
 
 
 

> euroAtlantic pretende charters para destinos no sul do Brasil 
 
22 de Março de 2007, Recife  
  
 
O Presidente do Conselho de Administração da euroAtlantic airways Tomáz Metello confirmou 
junto do Ministério do Turismo do Brasil a intenção da sua companhia obter junto das 
autoridades brasileiras autorização para operações charter para destinos no sul do Brasil como 
S. Paulo Rio de Janeiro e Florianópolis. O Presidente da companhia aérea portuguesa detida 
por capitais da família Metello e pelo Grupo Pestana referiu - durante a visita do Senhor 
Ministro do Turismo Mares Guia a Lisboa no último mês de Janeiro manifestamos a intenção 
de podermos vir a gerar novo tráfego charter para o sul do Brasil. O Ministro Mares Guia que 
na ocasião estava acompanhado pela Presidente da Embratur Janine Pires segundo Tomáz 
Metello - disse que era uma boa proposta que teria de ser avaliada em alguns pontos - temos 
uma experiência internacional de mais de 30 anos de aviação o desenvolvimento massivo de 
um destino turístico sempre esteve associado à sua capacidade em vender pacotes de férias 
capazes de gerar massivos fluxos de tráfego. 
  
A euroAtantic airways está associada ao desenvolvimento turístico do Nordeste. Inicialmente 
manteve uma parceria estratégica com a BRA Transportes Aéreos que recebia os seus Boeing 
737-300 de médio curso durante o Inverno europeu. Após um complexo processo burocrático 
que decorreu em ambos os lados do Atlântico a companhia obteve licença para operar voos 
turísticos. A euroAtlantic no quadro das “Comemorações dos 500 Anos do Achamento do 
Brasil” realizou a primeira série de voos charters entre Portugal e o Brasil para a cidade de 
João Pessoa entrando na história do turismo do Nordeste como marco da chegada dos 
primeiros «turistas lusos».  
 
O Presidente da euroAtlantic Tomáz Metello depois de fundar a sua companhia nunca mais 
deixou de investir no Brasil. Na ocasião em que o Presidente Lula da Silva visitava Portugal na 
sua primeira Visita de Estado ao estrangeiro refira-se anunciou que iria manter ao longo do ano 
as operações charter sazonais para o Nordeste. Adquiriu a maioria do capital do Operador 
Sonhando S. A. que detém a marca terraBrasil líder na venda pacotes turísticos em Portugal 
para o Brasil como a maioria do capital do Operador Atlantic Holidays em Espanha que a partir 
de Madrid e Barcelona persegue os mesmos objectivos. Os últimos anos ficam assinalados por 
um acordo com a Varig Charter que operou duas aeronaves Boeing B767-300 da euroAtlantic 
exibindo ambas as marcas na fuselagem. Um sucesso financeiro agora suporte de 
negociações com a Nova Varig.  
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