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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

ANTRAM: TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS ESTÁ AGENDADA 
PARA ESTA QUARTA-FEIRA 

 
 
Evento:  Tomada de posse dos Órgãos Sociais da ANTRAM 
Data:   Quarta-feira, 1 de fevereiro 
Hora:   17h30 
Local:   Hotel Olissippo Oriente, Lisboa 
 
 

Lisboa, 30 de janeiro de 2017 – A tomada de posse dos Órgãos Sociais da ANTRAM está 

agendada para esta quarta-feira, 1 de fevereiro, às 17h30. A cerimónia – que decorre no Hotel 

Olissippo Oriente, em Lisboa – fica marcada pela tomada de posse dos novos membros da 

Direção Nacional, da Mesa da Assembleia Geral e, ainda, do Conselho Fiscal. Relembre-se que 

na presidência da Direção Nacional está a Transportes Paulo Duarte, representada por Gustavo 

Paulo Duarte. Na vice-presidência estarão a Patinter e a Transportes Sardão, cargos 

assegurados por Pedro Polónio e Francisco Fonseca, respetivamente. Durante a sessão, tomam 

posse, ainda, os vice-presidentes pela região do Norte, pela região do Centro, pela região de 

Lisboa e pela região do Sul.  

 

Durante a sessão, Fernando Torres – em representação da Torrestir – toma posse enquanto 

presidente da mesa da Assembleia Geral. Já Armindo Brites, da Transportes Machado & Brites, 

assume a presidência do Conselho Fiscal. Refira-se que o momento fica marcado, igualmente, 

pela tomada de posse dos secretários pela região do Norte, pela região do Centro, pela região 

de Lisboa e pela região do Sul para a Assembleia Geral e da tomada de posse dos vogais pelas 

regiões referidas acima. Os Órgãos são eleitos para o triénio 2017-2019. 
 
 

A ANTRAM é uma associação patronal constituída em junho de 1975. Com presença em Lisboa, 

Porto, Coimbra, Évora e Faro, representa cerca de 2000 mil empresas nacionais de transporte 

profissional de mercadorias. A associação tem como um dos objetivos prioritários o diálogo com o 

poder político no sentido de encontrar as melhores soluções para os problemas do setor, 

defendendo os interesses e direitos dos associados. 

 

Para mais informações contactar:  

 

 

 

Telefone: 707 201 007 

 

 

Gabinete de Comunicação e Imagem  

Telefone: 21 8544100 |E-mail: monica.silva@antram.pt 

 


