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INFORMAÇÃO

Torrestir e Volvo com a Selecção
Portuguesa de Futebol no Euro 2008
A Empresa Torrestir garante o transporte de todo o equipamento da
Selecção Portuguesa de Futebol, excepto alimentos, para o
emocionante Campeonato UEFA Euro 2008, na Suíça. Para a tarefa, foi
escolhido o Volvo FH13.

Fruto da larga experiência da Torrestir no transporte internacional, a
responsabilidade da operação de transporte passa pelo rigor logístico, pela
segurança da carga e pelo nível do serviço. A fiabilidade do tractor Volvo FH
complementa este leque de oferta.

Numa operação desta envergadura, são considerados uma série de atributos na
escolha do camião: segurança e conforto do motorista, ausência de paragens
imprevistas, consumos reduzidos, e uma extensa rede de assistência Volvo em
toda a Europa.
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Curiosidades
Até ao final da fase de apuramento do UEFA EURO 2008 Portugal
disputou 108 jogos em 13 participações em Campeonatos da Europa, com um
total de 58 vitórias, 26 empates e 24 derrotas, marcando 183 golos e sofrendo
98.
As maiores goleadas de Portugal na prova foram de 8-0, ambas impostas ao
Liechtenstein, a 18 de Dezembro de 1994 e a 9 de Junho de 1999. No jogo
mais recente, João Pinto e Sá Pinto conseguiram "hat-tricks".
As maiores derrotas sofridas pelos portugueses aconteceram em deslocações à
Europa do leste e terminaram com goleadas de 5-0. A 30 de Abril de 1975,
Portugal perdeu na Checoslováquia, antes de ser derrotado na URSS a 27 de
Abril de 1983.

Para mais informações por favor contactar:
João Pinheiro Torres
Comunicação e Mercado
E-Mail: jotorres@autosueco.pt
www.autosueco.pt
08.05.30

Unidade de Negócio Camiões e Autocarros
Rua Conde da Covilhã, 1637
4100 – 189 Porto Telefone:+351 22 6150300 Telefax +351 22 619 70 55
www.autosueco.pt

