
 
 

 
 
> STP AIRWAYS apoia WHITE SAND PARTY num ilhéu paradisíaco sobre a linha do Equador 
um evento de luxo e lazer 
 
Lisboa, 27 de Julho de 2010 
 
A STP AIRWAYS, companhia nacional de São Tomé e Príncipe, apoia o maior evento 
internacional de entretenimento, luxo e puro lazer até hoje realizado em São Tomé é Princípe, 
“White Sand Party” entre 30 de Julho a 1 de Agosto no Ilhéu das Rolas Resort by Pestana. 
Um projecto totalmente pensado para agradar aos “5 Sentidos” Música, Moda, Gastronomia, 
Well-Being e Cultura Local, são os ingredientes que vão agitar um fim-de-semana de sonho. 

 
 A STP AIRWAYS ao associar-se à Equopartners Events, visa com os créditos obtidos do 
“White Sand Party” a divulgação do destino São Tomé e Princípe e suas paisagens 
paradisíacas, tendo as belezas naturais do arquipélago já marcado encontro com outras 
belezas. A poucos dias de participar no Miss Universo a actual Miss Angola Jurema Ferraz 
(Namibe), garantiu a sua presença, como a diva portuguesa Cláudia Jacques, entre outros 
nomes sonantes de figuras públicas das artes ao espectáculo que estão a atrair a São Tomé 
para a cobertura do evento, meios de comunicação especializados, como a revista CARAS de 
Portugal e a revista CARAS de Angola. O programa social estende-se à capital São Tomé 
para onde o Banco do Equador principal patrocinador do “White Sand Party” convidou Zeno 
Cunha (restaurante Zeno) para ali apresentar a famosa “Feijoada Brasileira do Zeno” 
garantindo o mesmo sucesso da recente “Feijoada” que serviu para a euroAtlantic airways 
celebrar “10 Anos de Voos Charter para o Brasil” no BBC em Lisboa. 
 
A STP AIRWAYS ao apoiar o “White Sand Party” permite que São Tomé desfrute de alguns 
dos melhores DJ’s de Portugal e Angola, Guga, DJ Ricardo, Bart Cruz, Analodjica e Ruca 
Hamilton e pela sua visibilidade promova no mercado português e angolano as 
potencialidades de um destino turístico de excelência. Informações sobre os poucos programas 
ainda disponíveis, voos e alojamento, podem ser obtidos através dos telefones 00239 995 02 
62 / 980 71 52 ou através do Email: mariaafrica@gmail.com 

Sobre a STP AIRWAYS; foi constituída por escritura pública no dia 23 de Junho de 2008, 
entre a euroAtlantic airways (37%), detida maioritariamente pelo empresário Tomaz Metello 
e participada pelo Grupo Pestana, Estado de São Tomé e Príncipe (35%), Banco Equador 
(14%) e a Golfo Internacional Air Sevice (14%). A STP AIRWAYS voa semanalmente entre 
Lisboa e São Tomé, com um equipamento Boeing 757-200, da euroAtlantic airways. 

 
Para outras informações: 
 
Caetano Pestana  
Director de Relações Públicas da euroAtlantic airways 
 
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
 
Telefone: (+351) 219 247 360 
Telefax: (+351) 219 247 390 
www.euroatlantic.com 
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