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Selecção do Irão na Taça da Ásia com patrocínio da euroAtlantic airways 
 

A Selecção Nacional do Irão, treinada pelo Prof. Carlos Queiroz, conta com a euroAtlantic airways 
entre os sponsors da equipa que está a disputar a Taça da Ásia na Austrália. A competição 
organizada pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) realiza-se de quarto em quatro anos e 
apura automaticamente o vencedor para a Taça das Confederações da FIFA. A Taça da Ásia é o 
segundo torneio mais antigo de futebol do mundo, a seguir à Copa da América. 

A Selecção do Irão (Grupo C) venceu em Melbourne a Selecção do Bahrain (0-2), colocando-se ao 
lado do Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita, na lista dos países possíveis vencedores desta Copa 
da Ásia, enquanto o Seleccionador Carlos Queiroz tem apontado aos jornalistas “dificuldades na 
preparação da Selecção, causadas por sanções internacionais, como dificuldades em organizar 
jogos amistosos de qualidade que condicionam a falta de ritmo”, problemas que foram 
amenizados com um estágio realizado em Portugal com apoio da EAA e que está a mostrar-se 
relevante. Irão e Emirados Árabes Unidos dividem a liderança do Grupo C com uma vitória e 
amanhã (15) o Irão de Carlos Queiroz vai defrontar a Selecção do Qatar. No último jogo da fase de 
grupos, o Irão encontra segunda-feira (19) a Selecção dos Emirados Árabes Unidos.   

O Presidente/CEO da EAA, Tomaz Metello, mostrou-se muito satisfeito com os resultados 
alcançados pela Selecção do Irão e com o êxito do seu amigo de infância Carlos Queiroz, 
afirmando “espero quando visitar este mês Teerão, por ocasião da Visita Oficial do Senhor 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Rui Machete, não encontrar o Carlos (Carlos Queiroz), é 
sinal que continua na Austrália na fase final da Asia Cup“, referindo, “Portugal e Irão assinaram 
recentemente uma Acordo Aéreo, que vem abrir excepcionais oportunidades à economia 
portuguesa e às nossas exportações, bem como à circulação de pessoas e bens. Espero que a 
Selecção do Irão à semelhança das nossas empresas, encontrem neste Acordo Aéreo, imensas e 
apetecíveis novas oportunidades de marcado. Os iranianos conhecem o nosso futebol, os nossos 
treinadores e sobretudo os nossos jogadores. Nas conversas que mantenho ali o futebol é mote 
para início de diálogos que ajudam a aproximar países e suas gentes”, concluiu o fundador da 
EAA. 

O estágio da Selecção do Irão em Portugal de preparação da Taça Asiática recorde-se, decorreu 
em Outubro do último ano. A equipa esteve alojada no Hotel Pestana Beloura Golf na Quinta da 
Beloura, treinou no Estádio Nacional e disputou dois jogos com as equipas do Estoril Praia e Sport 
Lisboa e Benfica no Seixal, tendo vencido ambos. O ex-internacional português Oceano, que 
integra o staff técnico da Selecção do Irão, também se mostrou na altura, surpreendido com as 
manifestações de amizade recebidas em Portugal pela equipa, depois de uma presença meritória 
no último Mundial do Brasil, onde chegou qualificada e orientada pelo ex-Seleccionador de 
Portugal, África do Sul e Emirados Árabes Unidos, Carlos Queiroz, tendo empatado com a Nigéria 
(0-0) e perdido com a Argentina (0-1), com um golo solitário de Messi, nos últimos instantes da 
partida. 

Sobre a euroAtlantic airways: foi fundada pelo accionista e Presidente do Conselho de 
Administração/CEO, Tomaz Metello, tendo o Grupo Pestana (top 100 das empresas hoteleiras 
mundiais) uma participação accionista. A EAA é especializada em aluguer de aviões para outras 



companhias (ACMI–Wet lease e charter). A EAA (2000) foi precursora dos voos turísticos 
intercontinentais para o Brasil, João Pessoa (Paraíba). A EAA detém o record mundial de ter 
escalado 546 aeroportos em 164 países, num total de 194 reconhecidos (83%). A EAA já efectuou 
onze (11) Cruzeiros Aéreos à Volta do Mundo. A EAA (2013) fruto da excelência de serviços 
prestados, foi nomeada para os WTA – World Travel Awards, na categoria "Melhor Companhia 
Aérea Charter do Mundo", tendo sido uma das três companhias finalistas. A frota da EAA é de 
origem americana; um Boeing B777-200ER (Triple Seven), quatro Boeing 767-300ER de 
passageiros, um B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter) e um Boeing 737-800. A EAA é a maior 
accionista da STP AIRWAYS, detendo 37% do capital da companhia aérea de bandeira de São 
Tomé e Príncipe  
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