De 4 a 15 de agosto

Comunicado de Imprensa

Santander Totta volta a dar o nome à Volta a
Portugal em Bicicleta
•

O Banco é, pelo segundo ano consecutivo, o patrocinador principal da maior
competição de ciclismo nacional

•

Durante a prova, o Santander Totta irá entregar 33 bicicletas de fisioterapia às
Misericórdias

Lisboa, 2 de agosto de 2017. O Banco Santander Totta é novamente o patrocinador principal
da Volta a Portugal em Bicicleta que irá percorrer o país entre 4 e 15 de agosto. Para além do
naming - 79ª Volta a Portugal Santander Totta - o líder da prova irá envergar a Camisola
Amarela Santander Totta.
A proximidade com o público ao longo das entradas portuguesas será a materialização dos
valores fundamentais do Santander Totta, um Banco Simples, Próximo e Justo. A Volta a
Portugal evidencia assim a estratégia de um Banco voltado para as pessoas e empenhado em
desenvolver uma proximidade crescente com a comunidade envolvente.
No decorrer da Volta a Portugal, o Banco irá entregar 33 bicicletas de fisioterapia à
população sénior residente nas localidades das 10 etapas da Volta. Em cada etapa serão
entregues duas bicicletas às Santas Casas da Misericórdia, uma na localidade de partida e
outra na de chegada. Serão atribuídas ainda 13 bicicletas às Santas Casas da Misericórdia das
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. (ver em baixo lista completa)
Esta iniciativa surge de um protocolo que o Banco assinou em 2016 com a União das
Misericórdias Portuguesas e a Podium Events, organizadora da prova, para promover estilos
de vida saudáveis e o envelhecimento ativo da população portuguesa. No total das duas
edições serão atribuídas 70 bicicletas de fisioterapia, beneficiando assim 7000 idosos
utentes das Santas Casas e da própria União das Misericórdias Portuguesas.
A entrega das bicicletas de fisioterapia enquadra-se no objetivo do Banco em contribuir para
o desenvolvimento das pessoas, neste caso específico, junto da população sénior.
A 79ª Volta a Portugal Santander Totta é a maior competição de ciclismo nacional. Lisboa irá
assistir desta vez à grande partida, com o habitual prólogo, seguindo-se dez etapas até à
cidade de Viseu, onde terá lugar o contra relógio final. Ao todo, os ciclistas irão pedalar
1626,7 km, numa edição com 30 prémios de montanha e 27 metas volantes.
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À semelhança da última edição, a Volta conta com uma app (para os sistemas iOs e Android),
com todas as informações relacionadas com a prova.

Lista das Santas Casas da Misericórdia onde serão entregues Bicicletas
Prólogo | Oeiras
1ª Etapa | Aldeia Galega da Merceana | Palmela
2ª Etapa | Reguengos de Monsaraz | Oleiros
3ª Etapa | Almeida | Algoso
4ª Etapa | Mirandela | Cerva
5ª Etapa | Boticas | Ponte de Lima
6ª Etapa | Póvoa do Lanhoso | Vieira do Minho
7ª Etapa | Lousada| Santo Tirso
8ª Etapa | Gondomar | Arouca
9ª Etapa | Lousã | Gouveia
10ª Etapa | Penalva do Castelo

Nas Regiões Autónomas, serão entregues bicicletas nas seguintes Misericórdias:
Madeira: Funchal e Santa Cruz
Açores: Calheta, Corvo, Horta, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena do Pico, Santa Cruz da
Ilha das Flores, São Roque do Pico, Vila das Velas, Vila da Praia da Graciosa, Vila de Santa Cruz
da Graciosa.
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