
 

 

Conferência de Imprensa Oficial da Volta a 

Portugal Santander Totta 

 

Lisboa, 7 de Junho 2016 – Entre 27 de Julho e 7 de Agosto vai realizar-se o maior evento do 

calendário velocipédico nacional, a Volta a Portugal Santander Totta. O acordo entre a 

Podium Events, organizadora da competição, e o Banco Santander Totta, foi assinado a 16 de 

maio de 2016 e será válido por dois anos.  

Com o líder da prova a envergar a Camisola Amarela Santander Totta, o Banco aguarda pelo 

início das provas com muito orgulho em fazer parte de um dos mais prestigiantes 

acontecimentos desportivos portugueses.   

A proximidade com o público ao longo das estradas Portuguesas será a materialização dos 

valores fundamentais do Santander, um Banco Simples, Próximo e Justo. A Volta a Portugal 

Santander Totta evidencia assim, a estratégia de um banco voltado para as pessoas e com 

empenho em desenvolver uma proximidade crescente com a comunidade envolvente.  

«Por proporcionar experiências positivas e imediatas, o desporto é considerado um dos 

veículos mais eficazes para o Santander Totta abraçar o seu compromisso para com o 

desenvolvimento das pessoas e das empresas. A associação à Volta a Portugal é assim uma 

oportunidade excecional para o banco se aproximar dos clientes atuais e potenciais, mas 

também para partilhar um momento único num dos maiores e mais prestigiantes eventos 

desportivos nacionais»: as palavras são de António Vieira Monteiro, no momento da 

assinatura do compromisso com a Podium Events.    

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.  
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Acompanhe: #eugostodaVolta  
Mais informação em:  

 www.volta-portugal.pt  
facebook.com/voltaaportugal 

youtube.com/voltaportugal 
twitter.com/VoltaPortugal 

instagram.com/voltaportugal 
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Comunicação Externa 
Rua da Mesquita nº 6  
1070-238 Lisboa  
Telf.: 213705790/4355/4130 
email:comunicacao.santander@santander.pt 


