
 

 

 

 

 

portuguesa euroAtlantic reforça apoio ao Flamengo de Jorge Jesus 

 
 

Um avião da euroAtlantic airways (EAA), Boeing B777-200ER voou na última noite para 
o Aeroporto António Carlos Jobim (GRU) no Rio de Janeiro, onde vai embarcar 300 
adeptos torcedores do Clube de Regatas do Flamengo e transporta-los para Aeroporto 
Jorge Chávez (LIM) de Lima, Perú, onde o Flamengo, Mengão, treinado pelo português 
Jorge Jesus no próximo sábado (23) vai disputar o titulo da Conmebol Libertadores 
contra o River Plate da Argentina. 
 

 

 

A euroAtlantic airways mantêm uma forte ligação ao Brasil desde a ocasião em que 
participou nas “Comemorações do Achamento do Brasil” (2000), com o primeiro voo 
charter Intercontinental da história da aviação brasileira. O Chief Executuve Officer 
(CEO) da EAA, Eugénio Fernandes, será uma das personalidades convidadas a intervir 
no “Fórum das Conetividades” em São Paulo num painel subordinado ao tema “Politicas 
Públicas: Os impactos e Oportunidades dos Serviços Aéreos no Brasil”, um processo 
aberto pelas autoridades do Turismo do país irmão (EMBRATUR), que visa uma 
modificação legislação que cria entraves para empresa operarem voos para e no Brasil, 
no caso aumentar as conectividades com Portugal. 

A equipa da euroAtlantic airways está com a torcida do Mengão e com Jorge jesus, 
pretendem operar um voo em festa para o Rio no regresso de Lima, com o mesmo 
ambiente a bordo a que Seleção de Portugal treinada pelo brasileito Luís Filipe Scolari, 
Filipão, habituou a companhia portuguesa já com 26 anos de história. No final, Jorge 
Jesus apenas lamentará não ter voada numa companhia de excelência com sotaque 
português, que foi nomeada (2013) para os WTA – World Travel Awards na categoria, 
Melhor Companhia Aérea Charter do Mundo, tendo sido uma das três companhias 
finalistas. 
 



 
 
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, 22 de Novembro de 2019 

 

http://www.euroatlantic.pt/
mailto:caetano.pestana@euroatlantic.pt

