
 
 
 

> Ministro Mário Lino homenageado pelos Presidentes das companhias aéreas 

 
Lisboa, 16 de Outubro de 2009 
 
  
Um encontro seguido de um almoço, promovido pelo Presidente da euroAtlantic airways, 
Tomáz Metello, no Hotel Pestana Palace em Lisboa, ontem realizado, serviu para o Ministro 
das Obras Públicas Transportes e Comunicações (MPPTC), Mário Lino, que anunciou a 
intenção de deixar a pasta que tutela, ser homenageado pelos Presidentes das companhias 
aéreas nacionais. O Ministro Mário Lino, que se encontrava acompanhado pelo titular do 
Instituto Nacional da Aviação Civil (INAC), Luís de Almeida, segundo os industriais da 
aviação civil, tratou-se do primeiro MOPTC que ao longo das últimas legislaturas, manifestou 
profundo interesse pelo sector, como deixa um legado que servirá para o futuro Executivo, 
saído das Eleições Legislativas, lançar o programa de “Política Aérea Nacional”, que vise o 
desenvolvimento de uma indústria altamente produtiva, tecnológica, que emprega quadros 
altamente qualificados de várias áreas e serviços, produz e transporta riqueza, serve um país 
continental e insular, inserido num espaço da CPLP em crescimento, uma diáspora dispersa, 
transportando os seus cidadãos, sendo ainda uma peça nuclear na captação da actividade 
turística nacional. 
 
O Presidente da euroAtlantic airways, Tomáz Metello, na qualidade de anfitrião, agradeceu 
ao Ministro Mário Lino, a total disponibilidade para apoiar o sector, mesmo quando 
condicionado a aspectos legislativos e códigos internacionais. A aviação portuguesa segundo 
Tomáz Metello “fica com uma enorme dívida de gratidão com Mário Lino, o sector as 
empresas e os empresários, nunca tinham sido tão apoiadas pela tutela, sempre que 
solicitado quer por companhias ou empresários o MOPTC actuou, problemas e barreiras 
que obstruíam o desempenho foram ultrapassadas, nunca deixou um dossier ficou 
aberto em cima da mesa” o fundador da EAA, disse “o INAC português, é hoje um 
Instituto altamente prestigiado no cenário internacional” sobre Mário Lino mais adiante “O 
Sr. Ministro dos Transportes, que diz preferir agora retirar-se em prol da sua vida 
pessoal e familiar, trouxe-nos inovação e deixa ou concluiu obras estruturantes, um 
renovado Aeroporto da Portela em Lisboa, uma peça nuclear para Portugal poder manter 
os níveis da competitividade até à abertura ao tráfego da nova estrutura de Alcochete, o 
novo Aeroporto em Beja, que vai servir de almofada a Lisboa e Faro, como desenvolver a 
região e turismo no litoral alentejano, esperamos poder vê-lo no acto inaugural ainda 
como titular do cargo, seria um justo acto de homenagem, um renovado Aeroporto Sá 
Carneiro no Porto. A partida de um técnico competente representa saudade e um vazio, 
«jamais» um MOPTC, fez tanto pelo sector da aviação” disse a concluir Tomáz Metello, 
com um sorriso. 
 
Sobre o almoço servido na antiga cozinha velha do Palácio Valle Flor como nota, o prestigiado 
Chefe Aimé Barroyer, face da fama de gastrónomo do Ministro Mário Lino e a proximidade 
do “Dia de São Martinho” colocou na ementa; “Corvina com crosta de castanha abafada em 
água-pé” “Pato desfiado em lombo enguitado, ovinho, rúcula e cevadinha de tortulhos, 
sobremesa uma Choco (L) (A) titude… que se traduz num brownie de avelã, leite creme Jivara 
e bergamota, ao lado de «sorbet» de Grand Caraque. Apenas por se tratar do almoço de 
despedida  
continua 
 
 



de um MOPTC que dignificou a aviação civil nacional, com espírito de missão e sacrifício 
pessoal, são referidos os pratos que conduziram ao momento de um brinde ao Ministro Mário 
Lino, que à saída deixou atrás uma mesa repleta de amigos. 
  
 
 
 
 

 
 
Foto do almoço: Ministro Mário Lino e Tomaz Metello 
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