
 
 
 

> companhia portuguesa euroAtlantic pioneira dos voos charter para o Brasil assegura voos 
internacionais da BRA para o Nordeste 
 
Búzios 3 de Dezembro de 2007  
  
O Presidente da euroAtlantic airways (EAA) Tomáz Metello confirmou junto de agentes do 
sector que a sua companhia participada pelo Grupo Pestana assegurar os voos operados pela 
BRA à saída de Portugal com destino ao Nordeste brasileiro comercializados pelo operador 
turístico terraBrasil (Sonhando SA) cuja maioria do capital accionista é detida pela EAA a 
maior companhia aérea portuguesa constituída por capitais totalmente privados. Os 
denominados voos de reforço em épocas especiais como o reveillon estão comtemplados. O 
Presidente da EAA Tomáz Metello afirmou ainda “recentemente a Senhora Ministra do 
Turismo do Brasil Marta Suplicy referia num comunicado «os voos charter serem 
fundamentais para alavancar e dar sustentabilidade à vinda de turistas ao Brasil» este 
apoio à terraBrasil afirma os meus propósitos e os do Grupo Pestana anunciados em 29 
de Setembro de 2000 no dia em que concluída uma longa e porfiada «batalha de 
gabinetes» obtivemos autorização para realizar o primeiro voo charter entre Portugal e o 
Brasil” o fundador da euroAtlantic referiu – “sempre depositámos a maior confiança no 
distribuidor Sonhando referi ao seu Administrador Cte. Eduardo Pinto Lopes um 
excelente gestor que trocou o cockpit pelo gabinete e acção no terreno que a 
euroAtlantic dava total cobertura nas suas acções empreendedoras” concluíndo Tomáz 
Metello “o que mais poderia assegurar e garantir à terraBrasil líder de mercado em 
Portugal no envio de turistas para o Brasil”. 
 
A euroAtlantic airways que actualmente detém no Brasil mantém um acordo comercial com a 
GOL/Varig na ocasião em que o XXXIII Congresso Nacional da APAVT está reunido em 
Búzios depois de outros eventos de assinalável sucesso em Natal Fortaleza Salvador da Bahia 
e Florianopólis numa altura em que a Cidade e o Estado do Rio de Janeiro se preparam para 
celebrar a “Reconstituição Histórica da Chegada da Côrte Portuguesa” relembra um outro 
evento cultural marcante as “Comemorações dos 500 Anos do Achamento do Brasil”. Após um 
longo processo negocial no âmbito dos “500 Anos do Brasil” as autoridades aeronáuticas de 
ambos os países autorizaram a companhia de Tomáz Metello e do Grupo Pestana a relizar 
em 29 de Setembro de 2000 o primeiro voo turístico (charter) de Portugal para o Brasil com 
destino a João Pessoa. O Governador do Estado da Paraíba na altura ao receber os 
«primeiros turistas lusos» classificou o facto – “um marco na história da aviação civil dos 
dois países irmãos”.  
 
A euroAtlantic airways e o seu fundador em 2004 receberam pela acção em prol do turismo 
brasileiro o troféu “Catavento de Prata” instituído pelo jornal da indústria turística brasileira 
Gazeta do Turismo que se publica em S. Salvador da Baía. A nomeação segundo o editorial 
era justificada “pela extraordinária contribuição que têm proporcionado ao estreitamento 
das relações turísticas entre Portugal e o Brasil” anteriormente já Tomáz Metello havia 
recebido o título de Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro como – “um grande 
dinamizador das relações bilaterais na aproximação entre os dois países”   
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