
 

 

 

 

 

euroAtlantic airways e Grupo Pestana homenageiam Embaixadora de 
Cuba 

  

 
 
Sobre a euroAtlantic Airways; 
 

Sobre a euroAtlantic airways (EAA); 
A EAA foi fundada (1993) pelo seu actual Presidente |Chairman, Tomaz Metello, tendo o Grupo 
Pestana (top 100 das empresas hoteleiras mundiais) participação accionista. 
A EAA (2000) foi precursora dos voos turísticos intercontinentais para o Brasil, Nordeste. 
A EAA detém o record mundial de ter escalado 546 aeroportos em 164 países, num total dos 
194 estados conhecidos (83%). 
A EAA já efectuou onze (11) Cruzeiros Aéreos à Volta do Mundo. 
A EAA (2013) fruto da excelência de serviço, foi nomeada para os WTA – World Travel Awards 
na categoria "Melhor Companhia Aérea Charter do Mundo", tendo sido uma das três 
companhias finalistas. 
A frota da EAA é de origem americana; um Boeing B777-200ER (Triple Seven), seis Boeing 767-
300ER de passageiros, um B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter) e um Boeing 737-800. 
A EAA é proprietária do Operador Turístico Sonhando (controlada a 100% pela EAA) e accionista 
maioritário da STP AIRWAYS, detendo a gestão da companhia aérea de bandeira de São Tomé 
e Príncipe. 

O Presidente do Grupo euroAtlantic, Tomaz Metello, euroAtlantic airways (EAA) e 
Operador Turístico Sonhando e o Grupo Pestana, homenageiam amanhã, quarta-feira 
6 de Setembro 2017, a Embaixadora cessante de Cuba em Portugal, Johana Tablada de 
La Torre, durante um almoço na Pousada do Palácio de Queluz, pelas 12:30h, pelo seu 
incansável apoio ao desenvolvimento das relações empresariais e comerciais entre 
ambas as empresas portuguesas e a indústria da aviação e da hotelaria cubana. 
 
O proprietário da euroAtlantic airways e da Sonhando, Tomaz Metello afirmou, 
“começamos em 2008 a nossa relação com Cuba, resultado de uma visita a Lisboa do 

Ministro do Turismo, Manuel Marrero a nosso convite, tem sido um caminho de 
sucesso, que muito tem contribuído para o quadro das relações Portugal-Cuba, nos 
sectores da industria da aviação da hotelaria e das viagens. Fornecemos capacidade 
adicional à Cubana de Aviacion e a Sonhando é o maior exportador do turismo para 
Cuba. Os nossos amigos do Grupo Pestana mostram bandeira no Pestana Cayo Coco 
e estão a trabalhar na expansão da marca. A euroAtlantic ganhou prestígio na pátria 
de José Martí e as três marcas já fazem parte do breviário do turismo caribenho”, 
concluindo Tomaz Metello “este ano a Sonhando do grupo euroAtlantic, vai fechar a 
operação sazonal para o Aeroporto Jardines del Rey de Cayo Coco, com um volume 
de cerca de 2.215 passageiros e excelentes taxas de ocupação” disse o Presidente | 
Chairman da EAA. 



 
Mais informações em www.euroatlantic.pt 
 
Para outras informações; 
 
 Caetano Pestana 
Director de Relações Exteriores  
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
telefone (+351) 219 247 360  
www.euroatlantic.pt 
 

Lisboa, 5 de Setembro de 2017 
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