
 
 
 
> companhia aérea da Selecção Nacional saúda FPF equipa técnica e jogadores 
 
Lisboa, 25 de Junho de 2013 
  
A euroAtlantic airways (EAA) saúda a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), equipa 
técnica e jogadores, que em Estocolmo, voltaram a vencer a Selecção da Suécia no 
segundo jogo do “play-off” da zona europeia de apuramento para o Mundial no Brasil, 
que decorre de 12 de Junho a 13 de Julho de 2014. 
 
O Presidente do Conselho de Administração/CEO da EAA, Tomaz Metello, a 
companhia transportou a Selecção Nacional na rota que a vai levar ao nosso país 
irmão afirmou, “Estamos muito orgulhosos pelo apuramento, sentimos que 
participamos nesta operação nacional. A EAA para melhor servir a FPF e a nossa 
Selecção, introduziu alterações num Boeing B767-300ER, ao nível da estrutura da 
cabine, criamos a euroAtlantic sport, um conceito que assenta numa Classe Executiva 
com 52 lugares, que proporcionaram aos atletas privacidade e melhores índices na 
recuperação da fadiga. Aspectos como o da alimentação e bebidas (catering), foram 
coordenados com os responsáveis dos departamentos médicos e nutricionistas dos 
desportistas”, afirmando o fundador da EAA a seguir, “a nossa experiência de 
trabalhar com a COSMOS como os indicadores que fomos recolhendo em anteriores 
fretamentos, para a FPF ou para competições da UEFA, forneceram contributos para 
as performances de excelência que agora atingimos e que o Seleccionador do Brasil, 
Luís Filipe Scolari e jogadores da Selecção do Brasil, que voaram na cabine 
euroAtlantic sport, na sequência do particular entre as duas Selecções realizado em 
Boston, puderam usufruir e aplaudir. “Estamos todos de parabéns”, disse Tomaz 
Metello a concluir. 
 
Não só estamos a festejar o apuramento de Portugal para o Brasil, como celebramos 
a EAA ter sido uma das companhias apuradas, para os World Travel Awards 2013, na 
categoria “Melhor Companhia Aérea Charter do Mundo”, eleição que vai ter lugar no 
próximo dia 30 de Novembro em Doha (Qatar), como aplaudimos o nosso 
«Comandante» Cristiano Ronaldo, para quem o CS-TLO da EAA, poderá ter-se 
tornado talismã, nos dois últimos voos, para a Irlanda e agora a Suécia, fez dois hat-
trick, celebrados a bordo com as nossas tripulações”. 

 
Algumas características do produto euroAtlantic sport, introduzidas num widebody 
com largo raio de acção, 11.825 Km, projectado para receber entre os 200 e 300 
passageiros, que atinge uma velocidade de 913 Km/h, elevando um peso máximo à 
descolagem de 179.170 Kg, ideal para operar voos intercontinentais. 

 
- Classe C: Classe Executiva 52 lugares, distância entre poltronas 52 polegadas. 



- Classe Y: Classe Turística 150 lugares, distância entre cadeiras 33 polegadas. 

- Armários roupeiros: permitem aos atletas e comitiva viajar com fatos de 
treino, guardando agasalhos e trajes oficiais, para uso à chegada em 
perfeitas condições. 

- Casas de banho WC na Classe C: os atletas não necessitam circular em áreas 
reservadas a outros passageiros. 

- Catering: menus recomendados pelos Departamentos Médicos da Selecção e 
clubes.  

- Carga: capacidade de transportar máquinas de ginásio e equipamentos de 
treino de campo. 

 
Sobre a euroAtlantic airways; A companhia foi fundada pelo actual Presidente do 
Conselho de Administração/CEO, Tomaz Metello, seu accionista de referência. A EAA 
foi precursora dos voos turísicos intercontinentais para o Brasil, em 20 de Setembro de 
2000, iniciou operações charter para o Nordeste, na ocasião com destino a João Pessoa 
(Paraíba), depois de longo processo burocrático. A frota da EAA é de origem 
americana: um Boeing B777-200ER (Triple Seven), quatro Boeing B767-300ER de 
passageiros, um B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter), um Boeing B737-800 e um 
Lockheed Tristar L1011-500. A EAA é o maior accionista institucional da STP AIRWAYS, 
detendo 37% do capital da companhia aérea de bandeira de São Tomé e Príncipe. 
 

 



  
 

 
 
 

 
 
Para outras informações: 
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Telefone: (+351) 219 247 360 
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