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António Vieira Monteiro, 73 anos, dedicou toda a sua carreira à atividade bancária, tendo sido
administrador do Santander em Portugal desde 2000 e Presidente da sua Comissão Executiva entre
2012 e 2018. Durante a sua liderança, o Banco consolidou e expandiu a sua atividade em Portugal,
mantendo em permanência o rigor e a determinação que sempre o caracterizaram.
 
As reações ao falecimento de Vieira Monteiro vão muito além da esfera onde se movia e vão-se
juntando vozes de vários quadrantes, deixando uma palavra de pesar.
 
Pedro Castro e Almeida, Presidente da Comissão Executiva do Santander Portugal
 
"Durante a liderança de António Vieira Monteiro, da qual tive o privilégio de fazer parte, pude sempre
constatar a sua perseverança para tornar o Santander em Portugal numa instituição de referência.
Vieira Monteiro era um profundo conhecedor do sector bancário, no qual trabalhou ao longo de várias
décadas, tendo contribuído de forma muito relevante para aquilo que o Santander em Portugal é hoje:
um banco líder, forte e com enorme capacidade para contribuir para o desenvolvimento do País".
 
Ana Botín, Chairman do Grupo Santander
 
"De manhã cedo perdemos um grande líder, um grande profissional e amigo. António era um
apaixonado pela vida e pelo seu trabalho. Até recentemente, foi nosso CEO, e juntou-se a nós há 20
anos, e era parte da minha equipa desde o início. Muito obrigada, António. Foi um privilégio ter sido
tua colega e tua amiga".
 
Administração do Banco de Portugal
 
"Destacou-se pela sua prestigiante carreira profissional no setor financeiro. Neste momento de perda e
de consternação, o governador e os membros do conselho de administração do Banco de Portugal
expressam à família o seu mais profundo pesar".
 
Associação Portuguesa de Bancos (APB)
 
"Teve uma longa e brilhante carreira como gestor bancário, que protagonizou com evidentes
resultados. Muito competente e rigoroso, tinha uma forte personalidade e firmeza de caráter,
exercendo uma liderança efetiva. Enquanto membro da Direção da APB, exerceu com todo o empenho
e dedicação as suas funções, assumindo posições e dando contributos muito relevantes para o
desenvolvimento e fortalecimento do setor bancário nacional".
 
Banco BCP
 
"O BCP lamenta profundamente a morte de António Vieira Monteiro. Lembramos o gestor com um
percurso de grande relevância na banca portuguesa, que deixa um legado notável no setor financeiro
e na economia".
 
Filipe Froes, pneumologista
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"A segunda vítima mortal do Covid-19 foi o chairman do Santander Portugal. Um colega e que geriu
tantas crises com sucesso, sucumbiu no início de outra. Esta crise vai exigir muito sangue e suor mas
também algumas lágrimas".
 
Presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho
 
"Adeus Vieira Monteiro", escreveu no Twitter.
 
António Horta Osório, presidente do Lloyds
 
"Foi com enorme tristeza que recebi a notícia da morte do António Vieira Monteiro esta madrugada.
(...) O António era um homem com uma personalidade fortíssima, com uma enorme experiência de
banca e, em particular, de Crédito e de Empresas. Desempenhou o seu papel no Conselho de forma
exemplar, contribuindo assim muito para a afirmação e crescimento saudável do Santander Totta em
Portugal".
 
Nuno Amado, atual chairman do Millennium BCP
 
"Era um excelente profissional de banca, com uma enorme experiência. Penso que dos melhores que o
país tinha, com uma carreira excecional. Neste momento, é interessante lembrar que houve
determinadas escolas bancárias que foram boas escolas para muito boas pessoas, quer do ponto de
vista pessoal, quer do ponto de vista profissional".
 
Jardim Gonçalves, antigo fundador do BCP
 
"Entrei no sistema [bancário] em 1970, ele já estava no sistema a nível diretivo. Há muito pouco
tempo tivemos um contacto sobre este tema muito referido da banca portuguesa dominada por
instituições estrangeiras. Sempre tivemos uma boa relação e ele mereceu todos os cargos que foi
tendo".
 
José Luís Moreira da Silva, advogado
 
"Viu-se uma dinâmica de intervenção no setor empresarial económico e financeiro como nunca se
tinha visto antes. Fiquei sempre com essa ideia da liderança de Vieira Monteiro".
 
João Sàágua, reitor da Universidade Nova de Lisboa
 
"Um homem que esteve sempre do lado das soluções e com um forte sentido de responsabilidade
social".
 
Executive Digest

Página 2


