
 
 
 

> euroAtlantic primeira companhia comercial portuguesa aterra no Aeroporto de Díli 
transporta militares da GNR para Timor 
 
Lisboa 29 de Janeiro de 2008  
  
A euroAtlantic airways dentro de poucas horas torna-se a primeira companhia comercial 
portuguesa a aterrar no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato (DIL no código IATA) ou 
(WPOL no código ICAO) que serve Díli capital de Timor-Leste utilizando um equipamento 
Boeing 757-200. A euroAtlantic transporta um contingente da Guarda Nacional Republicana 
do Sub Agrupamento Alfa no mesmo avião que vai chegar a Lisboa na madrugada da 
próxima quarta-feira embarcam 140 passageiros militares da GNR que se idem tornar-se 
nos primeiros passageiros a voar directamente entre as capitais dos dois países num voo civil.  
 
A companhia fundada e Presidida por Tomáz Metello participada pelo Grupo Pestana na 
ocasião da independência do mais novo Estado das Nações Unidas colocou recorde-se um 
contingente português dos Capacetes Azuis (ONU) em Timor-Leste tendo procedido ás 
respectivas rendições. A euroAtlantic mais recentemente voltou a ser notícia em Timor 
quando depois de no prazo de 12:48 horas ter respondido a um pedido urgente do governo 
português transportou para o terreno uma força de intervenção da ordem pública da Guarda 
Nacional Republicana. Um dos seus Lockheed Tristar servindo-se de um improvisado 
sistema de comunicações aterrou no Aeroporto de Baucau tendo o próprio Ministro dos 
Negócios Estrangeiros e da Defesa da altura hoje o Presidente da República Ramos Horta 
acompanhado pelo Embaixador de Portugal em Timor-Leste João Ramos Pinto subido a 
bordo do L1011 para em nome do governo agradecer a colaboração da euroAtlantic com uma 
aterragem apenas possível fruto da grande experiência profissional dos seus pilotos.  
 
 
A euroAtlantic airways detém uma larga experiência no transporte de contingentes e forças 
militares. Os seus quadros incorporam pilotos e técnicos formados na Academia Militar 
oriundos da Força Aérea Portuguesa que ostentam folhas de serviço com louvores por 
serviços relevantes. As Nações Unidas e a Aliança do Atlântico Norte (NATO) 
frequentemente servem-se da euroAtlantic para estacionar forças de “Capacetes Azuis” ou 
tropas da NATO em zonas de conflito.
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