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Galp Energia relança hino deGalp Energia relança hino deGalp Energia relança hino deGalp Energia relança hino de apoio à Selecção no apuramento  apoio à Selecção no apuramento  apoio à Selecção no apuramento  apoio à Selecção no apuramento do Mundial 2010do Mundial 2010do Mundial 2010do Mundial 2010    
““““Menos ais, Menos ais, Menos ais, Menos ais, Quero mais”Quero mais”Quero mais”Quero mais”    
 

  

Marca mais! 

Corre mais! 

Menos ais, menos ais, menos ais! 

Quero muito mais! 

 

 
A Galp Energia conta com todos os portugueses para cantarem o hino de apoio à Selecção Nacional no jogo do 

playoff  Portugal X Bósnia-Herzegovina, que se realiza sábado dia 14 de Novembro, no Estádio da Luz, em 

Lisboa, às 20h30. 

 

A mobilização dos adeptos com vontade de ajudar a Selecção Portuguesa começa hoje, com um concurso nas 

rádios Comercial e Cidade FM, onde vão ser oferecidos bilhetes para o jogo aos que se atreverem a cantar um 

excerto da música, podendo assim levar ao estádio a família e os amigos.  

  

Esta é uma iniciativa que pretende recuperar o espírito de apoio e união dos portugueses em torno da 

Selecção Nacional durante o Euro 2004, agora a pensar no Mundial de 2010. 

 

Se quiser cantar o hino “Menos Ais“ durante o jogo, esteja atendo e ouça os excertos da nova letra na rádio, 

na televisão, ou consulte www.queromais.pt . Os momentos do jogo vividos por todos os fãs podem ser vistos 

e publicados em ,www.queromais.pt   o site criado para partilhar as emoções de todos os portugueses. 

 

O Hino da Galp “Menos Ais” ficou conhecido de mais de 85% dos portugueses e, destes, cerca de três quartos 

associavam-no à Galp Energia. Assim, com este hino, a Galp Energia abriu um fenómeno sociológico sem 

precedentes na história do marketing desportivo em Portugal. 
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LetraLetraLetraLetra do Hino do Hino do Hino do Hino    “Menos Ais”“Menos Ais”“Menos Ais”“Menos Ais”    
    

(INTRO)(INTRO)(INTRO)(INTRO)    
Quatro, seis, oito, dez. 

África do Sul: agora é a tua vez. ‘Baza lá: 
 

(VERSO)(VERSO)(VERSO)(VERSO)    
O grupo já passou, como lá tinha que ser 

Suado, chorado, que o ‘tuga tem que sofrer. 
Continhas até ao fim não é tradição, é sina 
Mas agora já só falta a Bósnia-Herzegovina. 

 
Palavra do Professor: eles não são equipa fraca 

Mas acredita, Queiroz, que não vamos dar barraca. 
Nem penses. Nem dispenses uns berros ao pessoal 

Balneário empolgado, motivação, etc e tal. 
 

O people é sereno mas playoff é p’ra ganhar 
Que a Nação fica valente é se a bola lá entrar. 

Truques, bruxarias, mezinhas? Não. 
Não tem grande ciência, o segredo está no refrão. 

    
(REFRÃO)(REFRÃO)(REFRÃO)(REFRÃO)    

Marca mais! 
Corre mais! 

Menos ais, menos ais, menos ais! 
Quero muito mais! 

 
(VERSO)(VERSO)(VERSO)(VERSO)    

Ronaldo, Liedson, Deco e Simão: 
Algum de vocês quer ver o mundial pela televisão? 

Bruno Alves, Eduardo, Tiago e João Moutinho: 
Vamos à África do Sul ou vai faltar um bocadinho? 

 
Vitórias morais não têm arte nem engenho 

Agora ‘bora lá trocar desculpas por mais empenho. 
Jogaste mal? Corre mais. Correu mal? Sua mais. 

Soa mal? Estás a mais. Ficar de fora? Já é demais. 
 

Olha à volta e ouve os gritos dos milhões que querem festa 
Residentes, emigrantes, interessa é que seja desta. 

E depois de passares, lembra-te que a Bósnia não é o fim 
Para levantares a taça tens que fazer sempre assim: 

    
(REFRÃO)(REFRÃO)(REFRÃO)(REFRÃO)    
Joga mais! 
Sua mais! 
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Menos ais, menos ais, menos ais! 
Quero muito mais! 

(Entre os dois versos(Entre os dois versos(Entre os dois versos(Entre os dois versos do refrão) do refrão) do refrão) do refrão)    
Quatro, seis, oito, dez. 

África do Sul: agora é a tua vez. 
 

Marca mais! 
Corre mais! 

Menos ais, menos ais, menos ais! 
Quero muito mais! 
(Continua a (Continua a (Continua a (Continua a capellacapellacapellacapella))))    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


