
 

 
 

> euroAtlantic airways patrocina Torneio de Golfe do American Club of Lisbon 
 

Lisboa,23 de Outubro de 2014 

 
A euroAtlantic airways (EAA) patrocina o Torneio de Golf do American Club of Lisbon, 
amanhã, 24 de Outubro a partir das 09:00 horas, no Pestana Beloura Golf na Quinta da Beloura. 
O Presidente do Conselho de Administração/CEO da EAA, Dr. Tomaz Metello, vai receber o 
Embaixador dos Estados Unidos, Robert Sherman, “hosted” do Torneio a Presidente do 
American Club of Lisbon, Anne Taylor, bem como os convidados participantes, numa recepção 
no Club House do magnífico campo da Quinta da Beloura a partir das 14:00 horas, seguida de 
almoço e distribuição de prémios.  
 
O Torneio do American Club of Lisbon conta, entre outros, com a presença de personalidades da 
vida política, empresários, comentadores políticos e económicos, membros influentes da sociedade 
nacional, tendo a  inscrição sido formalizada por convite do American Club.  

. 
Sobre a euroAtlantic Airways: foi fundada pelo accionista e Presidente do Conselho de 
Administração/CEO, Tomaz Metello, tendo o Grupo Pestana (top 100 das empresas hoteleiras 
mundiais) uma participação accionista. A EAA é especializada em aluguer de aviões para outras 
companhias (ACMI–Wet lease e charter). A EAA (2000) foi precursora dos voos turísticos 
intercontinentais para o Brasil, destino, João Pessoa (Paraíba). A EAA detém o record mundial de 
ter escalado 546 aeroportos em 164 países, num total de 194 estados conhecidos (83%). A EAA 
já efectuou nove (9) Cruzeiros Aéreos à Volta do Mundo. A EAA (2013) fruto da excelência de 
serviços prestados, foi nomeada para os WTA – World Travel Awards, na categoria "Melhor 
Companhia Aérea Charter do Mundo", tendo sido uma das três companhias aéreas finalistas. A 
frota da EAA é de origem americana; um Boeing B777-200ER (Triple Seven), quatro Boeing 
767-300ER de passageiros, um B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter) e um Boeing 737-
800. A EAA é a maior accionista da STP AIRWAYS, detendo 37% do capital da companhia aérea 
de bandeira de São Tomé e Príncipe. 
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