
 
 
 
 
> sucesso de adesão “Melhor Reveillon de Praia” - euroAtlantic airways aumenta capacidade 
para São Luís do Maranhão 
 
 
Lisboa, 9 de Dezembro de 2010 
 
  
A euroAtlantic airways (EAA) e a terraBrasil www.terrabrasil.pt decidiram aumentar a oferta 
de capacidade no voo especial de São Luís do Maranhão no Brasil para o “Melhor Reveillon 
de Praia" face à grande adesão e listas de espera do Operador Turístico Sonhando detentor 
das marcas “terra” que entre outros programas, através da terraMinha, também está a 
oferecer um programa para o “Fim do Ano na Madeira” o primeiro a seguir à tragédia vivida na 
“Pérola do Atlântico” e que o recente Congresso dos Agentes de Viagem nela realizado, 
mostrou aos profissionais do turismo uma ilha reconstruída mais bela e com mais charme. O 
CEO da EAA, Tomaz Metello, referindo-se ao aumento da capacidade, “sempre tivemos a 
noção que apesar da crise económica, o facto do programa oferecer um preço/qualidade 
justo, iria gerar expectativas no mercado. Os portugueses sentem uma grande atracção 
pelo Nordeste e por São Luís do Maranhão. A falta de voos directos penaliza o destino e 
o turista. O apelo de uma cidade portuguesa datada de 8 de Setembro de 1612 com uma 
rica paisagem cultural com o maior conjunto de azulejaria portuguesa da América Latina, 
além da oferta única dos Lençóis Maranhenses entre outros postais é muito forte, disse 
Tomaz Metello a concluir que depois do sucesso que levou a sua companhia a retirar da 
operação um Boeing B757-200 substituindo-o por um Boeing B767-300ER, prevendo em 
2011 caso sejam reunidas condições, novos voos para a capital do Maranhão, refira-se que o 
parceiro da EAA detém ali o Hotel Pestana São Luís (5*) com localização estratégica. 
  
Sobre a euroAtlantic airways; A companhia fundada e detida maioritariamente por Tomaz 
Metello e participada pelo Grupo Pestana foi a percursora dos voos turísticos intercontinentais 
para o Brasil. A EAA iniciou em 20 de Setembro de 2000 operações charter para o Nordeste 
na altura com destino a João Pessoa (Paraíba) depois de uma longa batalha em que 
intervieram órgãos da tutela e companhias de bandeira de ambos os países. A frota é de 
origem americana, um Boeing B777-200ER (Triple Seven), único na Península Ibérica, três 
Boeing 767-300ER de passageiros um Boeing 757-200 um Lookeed Tristar L1011-500 e um 
B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter). A EAA detém a maioria do capital e a gestão da 
STP AIRWAYS, a companhia aérea de bandeira de São Tomé e Príncipe. Os interesses da 
EAA na área da distribuição concentram-se no Operador Turístico Sonhando S.A. detendo 
uma participação na rede de Agências de Viagens Intervisa, com balcões espalhados pelo 
país. 
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