
 

 1 

Comunicação Externa 

Rua da Mesquita nº 6  

1070-238 Lisboa  

Telf.: 213705790/4355/4130 

email:comunicacao.santander@santander.pt 

 Santander Totta é o novo Patrocinador 

Principal da Volta a Portugal 

• Considerado Melhor Banco e Escolha do Consumidor, em 2015, o Banco Santander 

Totta estreia-se este ano como Patrocinador Principal da Volta a Portugal em 

Bicicleta. 

Lisboa, 16 de Maio 2016 O maior evento do calendário velocipédico nacional, que se 

realizará entre 27 de Julho e 7 de Agosto, vai designar-se Volta a Portugal Santander Totta 

e o líder da prova irá envergar a Camisola Amarela Santander Totta. 

O anúncio aconteceu hoje na sede do Banco Santander Totta. Foi celebrado um acordo por 

dois anos entre o Santander Totta e a Podium Events, organizadora da competição. 

O acordo permite à marca Santander Totta beneficiar dos valores associados a um dos 

maiores e mais prestigiantes eventos desportivos Nacionais, lado a lado, com o público ao 

longo das estradas Portuguesas.  

No momento da assinatura do compromisso, António Vieira Monteiro disse que a 

participação do Banco neste evento insere-se numa estratégia de continuada afirmação e 

reforço da marca. Referiu ainda que o Banco tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento das pessoas e das empresas, proporcionando-lhes experiências positivas 

e imediatas e que este evento permite afirmar os seus valores de um Banco simples, 

próximo e justo. 

Para a Podium a associação do Santander Totta é uma prova de reconhecimento da 

qualidade da Volta a Portugal, sendo uma honra para a Volta acolher uma instituição 

financeira de tão grande importância, como é o caso do Santander Totta.  

A 78ª Volta a Portugal Santander Totta terá 10 etapas e um prólogo inicial e, como todos 

os anos, durante duas semanas vai entusiasmar o verão de milhões de portugueses. 

Em breve será anunciada a data da Conferência de Imprensa Oficial com a revelação de 

todo o percurso. 

C
o

m
u

n
ic

a
d

o
 d

e
 I

m
p

re
n

sa
 



 

 2 

Comunicação Externa 

Rua da Mesquita nº 6  

1070-238 Lisboa  

Telf.: 213705790/4355/4130 

email:comunicacao.santander@santander.pt 

 

 

Acompanhe: #eugostodaVolta 

Mais informação em:  

 www.volta-portugal.pt 

facebook.com/voltaaportugal 

youtube.com/voltaportugal 

twitter.com/VoltaPortugal 

instagram.com/voltaportugal 


