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[Hino a Idanha] 

 

«Ó Idanha(1) altaneira, 

viradinha ao sol nascente, 

ficas num canto da Beira,  

deste nosso continente.  

 

Idanha-a-Nova,  

que linda que és, 

tens a verde campina 

e o Ponsul(2) a teus pés. 

 

Idanha-a-Nova,  

que linda que és, 

tens a verde campina 

e o Ponsul a teus pés. 

 

És beiroa e raiana(3) 

Estás na Beira, Beira Baixa(4), 

também ficas na Egitânia(5).  

Dás feitiço a quem passa. 

Também ficas na Egitânia.  

Dás feitiço a quem passa. 

 

Idanha-a-Nova,  

que linda que és, 

tens a verde campina 

e o Ponsul a teus pés. 

 

Idanha-a-Nova, 

que linda que és 

Tens a verde campina 

e o Ponsul a teus pés. 

 

Tudo são vales e montes,  

do castelo até à Espanha, 

com aldeias espalhadas 

e casinhas bem cuidadas  

no concelho da Idanha.  
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Idanha-a-Nova, 

que linda que és, 

tens a verde campina 

e o Ponsul a teus pés. 

 

Idanha-a-Nova, 

que linda que és, 

tens a verde campina 

e o Ponsul a teus pés. 

 

− Quer que eu cante outras vez?»  

Maria da Conceição, Idanha-a-Nova, Setembro de 2010 
 

Glossário: 

(1) Idanha – «A Idanha-a-Nova é uma vila portuguesa no Distrito de Castelo Branco, região Centro e sub-região da Beira Interior Sul, com 

cerca de 2 500 habitantes. É sede de um dos maiores municípios de Portugal, com 1 412,73 km² de área e 10 561 habitantes, 

subdividido em 17 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Penamacor, a leste e sul pela Espanha e a oeste por 

Castelo Branco e pelo Fundão.» http://www.idanhanova.com/cidade/ 

(2) Ponsul – rio que nasce na Serra do Ramiro, a uma altitude de 650m, no concelho de Idanha-a-Nova e que é um afluente da margem 

direita do rio Tejo. 

(3) Raiana – natural da fronteira.  

(4) Beira Baixa – antiga província tradicional portuguesa que abrangia o que é hoje denominado por Beira Interior Sul, Cova da Beira e 

parcialmente o Pinhal Interior Sul e Norte, englobando grande parte de Castelo Branco. 

(5) Egitânia – antigo nome de Idanha-a-Velha (15 km de Idanha-a-Nova) dado pelos suevos e visigodos e nome da diocese que nesta 

localidade teve a sua sede.  

Neste glossário consultaram-se: http://portal.icnb.pt; http://pt.wikipedia.org; http://www.cm-idanhanova.pt/turismo/idanha_velha.html; 

http://www.geocaching.com; http://www.idanhanova.com/cidade/; http://www.infopedia.pt; http://www.priberam.pt; Idanha-a-Nova. In 

Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2010. [Consult.2010-12-12].Disponível na www: <URL: 

http://www.infopedia.pt/$idanha-a-nova>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


