
 

 
 
 
> euroAtlantic airways solidária com a Madeira - Festa da Flor com voo charter especial da 
terraMinha 

 

 
Lisboa, 15 de Março de 2010 
  
O Presidente e CEO da euroAtlantic airways (EAA) (Air Zarco/Air Madeira, old, renamed), 
Tomáz Metello, anunciou que a companhia através da marca do seu distribuidor para destinos 
nacionais, terraMinha, decidiu lançar um voo charter especial com características de 
solidariedade para a “Festa da Flor” que decorre entre os dias 15 e 18 de Abril, próximos, 
cujo programa, já se encontra disponível nas agências de viagens (www.terraminha.pt).  
 
 
 O Presidente e CEO da EAA, Tomaz Metello, referindo-se à iniciativa que visa levar um 
grande número de portugueses do continente ao Funchal e com a qual as autoridades 
regionais insulares, pretendem assinalar o regresso da Madeira aos grandes palcos do 
turismo internacional afirmou, “desde a primeira hora, perante as imagens de tragédia 
que as televisões nos mostraram, olhando para aquelas faces desoladas das gentes 
madeirenses que decidimos ajudar”. O Presidente e CEO da EAA disse a seguir, “o 
Dionísio Pestana e eu, estamos plenamente solidários com o Senhor Presidente do 
Governo Regional da Madeira, Dr. Alberto João Jardim, sobre a importância do turismo 
para economia madeirense, retenho as suas palavras ainda em pleno rescaldo num 
cenário de devastação que trouxe o luto ao país, anunciar que a “Festa da Flor” um dos 
mais importantes cartazes turísticos, iria realizar-se nas datas previstas. Este voo da 
euroAtlantic com a terraMinha, é a resposta ao convite que na altura formulou para que 
se continue a visitar a Madeira, uma vez que esta será uma das melhores formas de 
ajudar a região a recuperar  
da tragédia” afirmou Tomaz Metello, deixando a nota das muitas personalidades reconhecidas  
da vida social e artística, que com a euroAtlantic e o apoio dos hotéis, Pestana Casino Park 
(5*) e Pestana Carlton (5*), irem participar no evento. 
 
 
Sobre a euroAtlantic airways; Activos, um avião Boeing 777-200ER, uma frota de três 
Boeing 767-300ER de passageiros, um Boeing 767-300CARGO, dois Boeing 757-200, além 
de um Lookeed Tristar L1011-500. A EAA controla e assume a gestão da STP AIRWAYS 
(37%) companhia de bandeira de São Tomé e Príncipe. A EAA fundada por Tomáz Metello, 
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agrega a maioria do capital do Operador Turístico Sonhando S.A. (marcas terraBrasil, 
terraÁfrica, terraAmérica, terraCuba, terraEuropa e terraMinha) e a rede de Agências de 
Viagens Intervisa, com vários balcões espalhados pelo país. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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