
 
 
 

> euroAtlantic homenagea Lobos do CDUL na Bolsa de Turismo de Lisboa 

17 de Janeiro de 2008  pavilhão 2 da FIL stand 2Do5. pelas 17:30 horas 
 
Lisboa 16 de Janeiro de 2008  
  
A euroAtlantic airways decidiu investir na presente época num patrocínio ao CDUL–Rugby 
instituição fundado em 1952 pelo Engº Vasco Pinto de Magalhães que ao longo da sua história 
já conquistou 17 campeonatos 6 Taças de Portugal 2 Taças Ibéricas afirmando-se no 
panorama nacional como o clube com maior historial na modalidade. O último Campeonato do 
Mundo em França ganho pela África do Sul assistiu à estreia de Portugal depois de uma 
qualificação histórica conseguida por um grupo de trabalho totalmente amador. A Selecção 
Nacional designada Os Lobos intregrou três atletas do CDUL apesar de terem perdido todos os 
jogos e sofrido 3 derrotas nos 3 primeiros jogos no último estiveram perto de vencer a Roménia 
marcando sempre um ensaio em cada desafio. Os Lobos deixaram uma excelente imagem 
pelo seu incrível patriotismo enorme dedicação ao jogo entre eles Duarte Figueiredo 
(talonador) Pedro Cabral (médio de abertura) Gonçalo Foro (ponta) que a euroAtlantic 
homenagea na BTL no próximo dia 17 de Janeiro de 2008 no stand 2Do5. do parceiro 
Grupo Pestana localizado no pavilhão 2 da FIL pelas 17:30 horas. 
 
O fundador e Presidente da euroAtlantic airways Tomáz Metello referindo-se ao evento 
afirmou “tanto eu como o meu sócio Dionísio Pestana habituamo-nos a gostar de rubgy 
quando vivemos na África do Sul depois à cerca de vinte anos o CDUL despertou-me a 
atenção quando manteve no seu XV o Nass Botha um famoso médio-de-abertura sul-
africano. A euroatlantic revê-se no espiríto do rubgy força companheirismo trabalho de 
equipe garra na disputa de mercado onde também existe um terceiro tempo para 
conviver com a outra parte neste caso os nossos clientes” disse Tomáz Metello também 
um ex-jogador na posição de ponta. O rubgy de ascendência inglesa refira-se é jogado em 
mais de cento e vinte países o próximo Mundial disputa-se na Nova Zelândia onde a 
euroAtlantic tem o hábito de realizar operações ali deseja assistir ao encontro dos Lobos com 
os All Blacks a poderosa selecção local. 
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Para mais informações: 
Caetano Pestana  
 
Director de Relações Públicas da euroAtlantic airways 
 
caetano.pestana@euroatlantic.pt
 
Telefone: (+351) 219 247 300 
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www.euroatlantic.com

mailto:caetano.pestana@euroatlantic.pt

