
 
 
 

> euroAtlantic airways opera para as Linhas Aéreas de Angola 
 
Comunicado de Imprensa,  
17 de Julho de 2007, Lisboa  
  
O Presidente do Conselho de Administração da euroAtlantic airways (EAA)Tomáz 
Metello confirmou ao Presidente do Conselho de Administração da TAAG Linhas Aéreas 
de Angola Jesus Nelson Martins a disponibilidade da sua companhia em viabilizar nas 
próximas semanas capacidade de transporte à companhia de bandeira angolana. O fundador 
da euroAtlantic Tomáz Metello referindo-se ao assunto afirmou “logo após o Comité de 
Segurança da União (UE) ter avançado com a proposta de interditar à TAAG os céus da 
europeus manifestei ao meu colega e amigo Jesus Nelson Martins o nosso total apoio e 
solidariedade - nos últimos dias com a colaboração de companhias com as quais a 
euroAtlantic mantém contratos em curso conseguimos disponibilizar alguma capacidade 
para voar rotas da TAAG entre Paris Lisboa e Luanda – posso agora anunciar que a 
euroAtlantic vai operar nos próximos dias 21 26 28 e 29 de Julho de 2007 com número de 
voo da companhia de bandeira angolana -  desde já quero agradecer aos nossos 
parceiros e clientes esta disponibilidade – a TAAG é uma peça fundamental para a 
comunicação de Angola com os mercados externos como na consolidação e 
desenvolvimento económico do país”. A euroAtlantic como nota de referência costuma 
operar com regularidade para a companhia angolana colaboração que atingiu o pico alto antes 
da entrada ao serviço das novas aeronaves que colocaram a TAAG na vanguarda das 
companhias modernas.  
 
A companhia aérea de Tomáz Metello participada pelo Grupo Pestana acaba de ser 
seleccionada com a TAAG pelo Governo de São Tomé e Príncipe num concurso internacional 
para a privatização da companhia estatal de são-tomense STP Airways matéria sobre a qual 
em o Presidente da EAA Tomáz Metello reserva para o próximo mês de Agosto outras 
declarações. A euroAtlantic ainda em relação ao mercado africano em Moçambique outro país 
de língua portuguesa depois ter aberto o mercado de voos charter para a “Terra da Boa Gente” 
espera caso existe resposta do mercado das viagens desportivas reiniciar voos turísticos por 
ocasião do Campeonato do Mundo de Futebol 2010 que vai decorrer na África do Sul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mais informações: 
José Caetano Pestana  
Director de Relações Públicas da euroAtlantic airways 
 
caetano.pestana@euroatlantic.pt
 
Telefone: (+351) 219 247 360 
Telefax: (+351) 219 247 390 
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