
 

 

 

 

 

 
Nota às agendas: BTL stand 4E70 - sexta-feira 15 de março 2019 – 16:30h 

 

euroAtlantic na BTL agradece a Sofia Ribeiro o apoio à divulgação do 
destino S. Tomé 

 

A euroAtlantic airways (EAA) propriedade do empresário e seu fundador, Tomaz 

Metello, vai agradecer na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), no stand da companhia 

(4E70), o apoio da atriz, Sofia Ribeiro à divulgação do destino São Tomé e Príncipe, 

servido em voo direto da euroAtlantic compartilhado com o da STP AIRWAYS, a 

companhia nacional são-tomense. A estrela da TVI, no último ano, viajou até ao 

arquipélago paradisíaco no Golfo da Guiné, com sabor a cacau, afim de comemorar o 

seu aniversário. A presença de Sofia Ribeiro não foi indiferente aos são-tomenses e à 

população do ilhéu das Rolas nem no resort Pestana Equador, por onde passou com um 

sorriso marcante, registado nos dois hemisférios. As revistas de sociedade, televisões, 

imprensa e redes sociais divulgaram milhares de fotos e gostos num paraíso onde os 

portugueses são muito bem-vindos e onde nos entendemos na mesma língua. 

Para o Presidente do Conselho de Administração | Chairman da EAA, Tomaz Metello, 
o gesto de agradecer a Sofia Ribeiro significa também homenagear uma mulher de 
causas, um privilégio que convida à promoção de parcerias. A EAA que opera em 157 
países no Mundo de diferentes culturas, ganhou hábitos de apoiar causas com a 
“Orange The World” a campanha mundial que apela ao fim da violência contra as 
mulheres ou outras como a da “Prevenção do Cancro da Mama” não pode ficar 
indiferente ao valor da influência de Sofia Ribeiro na opinião publica. Antes desta 
experiência em São Tomé e Príncipe, a atriz com o lançamento do seu livro “Confia” 
onde abordava o seu drama pessoal, chamou a atenção da EAA, levando  Tomaz Metello 
a afirmar “a euroAtlantic, empresa de referência da  indústria aeronáutica, encontra 
na razão social a complementaridade da sua atividade económica”, referindo a seguir, 
“li umas declarações de Sofia Ribeiro que me chamaram a atenção, como sobretudo 
terão tocado os corações das mulheres, dizia algo como (não deixes que a rotina te 
faça esquecer que o hoje é a nossa única certeza, cuida-te, toca-te, olha, sem medos 
nem preconceitos. Quem procura acha sim, a possibilidade de dizer que deu tudo 
certo)” referiu a terminar, Tomaz Metello, chaiman de uma empresa, que retribui 
salários iguais a funcionários de ambos os sexos, que executam o mesmo trabalho. 
 



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  
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