
 
 
 
 
> euroAtlantic airways e terraBrasil assinalam com festa no BBC 
  
“O melhor do Brasil está de volta” 

 

 
Lisboa, 12 de Julho de 2010 
  
A euroAtlantic airways (EAA) e a terraBrasil marca do Operador Turístico Sonhando 
assinalam com um evento no BBC – Belém Bar Café em Lisboa, no próximo dia 15 de Julho 
2010 a partir das 23:00 horas, o regresso das operações charters ao Nordeste brasileiro com 
a festa “O melhor do Brasil está de volta” destinos Porto Seguro e Maceió que pretende 
recrear no espaço de referência de Lisboa, um ambiente de animação e entretenimento 
semelhante ao da Ilha dos Aquários a fascinante discoteca ao ar livre em Porto Seguro com 
quatro enormes aquários suspensos e vários ambientes, onde apenas se chega por balsa 
(ferry). 
 
A euroAtlantic airways e a terraBtasil encontraram na Sogrape através da cachaça 
Sagatiba que faz a melhor das «caipirihas» o parceiro ideal para dar as boas vindas às 
centenas amantes do “O Melhor do Brasil” que no deck do BBC à beira Tejo viu zarpar a 
armada de Pedro Álvares Cabral, rumo ao “Achamento do Brasil”, envolvidos por uma brisa 
marítima, vão sonhar com os cartões postais paradisíacos que encantaram Pêro Vaz de 
Caminha que na sua carta de Porto Seguro, dava conta ao Rei que os dois degredados 
enviados das naus a terra para avaliar a recepção dos nativos, foram recebidos na maior festa. 
O website www.terrabrasil.pt permite visualizar programas, simular reservas e eleger a Agência 
onde a pretende adquirir. 

 
O BBC - Belém Bar Café associando-se ao evento “O melhor do Brasil está de volta” a partir 
das 20:00 horas no seu restaurante serve “Feijoada do Zeno” a famosa feijoada brasileira 
confeccionada pelo restaurante  Zeno (Telefone Reservas: 351 213 624 232). Uma forma de 
antecipadamente saborear o Brasil, abrindo o apetite para férias em português, sol, praia, 
animação e muito axé. 
 
A euroAtlantic airways foi fundada por Tomaz Metello, actual Presidente/CEO e accionista 
maioritário, é participada pelo Grupo Pestana e está a comemorar “10 Anos de voos charter 
para o Brasil”. A EAA foi a primeira companhia a operar voos charter o Nordeste brasileiro 
(20-09-00), recorde-se com destino a João Pessoa (Paraíba). A EAA detém o controlo 
accionista da Sonhando S.A., que entre marcas «terra» detém a terraBrasil, com os voos 
para Porto Seguro e Maceió, agora anunciados a EAA comemora os “10 Anos” da efeméride. 
 
Para outras informações: 
 
Caetano Pestana  
Director de Relações Públicas da euroAtlantic airways 
 
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
 
Telefone: (+351) 219 247 360 
Telefax: (+351) 219 247 390 
 
www.euroatlantic.com 
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