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Hino de Salgado Filho-PR 

 

Joaquim Pedro Salgado Filho, vulto ilustre o nome te emprestou E hoje 

és pleno de luz e brilho, pois aqui o progresso chegou Imigrantes 

gaúchos, catarinenses, braços forte com alma e vigor Densas matas então 

desbravaram, nos doando esta terra de amor 

 

Somos desta terra, glorioso chão Somos 

salgadenses, de alma e coração 

 

Deus abençoando sempre nossa gente, povo alegre da cidade e do interior Que 

este nosso recanto hospitaleiro, seja eterno e com muito amor 

As mais belas montanhas do sudoeste, junto as terras de belezas mil Nestes 

vales o mais lindo que há, Salgado Filho és orgulho do Brasil 

 

Somos desta terra, glorioso chão Somos 

salgadenses, de alma e coração 

 

És tão bela cidade Salgado Filho, povo heróico fazendo acontecer Com a 

educação para nossos filhos, com saúde para bem viver 

O desporte e a cultura dessa gente, com bravura conseguimos conquistar 

Igualdade e liberdade resplandece, com justiça por amor à este lugar 

 

Somos desta terra, glorioso chão Somos 

salgadenses, de alma e coração 
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Neste solo o progresso se expande, e a semente germina sempre mais Vinho 

queijo e a agropecuária, frutos dessas glebas culturais 

Eu que sou filho desse recanto, com orgulho hei de sempre dizer Salgado 

Filho és colmeia de encanto, onde sempre eu hei de viver 

 

Somos desta terra, glorioso chão Somos 

salgadenses, de alma e coração 

 

 

 

Letra por José Carlos Pereira. 

Melodia por Sebastião Lima. 
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