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Portugal. Presidência da República

Autor intelectual
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Âmbito e conteúdo

Fernando Frazão, Presidente da Associação “Motoristas do Asfalto”, foi o motorista da primeira parte do
percurso, efetuado quase na sua totalidade por estradas nacionais, e que terminou em Condeixa-a-Nova,
local onde o Chefe de Estado almoçou com motoristas de pesados de mercadorias e outros profissionais
do setor.

Nome de pessoa

Após o almoço, o Presidente da República viajou com Alexandrina Santos, que lhe transmitiu os
problemas da profissão e as dificuldades que se deparam as mulheres no exercício desta profissão, tendo
a viagem terminado no Porto.
Sousa, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de. 1948-

Nome comum

Associação, Chefe de Estado, Igualdade homem-mulher, Transporte de mercadorias, Veículo pesado

Nome geográfico

Lisboa, Porto
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