
 
 
> euroAtlantic na BTL comemoração dos 20 Anos apoia desejo da Make-A-Wish 
 
 
27-02-2013 
 
O Presidente do Conselho de Administração da euroAtlantic Airways/CEO Tomaz 
Metello, na próxima sexta-feira, 1 de Março de 2013 pelas 17:30 horas, na área da 
euroAtlantic airways, no espaço do Grupo Pestana (stand 2D06), na ocasião em que a 
companhia que fundou, celebra 20 Anos, vai oferecer à Fundação Realizar Um Desejo, 
filial portuguesa da Fundação Make-A-Wish, o valor do tradicional cocktail, com o qual 
a companhia costuma assinalar a presença na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, 
permitindo à Fundação Realizar Um Desejo, realizar um dos 90 desejos de crianças e 
jovens, entre os 3 e os 18 anos, com doenças que colocam as suas vidas em risco, 
proporcionando-lhe um momento de alegria e esperança.  

A euroAtlantic airways (EAA) opera em mais de 1700 aeroportos no planeta, onde a 
Make-A-Wish, já realizou mais de 300.000 desejos que resultaram as Nações Unidas a 
reconhecerem como uma das organizações de beneficência mais respeitadas a nível 
mundial, enquanto a cada 30 minutos um desejo da Make-A-Wish está a ser realizado 
no Mundo, um avião da EAA algures, poderá estar a descolar numa missão 
gratificante, que alia à capacidade operacional a razão social, como no tsunami do 
Japão (2011), onde para fazer chegar binómios cinotécnicos, necessitou operar em 
condições adversas, apenas possíveis, face ao alto grau de profissionalismo dos 
pilotos e tripulantes portugueses. 
Nota: A iniciativa colhe o apoio de figuras públicas que vão marcar presença na BTL; 
além da Directora Executiva da Make-A-Wish Portugal, Mariana Tavares as actrizes 
Sílvia Rizzo e Rita Salema, o actor Nicolau Breyner, como a apresentadora Helena 
Ramos, entre outras personalidades.  
 
Anexo: Informação institucional: Fundação Make-A-Wish  
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