
 

 

 

 

 

 

 
euroAtlantic airways de Tomaz Metello promove homenagem 

 

quinta-feira em Madrid ao Ministro do Turismo de Cuba Manuel Marrero 
 

O Presidente do Conselho de Administração | Chairman da euroAtlantic airways (EAA), 
Tomaz Metello, encerra as comemorações dos 25 Anos da companhia que fundou 
(1993) com uma homenagem em Madrid ao Ministro do Turismo de Cuba, Manuel 
Marrero Cruz, por ocasião da Feira de Turismo, FITUR na próxima quinta-feira (jueves), 
24 de janeiro, no stand de Cuba (3C10), pelas 11:45h. O ato é motivado por um 
extraordinário percurso no cargo que exerce desde 2004, ano em que assumiu a tutela 
do MINTUR e pelas relevantes ações em prol do desenvolvimento das relações Portugal 
-  Cuba no setor do Turismo e apoio ao investimento do  grupo das empresas do 
proprietário da EAA, Tomaz Metello, cuja companhia também é fornecedora de 
capacidade adicional à companhia de bandeira CUBANA DE AVIACIÓN como pelo 
Operador Turístico Sonhando, maior exportador nacional de Turismo para Cuba. A 
Sonhando refira-se, além de promover os principais destinos de eleição cubanos, tem 
vindo a operar nos últimos anos, um voo charter sazonal direto de Lisboa - Cayo Coco 
(julho a setembro) em aviões Boeing B767-300ER da euroAtlantic. 

 
O Presidente do Conselho de Administração da EAA, Tomaz Metello, referindo-se a 
esta homenagem afirmou “desde que em 2008 convidei o Ministro Manuel Marrero, 
para uma reunião de trabalho em Lisboa, connosco e com o Grupo Pestana, temos 
construído com os nossos companheiros cubanos, caminhos de sucesso, que também 
se refletem contributos para a balança das relações bilaterais Portugal – Cuba” 
continuando “A euroAtlantic ganhou e consolidou prestigio na pátria de José Martí, 
hoje as nossas duas marcas, já fazem parte do breviário turístico caribenho” afirmado 
ainda sobre o ato agendado para a próxima quinta-feira “a euroAtlantic nesta ocasião 
em que celebra um quarto de século,  não esquece a sua parceira CUBANA com que 
também mantém uma longa relação comercial” referindo uma nota “A EAA na altura 
do embargo a Cuba, apesar de ter sofrido fortíssimas sanções monetárias, nunca 
deixou de fornecer capacidade adicional à CUBANA, ajudando a manter abertas as 
portas de Cuba ao mundo” concluindo “a euroAtlantic chegou inclusive a formar 
Tripulantes de Cabine de origem cubana, cujos cursos foram reconhecidos pela 
autoridade europeia, destinados a operações em regime de Tripulações Mistas” disse 
Tomaz Metello. 
 

Nota às agendas: quinta-feira (jueves) 24 de janeiro 2019 FITUR stand de Cuba (3C10) 

11:45h  



Sobre a euroAtlantic airways; 
A EAA foi fundada (1993) pelo actual Presidente | Chairman, Tomaz Metello, detida 
a 100% pelo próprio. 
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%)  do mundo. 
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 e um Boeing 737-800.  
A EAA é proprietária (100%) doOperador Turístico Sonhando. 
A EAA é a maior accionista da STP AIRWAYS, detendo a gestão da companhia aérea de 
bandeira de São Tomé e Príncipe. 
 
Mais informações em www.euroatlantic.pt  

 
Para outras informações; 

 
Caetano Pestana 
Director de Relações Exteriores  
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
  
Lisboa, 21 de Janeiro de 2019 
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