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Hino de Goiás 

Letra: José Mendonça Teles 

Música: Maestro Joaquim Jayme 

 

Santuário da Serra Dourada 

Natureza dormindo no cio 

Anhanguera, malicia e magia, 

Bota fogo nas águas do rio 

 

Vermelho, de ouro assustado, 

Foge o índio na sua canoa 

Anhanguera bateia o tempo 

-Levanta, arraial Vila Boa! 

 

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! 

 

Terra querida 

Fruto da vida 

Recanto da paz 

Cantemos aos céus 

Regência de Deus 

Louvor, louvor a Goiás! 

 

A colheita nas mãos operárias, 

Benze a terra, minérios e mais: 

-Araguaia dentro dos olhos,  

Eu me perco de amor por Goiás! 

 

Terra querida 

Fruto da vida 

Recanto da paz 

Cantemos aos céus 

Regência de Deus 

Louvor, louvor a Goiás!

O autor do Hino do Estado de Goiás, José Mendonça Teles, nasceu em Hidrolândia. Era escritor, cronista, professor, 

foi secretário de Cultura de Goiânia e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. O hino de Goiás foi 

oficialmente introduzido por força da Lei nº 13.907, de 21 de setembro de 2001, publicada no Governo 

Marconi Perillo. A letra do hino é repleta de referências sobre a história e a geografia de Goiás, além de 

informações sobre a economia e cultura goiana. Diante disso, faça uma analise do Hino do Estado de Goiás e 

retire dele o que este hino revela sobre o estado de Goiás, em especial, o que está relacionado aos aspectos: 

 

a) Históricos; 

b) Naturais; 

c) Econômicos; 

d) Culturais; 
 


