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A euroAtlantic airways (EAA), apoia a participação dos grupos hoteleiros das regiões 
de Fátima (Portugal) e Lourdes (França), em acções comerciais no Brasil na Feira 
EXPOCATOLICA, São Paulo, de 5 a 8 de Julho de 2012, e nas acções agendadas 
para o Rio de Janeiro e Salvador da Bahia. Os promotores da iniciativa, vão 
apresentar programas para ambos os destinos de Peregrinação, em voos charter com 
aeronaves da EAA, com duração de oito dias, independente de também irem 
promover pogramas abertos (9 a 14 dias) para o mercado brasileiro a Luxhotels 
(www.luxhotels.pt) e Lourdes Hotels Services (www.lourdeshotelsservices.com), 
anunciam como novidade na mesma viagem à Europa, a visita a ambos os Santuários 
marianos, de Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Lourdes, como 
reservam para a EXPOCATOLICA na capital financeira brasileira, apresentar aos 
profissionais de turismo «novas» formatos e inovações nas programações. 
 
 
Sobre a euroAtlantic airways: foi fundada por Tomaz Metello (12-08-93), frota actual 
de origem americana: um Boeing B777-200ER (Triple Seven), único nas companhias 
peninsulares, três Boeing 767-300ER, um Boeing 737-800, um Lookeed Tristar 
L1011-500 e um B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter). A EAA apresenta-se, 
Full Member of IATA – International Air Transport Association, detém certificação 
IOSA – Iata Operational Safety Audit, a Part 145, que permite efectuar trabalhos de 
manutenção nas próprias aeronaves, além da Part M, que assegura a gestão da 
aeronavegabilidade da frota. A EAA detém a maioria do capital accionista e gestão da 
STP AIRWAYS, companhia aérea de bandeira de São Tomé e Príncipe, cerca de 98% 
dos contractos da EAA, são dirigidos ao sector da exportação de serviços.  
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