
 

 

 

 

 

euroAtlantic airways e RTP-África na Bolsa de Turismo de Lisboa 
apresentam Nô Bai 

 

uma série de programas de turismo para promover o destino Guiné-

Bissau e Bijagós 

Na presença do Ministro do Turismo e Artesanato da Guiné-Bissau, Fernando Vaz, 
 

A euroAtlantic airways (EAA) do empresário Tomaz Metello e Grupo Pestana em 
colaboração com a RTP-África e a produtora Stand Up, apresentam no próximo dia 16 
de Março 2017 (quinta-feira), pelas 15:00h, no stand da EAA (2C58) na Bolsa de Turismo 
de Lisboa, o trailer do novo programa Nô Bai uma série de 13 episódios que o canal 
África da estação pública de televisão portuguesa, estreia no próximo mês de Maio, com 
periodicidade semanal. O programa da RTP-África também vai ficar disponível na RTP 
Play e tem Apoio à Produção da euroAtlantic airways. 

 
O projecto da euroAtlantic airways para a Guiné-Bissau, visa o desenvolvimento da 
economia guineense, por via da indústria do Turismo e enquadra-se na estratégia da 
RTP-África de valorizar a cultura e a diversidade da oferta dos países africanos de língua 
portuguesa, com uma abordagem moderna, dando resposta a um público vasto e 
cada vez mais exigente. A EAA visa estes objectivos em particular na Guiné Bissau e S. 
Tomé e Príncipe, países da CPLP onde mantém operações regulares, neste último, em 
code share com a STP AIRWAYS. 
 
Sobre o Nô Bai; 
O guião do programa produzido Stand Up vai ajudar o telespectador consumidor, na descoberta 
do melhor que a Guiné-Bissau e o arquipélago dos Bijagós têm para oferecer. Um país com um 
enorme potencial turístico, ilhas virgens, Reserva da UNESO da Biosfera, com espécies animais, 
como os últimos hipopótamos do planeta de água salgada (já são menos de 200), enormes 
tartarugas verdes que desovam nas suas praias e há hábitos matriarcais ancestrais do povo 
bijagós (como exemplo; um homem se vê a sua roupa à porta ao chegar a casa, fica a saber que 
a sua relação matrimonial acabou, sem recurso a reconciliação). Em formato de visita guiada os 
programas serão conduzidos por um dos grandes artistas e comunicadores da Guiné, o músico 
Manecas Costa e os telespectadores de uma coisa vão certificar-se, à frente dos hotéis | lodges 
nos Bijagós, só há mulheres a dirigir a operação. 
 
Sobre a euroAtlantic airways (EAA); 
A EAA foi fundada (1993) pelo seu actual Presidente |Chairman, Tomaz Metello, tendo o Grupo 
Pestana (top 100 das empresas hoteleiras mundiais) participação accionista. 
A EAA (2000) foi precursora dos voos turísticos intercontinentais para o Brasil, Nordeste. 



A EAA detém o record mundial de ter escalado 546 aeroportos em 164 países, num total dos 
194 estados conhecidos (83%). 
A EAA já efectuou onze (11) Cruzeiros Aéreos à Volta do Mundo. 
A EAA (2013) fruto da excelência de serviço, 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), seis Boeing 767-
300ER de passageiros, um B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter) e um Boeing 737-800. 
A EAA é proprietária do Operador Turístico Sonhando (controlada a 100% pela EAA) e accionista 
maioritário da STP AIRWAYS, detendo a gestão da companhia aérea de bandeira de São Tomé 
e Príncipe. 
 
Mais informações em www.euroatlantic.pt 
 
Para outras informações; 
 
 Caetano Pestana 
Director de Relações Exteriores  
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
telefone (+351) 219 247 360  
www.euroatlantic.pt 
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