
 
 
 
 
> Actores portugueses com a euroAtlantic na Bolsa de Turismo de Lisboa 
 
Lisboa, 29 de Fevereiro de 2012 
  
 
Nota de agenda: BTL (2D07) quinta-feira 1 de Março 2012 – 19:00horas 
 

A euroAtlantic airways (EAA), anuncia a presença de um grupo de famosos actores 
portugueses na Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL, stand do Grupo Pestana (localização 2D07), 
parceiro corporativo da companhia fundada por Tomaz Metello, amanhã, 1 de Março, pelas 
19:00 horas. As actrizes Rita Pereira, Silvia Rizzo, o actor Lourenço Ortigão e autor de novelas, 
galardoado com um Emmy, António Barreira, que recentemente viajaram para São Salvador, 
na EAA, companhia pioneira de voos charter para o Brasil, tendo visitado as unidades Pestana 
Bahia Lodge e Pestana Convento do Carmo, patrocinando uma maior divulgação da ¨terra da 
felicidade”, neste ano que o Brasil é o pais convidado do maior certame de viagens realizado 
em Portugal. 

O Presidente do Conselho de Administração/CEO da euroAtlantic airways, Tomaz Metello, 
vai receber e agradecer aos actores, que nas ruas, praças, e locais turísticos cartões-postal da 
Bahia, foram protagonistas de produções, para uma revista social portuguesa de grande 
circulação, Tomaz Metello, vai entregar uma lembrança, que retrata a passagem pela cidade 
do baiano, Prémio Camões, Jorge Leal Amado de Faria, um dos mais famosos e traduzidos 
escritores brasileiros de todos os tempos. 
Sobre a euroAtlantic airways; A companhia fundada e detida maioritariamente pelo seu actual 
Presidente do Conselho de Administração/CEO, Tomaz Metello, foi precursora dos voos 
turísticos intercontinentais para o Brasil. A EAA iniciou em 20 de Setembro de 2000, operações 
charter para o Nordeste, na época com destino a João Pessoa (Paraíba), depois de um longo 
processo burocrático. A frota da EAA é de origem americana: um Boeing B777-200ER (Triple 
Seven), único na Península Ibérica, três Boeing 767-300ER de passageiros, um B767-ER BDSF 
(Bedek Special Freighter), um novo Boeing 737-800 a entrar ao serviço, e um Lockheed Tristar 
L1011-500. A EAA, refira-se, detém o controlo accionista da STP AIRWAYS (37%), da 
companhia aérea de bandeira de São Tomé e Príncipe. 
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