
 
 
 

> euroAtlantic controla maioria do capital do operador Sonhando 
 
Lisboa, 20 de Janeiro de 2005  
  
O Presidente do Conselho de Administração da euroAtlantic airways, Tomáz Metello 
anunciou que a sua companhia passou a controlar o Operador Sonhando S.A., proprietário 
das marcas como TerraBrasil, TerraÁfrica, TerraAmérica, TerraÁsia. A companhia fundada 
por Tomáz Metello já detinha uma quota no capital social do operador que nos últimos anos 
alcançou em Portugal notoriedade na venda de produtos do mercado turístico brasileiro. A 
TerraBrasil refira-se, contribuiu com uma enorme tranche na fatia dos 228.153 portugueses que 
em 2004 visitaram aquele país (dados da Embratur) e que colocaram Portugal como o quinto 
país emissor. A euroAtlantic mantém o interesse em outras aquisições já divulgadas como a 
privatização da Varig no Brasil, LAM – Linhas Aéreas de Moçambique, tendo igualmente 
mostrado interesse na privatização da TAP Air Portugal. A empresa de Tomáz Metello 
participada pelo Grupo Pestana deverá fechar o ano com um exercício perto dos €100 
milhões.   
 
A euroAtlantic Airways detida na maioria pela família Metello com participações de 
empresas do Grupo Pestana passa a controlar a maioria do capital da Sonhando (58,75%). O 
Director-Geral, Cte. Eduardo Pinto Lopes continua a manter uma posição social na empresa. 
A euroAtlantic pretende agora negociar a absorção do restante capital detida pela Ges Rotas. 
A Sonhando vai igualmente controlar e participar na gestão da Atlantic Holidays o Operador 
da euroAtlantic em Espanha que comercializa voos de longo curso a partir de Madrid e 
Barcelona para a América do Sul e Caraíbas e operações sazonais de médio curso para a 
Madeira e Algarve com benefícios para a cadeia Pestana Hotels & Resorts no Brasil, 
Argentina e Portugal. A movimentação agora verificada no segmento grossista de viagens na 
véspera da abertura da Feira de Turismo de Madrid ultrapassa fronteiras e está a gerar 
expectativas no mercado ibérico de viagens. Alguns dos importantes clientes da euroAtlantic 
estão sedeados em Espanha. A agenda da Fitur está marcada com a consolidação de novos 
negócios com prestigiadas marcas espanholas e de outros países da CE. 
 
O Presidente da euroAtlantic Tomaz Metello «passou o último ano às compras» depois da 
adquirir uma nova frota Boeing 767ER, concretizou em Moçambique a entrada no capital da 
AIR PLUS uma companhia com licença para operar voos nacionais e regionais. Os acordos de 
consórcio com a Varig do Brasil e Southern Wings da Argentina, agradam a ambas as partes 
com excelentes resultados operacionais, recentemente a euroAtlantic firmou novos acordos 
comerciais na Bélgica, Arábia Saudita e Bulgária Manteve enquanto terminavam contratos com 
companhias aéreas irlandesas e italianas. A companhia aérea cabo-verdiana TACV com um 
dos seus aviões Boeing 767-300 realiza a ligação Lisboa-Sal-Fortaleza. A Dun & Bradstreet 
(D&B) continuou a manter a empresa no «Rating 1» o núcleo das melhores empresas 
portuguesas não financeiras no último ano pelo segundo ano consecutivo enquanto o nome de 
Tomáz Metello figurava na lista exclusiva de personalidades mundiais The Marquis Who’s Who 
in the World. A euroAtlantic ainda em 2004 recebeu o troféu clássico “Catavento de Prata” um 
prémio pelo contributo proporcionado ao estreitamento das relações turísticas entre Portugal e 
o Brasil (no dia 29 de Setembro de 2000 a companhia operou o primeiro voo charter para o 
Atlântico Sul anunciado como um marco na história da aviação civil dos dois países irmãos).  
 
 
 
 
 
 



 
 
«O Presidente da euroAtlantic airwaws, Dr.Tomáz Metello» 
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