
 

Santander Totta patrocina as Maratonas  
• Inscrições para as provas através do site, do Facebook, da App e dos Balcões do 

Banco 

 

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2016. O Santander Totta é o patrocinador das Maratonas de 
2016, organizadas pelo Maratona Clube de Portugal. 

No âmbito da sua política de desenvolvimento sustentável e da sua preocupação com o 
desenvolvimento social e com o crescimento económico da comunidade em que se 
encontra, o Santander Totta irá patrocinar diversas provas ligadas ao desporto, que irão 
decorrer ao longo deste ano. A primeira prova apoiada pelo Banco será a Meia Maratona 
Internacional de Lisboa, agendada para o dia 20 de Março, constituída pela travessia da 
Ponte 25 de Abril.  

Além deste evento, o Santander Totta patrocinará também a Corrida da Mulher, com data 
marcada para 15 de Maio, na qual irão participar algumas figuras públicas da sociedade 
portuguesa; a Meia Maratona de Portugal, uma travessia da Ponte Vasco da Gama agendada 
para 2 de Outubro, na qual marcarão presença alguns atletas de reconhecido prestígio 
nacional; e a Rock’nRoll Maratona de Lisboa, também agendada para 2 de Outubro, com 
percurso definido entre Cascais-Lisboa, ao longo do qual os atletas poderão ouvir várias 
banda de rock enquanto correm.  

O primeiro evento desportivo que contará com o apoio do Santander Totta é a Meia 
Maratona Internacional de Lisboa, que se irá realizar no dia 20 de Março. 

As inscrições para as diferentes provas poderão ser feitas até ao dia 9 de Março através do 
site www.santandertotta.pt, do Facebook www.facebook.com/santandertotta.pt/, da App 
Santander Totta, ou num dos Balcões do Banco. 

Ao patrocinar estes eventos de reconhecida importância na área do desporto, o Santander 
Totta reforça o seu posicionamento como Banco próximo da comunidade em que se insere e 
assegura o desenvolvimento sustentável da mesma. 
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Comunicação Externa 
Rua da Mesquita nº 6  
1070-238 Lisboa  
Telf.: 213705790/4355/4130 
email:comunicacao.santander@santander.pt 

http://www.santandertotta.pt/
http://www.facebook.com/santandertotta.pt/

