
 
 
 

> euroAtlantic a partir de 25 de Julho 2008 inicia a ligação Lisboa Havana 
 
Lisboa 23 de Julho de 2008 
  
A euroAtlantic airways (EAA) no próximo dia 25 de Julho de 2008 inicia uma ligação 
(charter) semanal entre as duas capitais ibero-americanas com escala no Porto. A passagem a 
voo regular um processo acompanhado com muito interesse pelas autoridades de Cuba está 
previsto ainda no ano em curso. O Presidente do Conselho de Administração da EAA 
Tomás Metello referindo-se a este anúncio afirmou “o início desta operação concretizada 
pelo nosso Operador Turístico (OT) Sonhando programa terraCuba expressa a vontade 
de um estreitamente das relações entre interesses portugueses e cubanos”. “Um 
processo que iniciamos em finais do último mês de Janeiro aquando da visita de 
trabalho do Senhor Ministro do Turismo de Cuba Manuel Marrero a Lisboa a nosso 
convite”. “A partir dessa ocasião já demos bastantes passos; a euroAtlantic e a Cubana 
de Aviacion estabeleceram relações comerciais o nosso parceiro Grupo Pestana 
(hotelaria) enviou uma missão a Cuba. O OT Sonhando a nossa área da distribuição que 
agora tem o prazer de anunciar o lançamento deste novo programa”. “O entusiasmo e 
empenhamento do CEO da Sonhando Cte. Eduardo Pinto Lopes e das autoridades do 
Turismo de Cuba foram marcantes. A imagem de marca terraCuba em pouco tempo 
entrou no breviário das férias nacional”. “Gostaria ainda de salientar e deixar uma 
palavra de apreço muito especial para o Senhor Embaixador de Cuba em Lisboa Jorge 
Castro quando nos é dada a oportunidade de nos cruzarmos com diplomatas 
empreendedores com visão política empresarial as relações florescem beneficiam 
parcerias económicas desenvolvem oportunidades de investimento valorizam ambas as 
bolsa de emprego”. “O Embaixador Castro vinha referindo que a sua missão em Portugal 
primava pelo estabelecimento de uma ligação aérea Lisboa a Havana”.   
 
A euroAtlantic airways adjudicou à rota Lisboa Porto Havana um equipamento Boeing 767. A 
escala no Porto é a resposta a uma excelente procura dos programas junto das agências de 
viagem no Norte de Portugal e Galiza que antes apenas dispunha da oferta de Madrid motivo 
para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro apoiar a operação traduzida em facilidades para os 
consumidores galegos. A companhia de Tomáz Metello e do Grupo Pestana refira-se através 
da sociedade Companhia Ibérica de Turismo Global - CITG detém o controlo accionista do 
Operador Turístico Sonhando a EAA controla ainda a totalidade da rede de Agências de 
Viagens Intervisa. O voo da euroAtlantic (MMZ6651) sai de Lisboa 12:05 chega ao Porto ás 
13:05 descolando para Havana ás 14:35 onde vai aterrar ás 23:59. O regresso de Havana 
(MMZ6652) faz-se pelas 02:00 com escala no Porto ás 11:55 3 chegando a Lisboa pelas 12:45 
brevemente também estão previstas trânsitos com voos para a Galiza Madrid e Paris. 
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