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The Banker elege,Santander
o 'Banco do Ano'em Pornrgal
O Santander informà em comu- assumiu no setorbancário portu:
nicado que recebeu na passada . guês nos dtimos anos, descrevenquinta-feira" em Londres, o pré- do a sua história de crescimenmio de 'Banco do Ano'em Por- to como resultado da estratégia
tugal, atribuÍdo pela reüsta The cenÈãtlano cliente e no comproBanker, do Grupo Financial Ti- mislixi com a inovação digital': E
mes, no âmbito dos The Banker destaca ainda o facÍo de o "SanAwards 2019.
tander estaÍ a désènvolver uma
Segundo a mesma fonte, "estes 'nova metodologia de trabalho
prémios, considerados como unia "ágil", {ue combina o conhecireferência na excelência bancária,
mento de diferentes equipas com
reconhecem as insÍituições com uma abordagem mais inovadora
maior capacidade de gerar resul- colaboraüva e digital para alcantados, de obter vantagens esEa- çar os seus obieüvos'l
tégicas e de responderdamelhor
Fundada em 1926, a revista The
forma nos seus mercados".
Banker é considera{a lÍder nas
Apublicação destaca"aposi: notícias financeiras e de banca
ção de liderança que o Santander - intemacional
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HOTEL

Quinta da Saraiva alia
tradição. arte e turismo
Por lolantdaChaves
ichaves@jm-madein.pt

Miomi - Key Wesl
Foriidqs de lisboo: '15 Janeiro a
I

3l Ouiubro

PitrüSlÊÀ r+rrr qlojqnrii\nto i.luplo, krcluind$ vüü Alr ÊuÍüp$
lirh$fl.,Àr'l$dridlMinrnir Mçrclrid,ilísbcrcr. trilnrfsr*s pç$lilhdd$s cçn\
or*í*lónçítr loqdl. $' n{rit.Fi êm hütÍrl ds 4r rFfi ts$tfl\lr' rS n}$jonrenio.
3 cJlns clo f$ofí{<rrnfl ÀAtomly'liey Wê.ìl $Ènì gul{r. I nrrlt*í om tlot*ls
.1* ró crlojomenfç. S dio* do ulugu*r dtl mtrÍo {copoceïe- s$puÍ$.
quilorneür"rgnrn ilirrrlÍudo). ro.u.dtruok trrr inglüs. Sngulo. tsxus <ltl
ei*ropotlo, ssguÍenç(r a tomtrusÍívËl (tujeitor a dfÌÔtÈçoíJ). NÃO
lNClUl. voo dc/pcrn Í unç hsl. despetcrs ctc rÈiêryo, lcxos holcleirÕs
FliË(XCt

íocoi*. çt*hïìcct{$ô$. pôÍto(ïonr. çr*toçion{mcintõ$. romhuslívçl.
s{+{lìrrr}$ $fl.{:ionnlt e ksnsÍ4ltlr rltrrr:nlo níÕÍlÍfirïìri, vlsto da *nhadn,

oxtrnl p*nsoclis o. orthn* gnn'içru ndo menclçnorJrrr.. Oiêrlr,
lirüitgdt:,

CI

Ìr,i+,t\r,,./..

!çrqa ds Fhelpr I Cuilruchq
jil:irSti.rl r tt'Ìr:':,È:i
t.tí,rlrntrliln(rÍ1 .!,ì1

.

Uma quinta com quase dois séculos de história é agora uma singular
lnidade hoteleira, que alia tradição,
arte e rurismo. Situada em Câmara
de Lobos, foi inaugurada ontem ao
final da tarde, com a presença do

secretário regional do Turismo e
Cultura, Eduardo fesus.
Está implantada numa área de
2.500 m2 devinhae bananeira, tem
13 quartos decorados de manei-

.

ra individual e goza de amplavista
sobre o vale e sobre o Convento de
São Bernardino, uma das ióias do

terra onde está situada, conforme
teve oportunidade de dzerno momento inaugural.
No momento dos agradecimentos. reforcando o cunho familiar
deste empretndimento, Daniel Rodrigues agradeceu àmãe, Graciela
Rodrigues, pelo apoio, e aò tio Li-

experiente e profissional, à qual o
empresário também agradeceu e
mencionou.
Eduardo lesus agradeceu em nome da Região esta iniciativa empre-'

sarial e realçou o facto de aliar a

sandro Rodrigues, e recordou o avô

tradição, o turismo e também aarte,
sublinhando, neste caso, o facto de
entraÍ na decoração datasa peças

fosé Rodrigues Dinis que o inspirou

de artistas plásticos madeirenses.

p:IÍaeste novo investimento. Foram
os desceídentes da última geração

A nova unidade hoteleira teve
apoios no âmblto do PRODERAM
no valor de 169.364,30 euros e um
apoio regional de 29.887,82 euros, que represenürm um total de

nascida na quinta, já emigrados,
que desenvolveram o proleto de

tu-

rismo rural - agroturismo em coniunto com uma equipa madeirense

199.252,12 euros.

património edificado do concelho
I.rl

www. intertou rs. c0m.pt

e da Região.

'

Daniel Gonçalves Rodrigues,
promotor do hotel, nasceu em Caracas, Venezuela, e esrudou economia polÍtica na Georgetown University, em Washington, DC. Tem

desenvolvido a sua carreira coïno
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empreendedor e fundador de várias
empresas, entre as quais a Quinta
da Saraiva.
Com este projeto, quis oferecerà
Madeira, e aos seus hóspedes, uma

alternativade turismo rural de alta
qualidade e dè confortos modernos, respeitando a essência tradicional da cultura e identidade da

Eduardo Jesus inaugurou.ontem a Quinta da Saraiva, em Câmara de Lobos.

