
 

 

 

 

 

euroAtlantic airways com Dulce Pontes nas Comemorações do Dia de 
Portugal na Guiné-Bissau 

  

A euroAtlantic airways (EAA) a celebrar 25 Anos volta a associar-se à Embaixada de 
Portugal na Guiné-Bissau no programa das Comemorações do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comuniades Portuguesas. A EAA no seu próximo voo semanal (sexta-
feira) vai transportar a comitiva da fadista Dulce Pontes que no Estádio Lino Correia de 
Bissau, dia 9 de Junho,  22:00 horas, oferece à população guineense um concerto com 
entrada livre. O palco da fadista portuguesa é compartilhado com artistas de renome do 
panorama musical guinnesne, destaque para a figura de Eneida Marta, Embaixadora da 
UNICEF e rosto da última campanha da euroAtlantic no país. 
 

 
 

O Presidente do Conselho de Administração | Chairman e proprietário da EAA, Tomaz 
Metello, referindo-se a esta colaboração com a Embaixado de Porugal, no âmbito das 
celebrações do 10 de Junho afirmou, “desde que iniciámos operações na Guiné-Bissau, 
à semelhança da nossa postura em São Tomé e Príncípe, Angola ou Moçambique, 
sempre apoiamos as iniciativas que visam elevar e promover o conhecimento de 
ambos os povos, portugueses e dos mercados de língua portuguesa, onde a 
euroAtlantic ou a nossa participada STP AIRWAYS, companhia na qual detemos a 
gestão, desenvolvem as suas actividades”, referido Tomaz Metello a seguir, “a 
promoção das políticas culturais nos países da CPLP, é competência do governo 
português por via do Instituto Camões, cabendo aos empresários, construir pontes e 
desenvolver negócios que promovam a riqueza, o bem-estar das nossas empresas e 
seus colaboradores, ligados por uma língua comum. Nesta óptica, estamos muito 
expectantes com a anunciada visita do Primeiro-Ministro António Costa a Angola, 



seria interessante retomar a nossa ligação a Luanda via São Tomé, caso o mercado 
volte a agitar-se com procura de tráfego”, concluíndo, para o destino Moçambique a 
procura de fretamentos charter de Fim de Ano, não tem existido, esperamos que os 
últimos acontecimentos políticos neste país ao qual estou profundamente ligado, 
resultem em oportunidades para a Paz e o desenvolvimento, para voltarmos a voar 
nos céus da terra da boa gente, aproximando economias, transportando pessoas e 
bens, desenvolvendo o Turimo, esta é a missão euroAtlantic”, disse o seu fundador, 
Tomaz Metello.  
 
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. 
 
Mais informações em www.euroatlantic.pt 
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