
 
 
 
> euroAtlantic airways exporta serviços para grupo Corendon da Turquia 
 
Lisboa, 7 de Maio de 2013 
  
O Presidente do Conselho de Administração/CEO da euroAtlantic airways, Tomaz 
Metello, na ocasião em que o Senhor Presidente da República da Turquia, Abdullah 
Gül, visita Portugal, tem o prazer de anunciar a sua companhia ter celebrado um 
contrato de longa duração, com o grupo Corendon de capitais turcos, com interesses 
nas companhias, Corendon Airlines - Turistik Hava Tasimacilik e Corendon Dutch 
Airlines, além de outros interesses na indústria do Turismo, congratulando-se Tomaz 
Metello, por esta visita focar a cooperação económica, tendo a propósito afirmado, 
estamos empenhados com a Turkish Airlines, em trabalhar numa parceria futura 
de longa duração, com o apoio da Diplomacia Económica Portuguesa, vimos 
mantendo reuniões de trabalho em Istambul, com os nossos amigos da Turkish, o 
meu homólogo turco como eu próprio, entendemos esta aproximação ser 
estruturante, particularmente se olharmos para o mercado africano e influência da 
língua portuguesa, adiantando, com a nossa participada STP Airways, via Lisboa, 
pretendemos estender braços da nossa economia e da turca a África, alargando-a a 
partir de São Tomé e Príncipe, à região do Golfo da Guiné, referindo-se ao actual 
momento e aos negócios em curso afirmou, o contrato comercial que colocou o avião 
da nossa frota, Boeing B737-800, ao serviço da Corendon, companhia que tem o 
cartaz turístico Antalya, como principal destino a partir de muitos mercados 
emissores, espelha as oportunidades oferecidas por este país fonteira com a Ásia, 
referindo Tomaz Metello ainda, a situação geográfica da Turquia, abre-nos portas 
para um leque de robustas economias fronteiriças, como é um ponto estratégico 
para voarmos para a Ásia e oriente, disse a concluir. 
 
Sobre a euroAtlantic airways (EAA); foi fundada pelo actual Presidente do Conselho 
de Administração/CEO, Tomaz Metello, que detém a maioria do capital accionista. A 
EAA este ano comemora 20 Anos de actividade, foi precursora dos voos turísticos 
intercontinentais para o Brasil (20 de Setembro de 2000), depois de  travar um longo 
processo burocrático. A frota da EAA é de origem americana; um Boeing B777-200ER 
(Triple Seven), único na Península Ibérica, três Boeing 767-300ER de passageiros, um 
B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter), um Boeing 737-800 e um Lockheed 
Tristar L1011-500. A EAA é a maior accionista da STP AIRWAYS (controla 37% do 
capital) da companhia aérea de bandeira de São Tomé e Príncipe. 
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