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Conjunto de imagens recorda 100 anos de Grupo Barraqueiro

Grupo Barraqueiro lança livro para celebrar 100
anos de existência
O Grupo Barraqueiro, apresentou o livro “Grupo Barraqueiro – 100 anos em imagens” para
celebrar os 100 anos de existência da empresa. O livro consegue reunir mais 500 fotografias
que contam a história da maior empresa ibérica no transporte rodoviário de passageiros
contribuindo ao mesmo tempo para explicar a evolução da rede de transportes em Portugal
nos últimos 100 anos.
A apresentação do Livro “Grupo Barraqueiro – 100 anos em imagens” decorreu hoje na CCIP Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e contou com a presença de Eduardo Catroga que
apresentou o livro e do Sr. Humberto Pedrosa, presidente do Grupo.
Com imagens desde 1915 – ano em que a empresa foi formada – este livro percorre história
em imagens dos 100 anos do Grupo Barraqueiro. As fotografias foram recolhidas no último
ano junto de diversos arquivos como o da RTP, Diário de Notícias, o arquivo da família Pedrosa,
dos arquivos das associações do sector e de diversas coleções privadas.
O início da atividade profissional de transportadores públicos de passageiros da Barraqueiro
começa em 1915 com a criação de uma carreira em autocarro (na altura designado «auto-omnibus») entre o Lumiar e a Ericeira.
O nome "Barraqueiro" nasce com os pais de Joaquim e Miguel Jerónimo, os dois dinâmicos
irmãos que fundaram a empresa. Com efeito, João Jerónimo, um respeitado comerciante da
Malveira, e Isabel Jerónimo sua mulher, durante uma fase de sua vida foram feirantes que, de
barraca "às costas", constituíram a sua fama e a alcunha de "Barraqueiro".
Nestes 100 anos de uma pequena empresa, pioneira no transporte motorizado de passageiros,
que em 1967 tinha apenas 11 autocarros, transformou-se num Grupo que congrega mais de 30
empresas de transporte de passageiros e de mercadorias com atividades em Portugal, África e
no Brasil, sendo a maior empresa ibérica no transporte rodoviário de passageiros.

O Grupo Barraqueiro tornou-se na única empresa transportadora em Portugal a garantir a
mobilidade das populações através do modo rodoviário, metroviário e ferroviário,
contabilizando atualmente um movimento diário com mais de 3500 veículos, entre autocarros,
metros ligeiros, comboios e camiões; percorrendo cerca de 150 milhões de quilómetros por
ano.
“O Grupo Barraqueiro orgulha-se destes 100 anos de existência e resolveu que era a altura
ideal para celebrar a existência da empresa com um livro de memórias. Com empresas em
Portugal, África e no Brasil, o Grupo Barraqueiro orgulha-se da história da empresa e este livro
é a prova disso.” referiu Humberto Pedrosa, Presidente do Grupo Barraqueiro durante o
encontro.
Sobre o Grupo Barraqueiro:
O Grupo Barraqueiro assume-se como especialista na conceção e concretização das mais inovadoras soluções de
mobilidade para pessoas e bens, visando a plena satisfação, de forma sustentável, das necessidades e interesses de
todos os seus stakeholders.
Líder ibérico no transporte rodoviário suburbano e interurbano de passageiros e operador de referência no
transporte ferroviário e metroferroviário, bem como no transporte internacional rodoviário de mercadorias, o
Grupo Barraqueiro orgulha-se da sua sólida História e vasta experiência que remontam a uma pequena empresa de
camionagem fundada em 1915.
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