
 

 

Lisboa, 5 de dezembro de 2018 

 
STP AIRWAYS e Agência Abreu levam profissionais de turismo a São Tomé 
e Príncipe um dos 30 lugares eleitos no Mundo para viajar em 2019 no ano 
das comemorações dos  100 anos da Teoria da Relatividade de Einstein 

 
A STP AIRWAYS companhia nacional de São Tomé e Príncipe e a Agência Abreu têm em 
curso uma viagem de profissionais de turismo portugueses a São Tomé e Príncipe, cujo 
objetivo, é a familiarização com a oferta turística do arquipélago paraíso do Golfo da 
Guiné. Os agentes viajam entre Lisboa e São Tomé com a STP AIRWAYS em voo operado 
pela euroAtlantic airways, usufruindo idem os serviços da companhia de bandeira na 
ligação à ilha do Príncipe, reserva da Biosfera da UNESCO. 

A STP AIRWAYS está preparada para no próximo ano (2019) responder ao aumento da 
procura internacional do destino, ano em que se comemoram os “100 Anos da Teoria 
da Relatividade” de Albert Einstein, experiência comprovada na Roça Sundy, Ilha do 
Príncipe. O local alberga agora uma unidade hoteleira sustentável da HBD, onde as duas 
casas principais, foram restauradas de forma a criar uma viagem no tempo, oferecendo 
o máximo conforto. 

A STP AIRWAYS com o capital social detido maioritariamente pela euroAtlantic airways, 
do empresário Tomaz Metello, paralelamente ás celebrações dos “100 anos da Teoria 
da Relatividade” tem a expetativa que no próximo ano o mercado emissor português, 
siga as tendências da  Lonely Planet que colocou São Tomé e Príncipe, na nona posição, 
entre os “30 Melhores países para viajar em 2019” refira-se que o Presidenta da 
Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, que este ano visitou oficialmente o país, já 
anunciou que fará uma nova visita a São Tomé e Príncipe (maio de 2019), por ocasião 
das celebrações do centenário da comprovação da “Teoria da Relatividade”. 

Os Agentes de Viagem portugueses que viajaram com a STP AIRWAYS e Agência Abreu, 
vão passar pelo ilhéu da Rolas, onde se localiza uma unidade hoteleira gerida pelo Grupo 
Pestana e subir ao Marco do Equador, onde o oficial da Armada, piloto - navegador, 
Almirante Gago  Coutinho,  durante medições cientificas, comprovou passar por ali a 
linha do Equador.  
 
Sobre a STP AIRWAYS; opera atualmente à sexta-feira, entre Lisboa - São Tomé - Lisboa, 
em voo direto, com equipamentos da euroAtlantic airways. A STP AIRWAYS foi 
constituída por escritura pública no dia 23 de junho de 2008, estando o capital social 
distribuído pela euroAtlantic airways, propriedade do empresário Tomaz Metello, que 
detém a gestão da companhia, pelo Estado de São Tomé e Príncipe e a Golfo 



Internacional Air Service. As reservas da STP AIRWAYS estão disponíveis nos sistemas 
Amadeus, Galileo, no site da companhia e aos balcões das agências de viagens. 
 
Para outras informações; 
 
Caetano Pestana 
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
Diretor de Relações Exteriores 
Telefone: (+351) 219 247 360  
www.stpairways.st 
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