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Nota biográfica Nascido na Rua Almirante Reis, nº117, no Barreiro, a 16 de Fevereiro de
1904, Joaquim Torrão frequentou a escola Conde Ferreira, para onde
entrou com 7 anos de idade, chegando a ter como professor, Joaquim
Vicente França. Estudou até aos 11 anos de idade. Casou em 1927 com Alda
Colélia Pereira Torrão, de cuja união nasceram duas filhas. Aos 15 anos foi
trabalhar para as Oficinas Gerais dos Caminhos de Ferro do Estado do Sul e
Sueste, como aprendiz, posteriormente como especialista em várias
máquinas, onde trabalhou até aos 60 anos de idade. Reformou‐se como
Chefe de Brigada da Oficina de Torneiros. Ferroviário mais de 40 anos, foi
também um homem, desde sempre, ligado ao associativismo. Em 1920
inscreve‐se como sócio nº1 da SDUB “Os Franceses”, à qual se manteve
ligado até à sua morte. Joaquim Torrão contribuiu fortemente para o
desenvolvimento de outras colectividades, chegando a ser sócio de 16
associações do concelho. A sua vida familiar, profissional e associativa fez
de Joaquim Torrão um exemplo de honestidade, perseverança e partilha, ao
reagir sempre de forma positiva perante as adversidades da vida. Morreu
em 2004, com 100 anos de idade.
Âmbito e conteúdo Composto pela gravação audiovisual da entrevista e respectiva transcrição,
realizada no Barreiro, em 2004.

Síntese da entrevista:
A entrevista de Joaquim Torrão incide sobre várias temáticas de elevado
interesse histórico para o concelho, as quais passamos a citar:
– Dados biográficos (00.03‐03.14)
‐ Percurso profissional (03.16‐05.05)
‐ Saúde pública e a pneumónica (05.06‐09.00)
‐ Greve dos 70 dias dos ferroviários (09.01.‐11.12)
‐ Funcionamento dos Caminhos‐de‐Ferro (11.13‐15.54)
‐ Questões pessoais e familiares (15.55‐23.06)
‐ Privatização dos Caminhos‐de‐Ferro e as condições de trabalho (23.07–
28.29)
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‐ Indústria Corticeira (28.30‐31.02)
‐ Situação política no concelho durante a Ditadura (31.03‐40.36)
‐ Actividade associativa – Os Franceses (40.37‐01.04.54)
‐ Actuação da PIDE – O barco Évora (01.04.05‐01.12.26
‐ Actividade sindical (01.12.27‐01.19.17)
O acesso ao conteúdo integral da gravação audiovisual da entrevista, bem
como à transcrição em papel, deve ser feito no espaço Memória, da CMB.
É proibida a publicação, no todo ou em parte, da entrevista (gravação e
transcrição), apenas é permitida a citação textual da mesma, com indicação
da fonte.
Aprendiz
Pneumónica
Greve dos 70 dias
Ferroviários
Caminhos‐de‐ferro do Estado
CP
Indústria Corticeira
Revolucionários
Ditadura
Franceses
Penicheiros
Banda de Música
Barco Évora
Legionários
CUF
Sindicatos
Joaquim Vicente França (Professor)
Raul Esteves (Chefe de Regimento dos Sapadores dos C.F.)
Alda Colélia Pereira Torrão (Esposa de JT)
Salazar (Chefe de Estado)
José Francisco (Ferroviário preso pela PIDE)
Manuel José Hartley (Ferroviário revolucionário)
Alfredo dos Santos Bolina (Presidente de Direção dos SDUB)
Vicente dos Santos Bolina (Presidente Assembleia Geral dos SDUB)
Júlio Torrão (Irmão de JT)
Henrique Evans e António Estofador (Legionários da CP)
Fernando Rosa da Silva Pais (Director da PIDE)
Armando da Silva Pais (Legionário)
Miguel Correia, António José Piloto, Alfredo Carvalho (Dirigentes
sindicalistas Ferroviários)
João Inácio Nunes (Presidente do Sindicato nomeado pelo Salazar)

Pontos de acesso Tarrafal
Locais Bolama
África
Nota Entrevistador(a): Vanessa de Almeida
Transcrição: Vanessa de Almeida

Técnico de gravação e edição: Rogério Paulo
Descrição: Isabel Ramalho

