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Avião da euroAtlantic repatria cidadãos canadianos do Diamond Princess 

em quarentena no Japão 

Uma aeronave da euroAtlantic airways (EAA) de matrícula portuguesa, Boeing B777-200ER 
(Triple Seven), está envolvida numa operação lançada a partir do Japão pelo Governo do 
Canadá, através do Global Affairs, um departamento de estado que gere as relações 
diplomáticas e consulares do país.  

Objetivo da missão da euroAtlantic airways é o repatriamento dos cidadãos canadianos a bordo 
do navio de cruzeiros Princess Diamond, atracado sobre quarentena no porto de Yokoama. O 
Triple Seven com bandeira portuguesa que saiu do Aeroporto de Lisboa (LIS), é um avião com 
características extraordinárias (tendo já voado durante 16:10h entre Singapura e Lisboa), 
realizou um voo direto de 12h:35m para o Aeroporto de Haneda (HND) na região de Tóquio, 
onde está a recolher os cidadãos canadianos “Não Infetados pelo Coronavirus” (COVID-19) e 
vai transportá-los para a Base Aérea  das Forças Armadas Canadenses de Trenton (YTR), um 
centro de transporte aéreo localizado em Quinte West, Ontario. 

Estação de televisão “CTVNEWS” canadiana, acompanha as operações de embarque; 

https://www.ctvnews.ca/video?playlistId=1.4819908 

A tripulação da euroAtlantic airways escalada para esta operação de resgate, realiza o 
transporte dos passageiros canadianos entre o Japão e o Canadá, debaixo de rigorosas medidas 
de segurança, elencadas pela Autoridade Aérea Europeia (EASA). O regresso a Lisboa (LIS) está 
previsto após cumprido um despiste de quatro (4) dias de quarentena na Base de Trenton, 
seguidos por pessoal médico canadiano. 

As aeronaves da companhia portuguesa euroAtlantic airways estão registados na Autoridade 
Nacional de Avião Civil (ANAC) e operam em 84,5% dos países do Mundo. A euroAtlantic 
regressou agora ao Aeroporto de Haneda nove (9) anos depois do país do Sol Nascente ter 
sofrido um dos maiores terramotos (8,9 escala de Richter). A EAA na altura tinha colocados dois 
aviões B767-300ER ao serviço do Governo da França, enquanto um terceiro da sua frota Boing 
B767 operava na Base Aérea Americana de Misawa para o Governo do Reino Unido 
transportando ajuda britânica. A marca euroAtlantic especializada em transporte aéreo ACMI, 
Charter e regular, mostra a bandeira portuguesa em situações de apoio a catástrofes. Em 
Moçambique (2019) na ocasião do ciclone Idai, reafirmou a missão, Anytime, Anywhere.  

Mais informações em www.euroatlantic.pt 

Para outras informações; 

https://www.ctvnews.ca/video?playlistId=1.4819908
http://www.euroatlantic.pt/
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