
 
 
 
 
> euroAtlantic transporta comitiva do Sport Lisboa e Benfica - “Taça da Independência de 
Angola” com os Palancas Negras 
 
Lisboa, 9 de Novembro de 2010 
 
  
A euroAtlantic airways (EAA) está a transportar a equipa do Sport Lisboa e Benfica que vai 
defrontar amanhã em Luanda dia 10 de Novembro a Selecção Nacional de Angola os 
“Palancas Negras” para a “Taça Independência de Angola – 35º. Aniversário” estando a 
chegada previstas ao Aeroporto de Luanda para as 16:50 de hoje. A comitiva do SL Benfica 
viaja num Boeing 757-200 com a característica relevante de apresentar uma Classe 
Executiva com modernas poltronas que oferecem condições de repouso de excelência e que 
têm sido uma das grandes ferramentas da companhia fundada por Tomáz Metello para o 
crescimento das actuais quotas de mercado que a euroAtlantic e sua participada STP 
Airways, vêm conquistando em rotas africanas. O regresso a Lisboa está previsto para após o 
jogo com o jantar a bordo, refira-se, à semelhança de todas as refeições para equipas de alta 
competição transportadas pela EAA as ementas são sempre escolhidas pelas equipes técnicas 
dos emblemas. 
 

Sobre a euroAtlantic airways; A companhia fundada e detida maioritariamente por Tomáz 
Metello e participada pelo Grupo Pestana, foi a companhia aérea portuguesa a efectuar voos 
charter entre Portugal e Brasil (2000) por ocasião das ”Comemorações dos 500 Anos do 
Achamento do Brasil”, detendo interesses no segmento da hotelaria e distribuição. Através da 
Companhia Ibérica de Turismo Global – CITG, exerce o controlo accionista do Operador 
Turístico Sonhando (marcas terraBrasil, terraÁfrica ou terraEuropa de maior visibilidade) e 
da rede de agências de viagens Intervisa. A EAA agrega ainda a maioria do capital social e a 
gestão da STP Airways,  companhia aérea de bandeira de São Tomé e Príncipe. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Para outras informações: 
 
Caetano Pestana  
Director de Relações Exteriores 
 
Telefone: (+351) 219 247 360 
Telefax: (+351) 219 247 390 
 
www.euroatlantic.pt 
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