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Nota biográfica Nasceu em 18 de setembro de 1923. Com 20 anos era
ajudante dos serviços elétricos da CUF, altura em que
testemunhou o período conturbado da Greve de 43.

Âmbito e conteúdo Composto por gravação áudio da entrevista realizada a
António dos Santos Pacheco
Síntese da entrevista:
A entrevista a António Santos Pacheco, foca o episódio da
greve de 1943 no Barreiro.
Alguns aspetos a salientar nesta entrevista, a saber:
A paragem dos serviços da CUF e o encerramento do
complexo industrial (01m31s a 02m52s)
A chegada das forças militares e policiais (02m53s a
03m01s);
A repressão policial (03m44s a 04m07s); (07m11s a
08m33s)
A prisão de Carlos Santos (04m24s a 05m09s)
A delação dos legionários e a fuga de António Pacheco
(05m10s a 06m31s)
A reinserção no trabalho (08m37s a 08m54s)
A adesão à greve de 43 (08m55s a 09m15s)
A posição das chefias relativamente à Greve de 43
(09m16s a 09m52s)
A situação económica de 1943 (09m53 a 10m30s)
A participação na Greve de 43 levou à descriminação dos
trabalhadores (11m21s a 12m03s)

Condições de acesso O acesso ao conteúdo integral da gravação audiovisual da
entrevista, bem como à transcrição em papel, deve ser feito
no espaço Memória, da CMB.
Condições de reprodução 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.
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