
 

 

Angra do Heroísmo inaugura  

balcão renovado  
 
  Novas instalações visam oferecer maior comodidade e conforto aos Clientes e 

melhorar a qualidade dos serviços prestados 

 Inauguração conta com representantes do Governo Regional dos Açores, da Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo e do Santander Totta 

 

 
 
 
Angra do Heroísmo, 14 de maio de 2018. O Banco Santander Totta inaugura amanhã, dia 15 
de maio, pelas 17h00, as renovadas instalações da instituição em Angra do Heroísmo, que 
abriu as portas ao público, pela primeira vez, em dezembro de 1994. 
 
A cerimónia contará com a presença do Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, 
Sérgio Ávila, do Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Álamo de Menezes, 
de diversas autoridades eclesiásticas, de Clientes e ainda de vários quadros diretivos do 
Banco, entre os quais os principais responsáveis nos Açores, Sofia Frère, Diretora 
Coordenadora da Rede de Particulares e Negócios para os Açores e Madeira e ainda 
Maximiano Almeida, Diretor de Rede nos Açores. 

Com esta iniciativa, o Santander Totta pretende oferecer maior comodidade e conforto aos 
seus Clientes, bem como contribuir para consolidar a sua relação de confiança e melhorar, 
ainda mais, a qualidade dos seus serviços. Naturalmente que esta medida faz parte de um 
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conjunto de iniciativas semelhantes que o Banco vai implementar em outros balcões 
dispersos pelas nove ilhas dos Açores. 

A ilha Terceira foi a primeira a merecer uma atenção especial no que respeita à 
modernização da rede de balcões do Santander Totta nos Açores, tendo o Banco já 
instalações próprias onde operava localmente. Esta aposta na remodelação demonstra bem 
o compromisso do Banco para com a população Terceirense e uma forma de promover a 
reabilitação urbana de edifícios emblemáticos quer em Angra do Heroísmo, quer na Praia da 
Vitória.  

Os Clientes irão continuar, assim, a contar com a dedicação, a competência e o 
empenhamento de todos os colaboradores do Santander, que, cada vez mais, prima por 
estar ao lado das pessoas, das famílias, das empresas e das Instituições dos Açores, de uma 
forma Simples, Próxima e Justa. 

A reabertura deste espaço representa mais um relevante passo na prossecução da estratégia 
do Grupo Santander em oferecer um serviço de qualidade, quer em balcões mais modernos, 
como também com propostas de acesso a canais digitais agilizando as interações com o 
Banco, o que permite aos Clientes ganhar tempo e uma maior facilitação de acesso e 
proximidade. 
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