora o índio goza  

A opulência em teus virgens sertões!  

 

O diamante sorri nas grupiaras  

Dos teus rios que jorram, a flux.  

A hulha branca das águas tão claras,  

Em cascatas de força e de luz!  

 

Salve, terra de amor,  

Terra de ouro,  

Que sonhara Moreira Cabral!  

Chova o céu  

 

Dos seus dons o tesouro  

Sobre ti, bela terra natal!  

Dos teus bravos a glória se expande  

De Dourados até Corumbá;  

O ouro deu-te renome tão grande,  

Porém mais nosso amor te dará!  

 

Ouve, pois, nossas juras solenes  

De fazermos, em paz e união,  

Teu progresso imortal como a fênix  

Que ainda timbra o teu nobre brasão!  

 

Salve, terra de amor,  

Terra de ouro,  

Que sonhara Moreira Cabral!  

Chova o céu  

Dos seus dons o tesouro  

Sobre ti, bela terra natal! 
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Hino do Estado do Mato Grosso do Sul 

 O Hino de Mato Grosso do Sul foi escolhido por concurso. Foi instituído pelo decreto nº 3 

de 1 de janeiro de 1979 e tem letra de Jorge Antônio Siufi e Otávio Gonçalves Gomes, e música de 

Radamés Gnattali. 

Os celeiros de farturas, 

Sob um céu de puro azul, 

Reforjaram em Mato Grosso do Sul 

Uma gente audaz. 

 

Tuas matas e teus campos, 

O esplendor do Pantanal, 

E teus rios são tão ricos 

Que não há igual. 

 

(Refrão) 

A pujança e a grandeza 

de fertilidades mil, 

São o orgulho e a certeza 

Do futuro do Brasil. 

 

Moldurados pelas serras, 

Campos grandes: Vacaria, 

Rememoram desbravadores, 

Heróis, tanta galhardia! 

 

Vespasiano, Camisão 

E o tenente Antônio João, 

Guaicurus, Ricardo Franco, 

Glória e tradição! 

 

(Refrão) 

A pujança e a grandeza 

de fertilidades mil, 

São o orgulho e a certeza 

Do futuro do Brasil. 
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Hino do Estado de Minas Gerais 

 O Estado de Minas Gerais não possui um hino oficial, embora a canção "Oh! Minas Gerais", 

adaptação da canção napolitana "Vieni Sul Mar!", seja popularmente vista como tal. 

 A Constituição Estadual de 1989 definiu, em seu artigo sétimo, que os símbolos do Estado são 

a bandeira, o brasão e o hino. Este, para tornar-se oficial, deve ser aprovado em concurso público ou 

decretado pelo governador do Estado. 

 Em 1985, foi instituído pela Secretaria de Estado da Cultura um concurso público, por meio de 

resolução publicada no Diário Oficial, para escolha do hino oficial do Estado. No entanto, a comissão 

julgadora abriu mão das 72 composições inscritas, por considerá-las aquém das expectativas. Sete anos 

depois, em 1992, a Assembleia Legislativa estabeleceu novo concurso, tomando por tema a Inconfidência 

Mineira. Novamente, 570 composições foram desclassificadas por não alcançarem os padrões 

estabelecidos de métrica, tema e qualidade.  

 Uma proposta de emenda à constituição (PEC Nº 41/2015), tornando "Oh! Minas Gerais" o hino 

oficial do estado, aguarda votação em Plenário na Assembleia Legislativa. 

 

 

Oh! Minas Gerais 

Oh! Minas Gerais 

Quem te conhece 

Não esquece jamais 

Oh! Minas Gerais 

 

Tuas Terras que são altaneiras 

O seu céu é do puro anil 

És bonita oh terra mineira 

Esperança do nosso Brasil 

 

Tua lua é a mais prateada 

Que ilumina o nosso torrão 

És formosa oh terra encantada 

És orgulho da nossa nação 

 

Oh! Minas Gerais 

Oh! Minas Gerais 

Quem te conhece 

Não esquece jamais 

Oh! Minas Gerais 

 

Teus regatos a enfeitam de ouro 

Os teus rios carreiam diamantes 

Que faiscam estrelas de aurora 

Entre matas e penhas gigantes 

 

Tuas Montanhas são preitos de ferro 

Que se erguem da pátria alcantil 

Nos teus ares suspiram serestas 

És altar deste imenso Brasil 

 

Oh! Minas Gerais 

Oh! Minas Gerais 

Quem te conhece 

Não esqueces jamais 

Oh! Minas Gerais. 
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Hino do Estado do Pará 

 

 Hino do Pará tem letra de Artur Teódulo Santos Porto (1886 - 1938), música de Nicolino Milano 

(1876 - 1931), adaptação e arranjo de Gama Malcher. Tornou-se oficial pela emenda constitucional nº 1, 

de 29 de outubro de 1969. 

 

 

Salve, ó terra de ricas florestas, 

Fecundadas ao sol do equador! 

Teu destino é viver entre festas, 

Do progresso, da paz e do amor! 

Salve, ó terra de ricas florestas 

Fecundadas ao sol do equador! 

 

Estribilho 

 

Ó Pará, quanto orgulha ser filho, 

De um colosso, tão belo, e tão forte; 

Juncaremos de flores teu trilho, 

Do Brasil, sentinela do Norte. 

E a deixar de manter esse brilho, 

Preferimos, mil vezes, a morte! 

 

Salve, ó terra de rios gigantes, 

D'Amazônia, princesa louçã! 

Tudo em ti são encantos vibrantes, 

Desde a indústria à rudeza pagã, 

Salve, ó terra de rios gigantes, 

D'Amazônia, princesa louçã! 
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Hino do Estado da Paraíba 

 

 O Hino do Estado da Paraíba foi escrito por Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo e musicado 

por Abdon Felinto Milanês. Apresentado pela 1ª vez no dia 30 de junho de 1905. 

 

 

Salve, berço do heroísmo, 

Paraíba, terra amada, 

Via-láctea do civismo 

Sob o céu do amor traçada! 

No famoso diadema 

Que da Pátria a fronte aclara 

Pode haver mais ampla gema: 

Não há Pérola mais rara! 

Quando repelindo o assalto 

Do estrangeiro, combatias, 

Teu valor brilhou tão alto 

Que uma estrela parecias! 

Nesse embate destemido 

Teu denodo foi modelo: 

Qual Rubi rubro incendido 

Flamejaste em Cabedelo! 

Depois, quando o Sul, instante, 

Clamou por teu braço forte, 

O teu gládio lampejante 

Foi o Diamante do Norte! 

Quando, enfim, a madrugada 

De novembro nos deslumbra, 

Como um sol a tua espada 

Dardeja e espanca a penumbra! 

Tens um passado de glória, 

Tens um presente sem jaça: 

Do Porvir canta a vitória 

E, ao teu gesto a Luz se faça! 

Salve, ó berço do heroísmo, 

Paraíba, terra amada, 

Via-láctea do civismo 

Sob o Céu do Amor traçada! 
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Hino do Estado do Paraná 

 O Hino do Paraná é um dos símbolos oficiais do estado, ao lado da bandeira e do brasão, símbolos 

adotados em 1947. Foi escrito no ano de 1903 por Domingos Nascimento e Bento Mossurunga, que foi o 

responsável pela música. O hino foi oficializado pelo decreto-lei estadual nº 2.457, de 31 de 

março de 1947.  

 

Estribilho 
Entre os astros do Cruzeiro, 

És o mais belo a fulgir 

Paraná! Serás luzeiro! 

Avante! Para o porvir! 

I 
O teu fulgor de mocidade, 

Terra! Tem brilhos de alvorada 

Rumores de felicidade! 

Canções e flores pela estrada. 

II 
Outrora apenas panorama 

De campos ermos e florestas 

Vibra agora a tua fama 

Pelos clarins das grandes festas! 

III 
A glória... A glória... Santuário! 

Que o povo aspire e que idolatre-a 

E brilharás com brilho vário, 

Estrela rútila da Pátria! 

IV 
Pela vitória do mais forte, 

Lutar! Lutar! Chegada é a hora. 

Para o Zenith! Eis o teu norte! 

Terra! Já vem rompendo a aurora! 
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Hino de Pernambuco 

 O Hino de Pernambuco foi composto no ano de 1909, e exalta as belezas, as conquistas 

históricas e o passado de batalhas do povo pernambucano. Tem letra de Oscar Brandão da Rocha e 

música de Nicolino Milano. 

Coração do Brasil, em teu seio 

corre o sangue de heróis - rubro veio 

que há de sempre o valor traduzir. 

És a fonte da vida e da história 

desse povo coberto de glória, 

o primeiro, talvez, no porvir. 

 

(Estribilho) 

Salve, ó terra dos altos coqueiros, 

de belezas soberbo estendal, 

nova Roma de bravos guerreiros, 

Pernambuco imortal! Imortal! 

 

Esses montes e vales e rios, 

proclamando o valor de teus brios, 

reproduzem batalhas cruéis. 

No presente és a guarda avançada, 

sentinela indormida e sagrada 

que defende da pátria os lauréis. 

(Estribilho) 

Do futuro és a crença, a esperança, 

desse povo que altivo descansa 

como o atleta depois de lutar... 

No passado o teu nome era um mito, 

era o sol a brilhar no infinito, 

era a glória na terra a brilhar. 

(Estribilho) 

A república é filha de Olinda, 

alva estrela que fulge e não finda 

de esplender com os seus raios de luz. 

Liberdade um teu filho proclama, 

dos escravos o peito se inflama 

ante o sol dessa terra da cruz! 
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Hino do Estado do Piauí 

 O Hino do Piauí é uma composição do poeta Antônio Francisco da Costa e Silva, com música de 

Firmina Sobreira Cardoso e Leopoldo Damascena Ferreira, adotado pela Lei 1078 de 18 de julho de 1923. 

Sua letra foi composta por ocasião das comemorações do centenário da adesão do Piauí à Independência 

do Brasil, que ocorreu, entre outras datas, com a Batalha do Jenipapo em 13 de março de 1823. 

 

Salve a terra que aos céus arrebatas 

Nossas almas nos dons que possuis 

A esperança nos verdes das matas 

A saudade das serras azuis 

 

Piauí, terra querida 

Filha do Sol do Equador 

Pertencem-te a nossa vida 

Nosso sonho, nosso amor! 

As águas do Parnaíba 

Rio abaixo, rio arriba 

Espalham pelo sertão 

E levam pelas quebradas 

Pelas várzeas e chapadas 

Teu canto de exaltação 

 

Desbravando-te os campos distantes 

Na missão do trabalho e da paz 

A aventura de dois bandeirantes 

A semente da pátria nos traz 

 

[REFRÃO] 

 

Sob o céu de imortal claridade 

Nosso sangue vertemos por ti 

Vendo a pátria pedir liberdade 

O primeiro que luta é o Piauí 

 

[REFRÃO] 

 

Possas tu no trabalho fecundo 

E com fé, fazer sempre melhor 

Para que no concerto do mundo 

O Brasil seja ainda maior 

 

[REFRÃO] 

 

Possas tu conservando a pureza 

Do teu povo leal progredir 

Envolvendo na mesma grandeza 

O passado, o presente e o porvir! 
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Hino do Estado do Rio de Janeiro 
 

 O Hino do Estado do Rio de Janeiro, intitulado Hino 15 de Novembro, foi composto 

em 1889 pelo maestro da banda da Força Militar do Estado do Rio de Janeiro (atual Polícia 

Militar) João Elias da Cunha (1850-1918) e oferecido ao primeiro Governador após da 

proclamação da República, Dr. Francisco Portela, por ele. A letra do hino é do poeta 

fluminense Antônio José Soares de Souza Júnior. Foi instituído como hino oficial em 29 de 

dezembro do mesmo ano. 

 

 

Fluminenses, avante, marchemos! 

Às conquistas da paz, povo nobre! 

Somos livres, alegres brademos 

Que uma livre bandeira nos cobre! 

Somos livres, alegres brademos 

Que uma livre bandeira nos cobre! 

 

Fluminenses, eia, alerta! 

Ódio eterno à escravidão! 

Que a pátria enfim liberta 

Brilha à luz da redenção! 

Que a pátria enfim liberta 

Brilha à luz da redenção! 

 

Nesta Pátria, de amor áureo templo, 

Cantam hinos a Deus nossas almas; 

Veja o mundo surpreso este exemplo 

De vitória entre flores e palmas. 

Veja o mundo surpreso este exemplo 

De vitória entre flores e palmas. 

 

[REFRÃO] 

 

Nunca mais, nunca mais nesta terra 

Virão cetros mostrar falsos brilhos. 

Neste solo que encantos encerra 

Livre pátria terão nossos filhos. 

Neste solo que encantos encerra 

Livre pátria terão nossos filhos. 

 

[REFRÃO] 

 

Ao cantar delirante dos hinos 

Essa noite dos tronos nascida 

Deste sol aos clarões diamantinos, 

Fugirá, sempre, sempre, vencida. 

Deste sol, aos clarões diamantinos, 

Fugirá, sempre, sempre, vencida. 

 

[REFRÃO] 

 

Nossos peitos serão baluartes 

Em defesa da pátria gigante 

Seja o lema do nosso estandarte 

Paz e amor! Fluminenses, avante! 

Seja o lema do nosso estandarte 

Paz e amor! Fluminenses, avante! 

 

[REFRÃO] 
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Hino do Estado do Rio Grande do Norte 

 

 Letra: José Augusto Meira Dantas 

Música: José Domingos Brandão 

 

Rio Grande do Norte esplendente 

Indomado guerreiro e gentil, 

Nem tua alma domina o insolente, 

Nem o alarde o teu peito viril ! 

Na vanguarda, na fúria da guerra 

Já domaste o astuto holandês ! 

E nos pampas distantes quem erra, 

Ninguém ousa afrontar-te outra vez! 

Da tua alma nasceu Miguelinho, 

Nós, como ele, nascemos também, 

Do civismo no rude caminho, 

Sua glória nos leva e sustém! 

 

A tua alma transborda de glória! 

No teu peito transborda o valor! 

Nos arcanos revoltos da história 

Potiguares é o povo senhor! 
 

Foi de ti que o caminho encantado 

Da Amazônia Caldeira encontrou, 

Foi contigo o mistério escalado, 

Foi por ti que o Brasil acordou! 

Da conquista formaste a vanguarda, 

Tua glória flutua em Belém! 

Teu esforço o mistério inda guarda 

Mas não pode negá-lo a ninguém! 

É por ti que teus filhos descantam, 

Nem te esquecem, distante, jamais! 

Nem os bravos seus feitos suplantam 

Nem teus filhos respeitam rivais! 

 

Terra filha de sol deslumbrante, 

És o peito da Pátria e de um mundo 

A teus pés derramar trepidante, 

Vem atlante o seu canto profundo! 

Linda aurora que incende o teu seio, 

Se recama florida e sem par, 

Lembra uma harpa, é um salmo, um gorjeio, 

Uma orquestra de luz sobre o mar! 

Tuas noites profundas, tão belas, 

Enchem a alma de funda emoção, 

Quanto sonho na luz das estrelas, 

Quanto adejo no teu coração. 
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Hino do Estado do Rio Grande do Sul 

 

 O Hino Rio-Grandense é o hino oficial da República do Rio Grande do Sul. Tem letra 

de Francisco Pinto da Fontoura e música do Comendador Maestro Joaquim José Mendanha e 

harmonização de Antônio Corte Real. A obra original possuía uma estrofe que foi suprimida, além de 

uma repetição do estribilho, pelo mesmo dispositivo legal que a oficializou como hino do estado - A lei nº 

5.213, de 5 de Janeiro de 1966. Oficialmente existe o registro de três letras diferentes para o hino, desde 

os tempos da Revolução Farroupilha até aos nossos dias, até que finalmente foi resolvido por uma 

comissão abalizada qual seria a versão oficial, pouco antes dos festejos do Centenário da Revolução 

Farroupilha. 

 

 

Como a aurora precursora 

Do farol da divindade 

Foi o Vinte de Setembro 

O precursor da liberdade. 

 

Refrão 

Mostremos valor, constância 

Nesta ímpia e injusta guerra. 

Sirvam nossas façanhas 

De modelo a toda terra. 

De modelo a toda terra 

Sirvam nossas façanhas 

De modelo a toda terra. 

 

Mas não basta pra ser livre 

Ser forte aguerrido e bravo 

Povo que não tem virtude 

Acaba por ser escravo. 

 

  Refrão 
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Hino do Estado de Rondônia 

  

 O Hino do Estado de Rondônia chama-se Céus de Rondônia, e tem letra de Joaquim 

Araújo Lima e música de José de Mello e Silva. 

 

 

Quando nosso céu se faz moldura 

Para engalanar a natureza 

Nós, os bandeirantes de Rondônia, 

Nos orgulharmos de tanta beleza. 

 

Como sentinelas avançadas, 

Somos destemidos pioneiros 

Que nestas paragens do poente 

Gritam com força: somos Brasileiros! 

 

Nestas fronteiras, de nossa pátria, 

Rondônia trabalha febrilmente 

Nas oficinas e nas escolas 

A orquestração empolga toda gente; 

 

Braços e mentes forjam cantando 

A apoteose deste rincão 

Que com orgulho exaltaremos, 

Enquanto nos palpita o coração 

 

Azul, nosso céu é sempre azul - 

Que Deus o mantenha sem rival, 

Cristalino muito puro 

E o conserve sempre assim. 

 

Aqui toda vida se engalana 

De belezas tropicais, 

Nossos lagos, nossos rios 

Nossas matas, tudo enfim... 
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Hino do Estado de Roraima 

                     

                     O Hino do Estado de Roraima é de autoria de Dorval Magalhães, poeta e escritor roraimense 

e a música do maestro Dirson Félix Costa. 

 

 

Todos nós exaltamos Roraima 

Que é uma terra de gente viril, 

É benesse das mãos de Jesus, 

Para um povo feliz, varonil! 

Amazônia do Norte da Pátria! 

Mais bandeira para o nosso Brasil! 

Caminhamos sorrindo, altaneiros, 

Almejamos ser bons brasileiros. 

 

Estribilho 

 

Nós queremos te ver poderoso, 

Lindo berço, rincão Pacaraima! 

Teu destino será glorioso, 

Nós te amamos, querido Roraima! 

 

Tua flora, o minério e a fauna 

São riquezas de grande valor, 

Tuas águas são limpas, são puras, 

Tuas forças traduzem vigor. 

Que beleza possui nossa Terra! 

Sinfonia que inspira o amor! 

O sucesso é a meta, o farol 

No lavrado banhado de sol! 

 

Estribilho 

 

Nós queremos te ver poderoso, 

Lindo berço, rincão Pacaraima! 

Teu destino será glorioso, 

Nós te amamos, querido Roraima! 
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Hino do Estado de Santa Catarina 

 O Hino do estado de Santa Catarina foi introduzido em 1892 e finalmente sancionado por 

lei estadual em 6 de setembro de 1895 durante o governo de Hercílio Luz. Tem letra de Horácio Nunes 

Pires e música de José Brazilício de Souza. 

 

Sagremos num hino de estrelas e flores 

Num canto sublime de glórias e luz, 

As festas que os livres frementes de ardores, 

Celebram nas terras da cruz. 

Quebram-se férreas cadeias, 

Rojam algemas no chão; 

Do povo nas epopéias 

Fulge a luz da redenção. 

No céu peregrino da Pátria gigante 

Que é berço de glórias e berço de heróis 

Levanta-se em ondas de luz deslumbrante, 

O sol, Liberdade cercada de sóis. 

Pela força do Direito 

Pela força da razão, 

Cai por terra o preconceito 

Levanta-se uma Nação. 

Não mais diferenças de sangues e raças 

Não mais regalias sem termos fatais, 

A força está toda do povo nas massas, 

Irmãos somos todos e todos iguais. 

Da liberdade adorada. 

No deslumbrante clarão 

Banha o povo a fronte ousada 

E avigora o coração. 

O povo que é grande mas não vingativo 

Que nunca a justiça e o Direito calcou, 

Com flores e festas deu vida ao cativo, 

Com festas e flores o trono esmagou. 

Quebrou-se a algema do escravo 

E nesta grande Nação 

É cada homem um bravo 

Cada bravo um cidadão. 
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Hino do Estado de São Paulo 

 

 O Hino do estado de São Paulo, também conhecido como Hino dos Bandeirantes. Foi 

instituído pela lei nº 337, de 10 de julho de 1974 que revoga o artigo 3º da lei nº 9854, de 2 de 

outubro de 1967, determinando o poema Hino dos Bandeirantes, de autoria de Guilherme de 

Almeida, como letra do hino oficial. O hino não tem música oficial; as versões mais difundidas são as 

de Spártaco Rossi, Sérgio de Vasconcellos Corrêa e Mozart Kail. 

 

 

Paulista, para um só instante, 

Dos teus quatro séculos, 

Ante tua terra sem fronteiras, 

O teu São Paulo das "bandeiras"! 

Deixa para trás o presente, 

Olha o passado à frente, 

Vem com Martim Afonso a São Vicente, 

Galga a Serra do Mar! 

Além, lá no alto, 

Bartira sonha sossegadamente. 

Na sua rede virgem do Planalto. 

Espreita, entre a folhagem de esmeralda, 

Beija-lhe a Cruz de estrelas de Grinalda! 

Agora escuta! 

Aí vem, moendo o cascalho, 

Botas de nove léguas, João Ramalho; 

Serra acima, dos baixos da restinga, 

Vem subindo a roupeta, 

De Nóbrega e de Anchieta! 

Contempla os campos, 

De Piratininga! 

Este o colégio, 

Adiante está o sertão. 

Vai, segue a Entrada! 

Enfrenta, Avança, Investe! 

Norte, Sul, Leste, Oeste! 

Em Bandeira ou Monção, 

Doma os índios bravios, 

Rompe a selva, abre minas, vara rios! 

No leito da Jazida, 

Acorda a pedraria adormecida, 

Retorce os braços rijos, 

E tira o ouro, de seus esconderijos! 

Bateia, escorre a ganga, 

Lavra, planta, povoa! 

Depois volta à garoa! 

E adivinha, atrás dessa cortina, 

Na tardinha, enfeitada de miçanga, 

A Sagrada Colina, 

Ao Grito do Ipiranga! 

Entreabre agora os véus, 

Do cafezal, Senhor dos Horizontes! 

Verás fluir por plainos, vales, montes, 

usinas, gares, silos, cais, arranha-céus! 
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Hino do Estado de Sergipe 

 

 O Hino do Estado de Sergipe é o mais antigo símbolo em uso no estado de Sergipe e foi 

oficializado pela Assembléia Provincial em 5 de julho de 1836. A letra é do poeta e professor Manoel 

Joaquim de Oliveira Campos e a música é do Frei José de Santa Cecília, ambos sergipanos. O seu título é 

"Alegrai-vos Sergipanos" e seus versos lembram a emancipação política da então Capitania de Sergipe 

del-Rei da Capitania da Baía de Todos os Santos (atual Bahia), fato ocorrido em 8 de julho de 1820. O 

hino é cantado ou tocado por bandas de música em solenidades oficiais, como posse de autoridades do 

estado e cerimônias comemorativas. A melodia do hino foi inspirada em trecho da peça L'Italiana in 

Algeri de Gioachino Rossini. 

 

 

Alegrai-vos, Sergipanos, 

Eis que surge a mais bella aurora 

Do aureo jucundo dia 

Que a Sergipe honra e decora 

 

O dia brilhante, 

Que vimos raiar, 

Com canticos doces 

Vamos festejar 

 

A bem de seus filhos todos, 

Quis o Brasil se lembrar 

De o seu immenso terreno 

Em provincias separar. 

 

Isto se fez, mas contudo 

Tão commodo não ficou, 

Como por más consequências 

Depois se verificou. 

 

Cansado da dependência 

Com a província maior, 

Sergipe ardente procura 

Um bem mais consolador. 

 

Alça a voz que o Throno sobe, 

Que ao Soberano excitou; 

E, curvo o Throno a seus votos, 

Independente ficou. 

 

Eis, Patricios Sergipanos, 

Nossa dita singular, 

Com doces e alegres cantos 

Nós devemos festejar. 

 

Mandemos porém ao longe 

Essa espécie de rancor; 

Que inda hoje alguém conserva 

Aos da provincia maior. 

 

A união mais constante 

Nos deverá consagrar, 

Sustentando a Liberdade 

De que queremos gozar. 

 

Se vier danosa intriga, 

Nossos lares habitar, 

Desfeitos aos nossos gostos 

Tudo em flor há de murchar. 
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Hino do Estado do Tocantins 

  

 O hino do Tocantins foi oficializado pela lei estadual nº 977, de 30 de abril de 1998. Tem 

letra de Liberato Costa Póvoa e a música foi composta por Abiezer Alves da Rocha. 

 

 

O sonho secular já se realizou 

Mais um astro brilha dos céus aos confins 

Este povo forte 

Do sofrido Norte 

Teve melhor sorte 

Nasce o Tocantins! 

 

Levanta altaneiro, contempla o futuro 

Caminha seguro, persegue teus fins 

Por tua beleza, por tuas riquezas, 

És o Tocantins. 

 

Do bravo Ouvidor a saga não parou 

Contra a oligarquia o povo se voltou, 

Somos brava gente, 

Simples mas valente, 

Povo consciente 

Sem medo e temor. 

 

ESTRIBILHO 

 

De Segurado a Siqueira o ideal seguiu 

Contra tudo e contra todos firme e forte, 

Contra a tirania 

Da oligarquia, 

O povo queria 

Libertar o Norte! 

 

ESTRIBILHO 

 

Teus rios, tuas matas, tua imensidão, 

Teu belo Araguaia lembram o paraíso. 

Tua rica história 

Guardo na memória, 

Pela tua glória 

Morro, se preciso! 

 

ESTRIBILHO 

 

Pulsa no peito o orgulho da luta de Palmas 

Feita com a alma que a beleza irradia, 

Vejo tua gente, 

Tua alma Xerente, 

Teu povo valente, 

Que venceu um dia! 
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