
 

 

 

 

 

 
Avião português da euroAtlantic aterra no Porto com toneladas de 

material de combate ao COVID-19  
 

No Dia de África duas aeronaves da euroAtlantic aterram em Lunda com 
Carga Humanitária e Cirúrgica   

Uma aeronave da euroAtlantic airways (EAA) com bandeira portuguesa, Boeing B777-
200ER (Triple Seven), proveniente da República Popular da China, vai aterrar hoje (26) 
no Aeroporto Francisco Sá Carneiro (OPO) na cidade Porto ao final da noite. O Triple 
Seven descolou do Aeroporto de Hangzhou Xiaoxan (HGH), cidade portuária de 
Hangzhou e transporta para Portugal, proveniente da capital da província de Zhejiang 
(6.3 milhões de habitantes), não muito distante de Xangai para a SPEDYCARGO, um 
transitário sediado na Maia, duzentos e quinze (215) metros cúbicos de Carga (23.005 
toneladas) de material sanitário usado no combate à pandemia do COVID-19. 

 

O mesmo avião da euroAtlantic airways (CS-TFM), que em voos de repatriamento de 
navios de Cruzeiro, por força do novo Coronavirus, já realizou em rota duas Voltas Ao 
Mundo, no último fim de semana, em serviço para a Amethyst Jet Solutions 1927 
operou entre o Aeroporto Internacional de Pequim – Capital (PEK), um dos mais 
movimentados do mundo, para o Aeroporto de Budapeste Ferenc Liszt (BUD) na capital 
da Hungria. A bandeira portuguesa na fuselagem das aeronaves da euroAtlantic, estão 
projetar na Europa e no Mundo o apoio e as capacidades de uma marca nacional e da 
indústria aeronáutica portuguesa, no apoio ao combate à pandemia do COVID-19.  

A euroAtlantic airways regista ter assinalado o Dia de África (25 de maio) em Angola, 
com a aterragem no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro (LAD) de Luanda, de dois 
(2) Boeing B767-300ER (matrículas CS-TKT e CS-TKR) ao serviço da BestFly, uma 
congénere angolana, líder de mercado na assistência a companhia aéreas e à indústria 
do petróleo e do gaz. Um dos voos proveniente da República Popular da China, teve 
origem no Aeroporto de Changsha Huanghua (CSX) distrito de Huanghua. O voo do 
Brasil, proveniente do Aeroporto de São Paulo Guarulhos (GRU), representa já a 
terceira exportação da indústria brasileira para Angola de material cirúrgico, 
transportado pela companhia portuguesa, que pretende vir a estender a sua oferta de 
serviços aos céus do Brasil.  



Em anexo: fotos da Carga acondicionada que viajou no Triple Seven português, da China 
para a Hungria. Imagens semelhante ás que poderão ser captadas no voo de Hangzhou, 
para a Invicta.  

Mais informações em www.euroatlantic.pt 
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