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Nota biográfica Nasceu no Barreiro em 1930, filho de operários, é no Bairro
das Palmeiras que constrói a sua consciência politica.
Com a idade de 19 anos funda o Partido Juvenil Português
juntamente com Helder Fráguas e Vitor Hugo dos Santos
Em 1961 participa na tentativa de assalto do Quartel de Beja
o que leva à sua detenção durante vários anos nas prisões do
Aljube e Caxias.
Em 2002 é homenageado com o prémio “Barreiro
Reconhecido” na área da Resistência Antifascista pela
Câmara Municipal do Barreiro.

Âmbito e conteúdo Composto por gravação vídeo e áudio da entrevista realizada
a Artur Santos Tavares,
Síntese da entrevista:
A entrevista a Artur Santos Silva, foca o episódio da greve
de 1943 no Barreiro, bem como, caracteriza de forma
singular as condições socioeconómicas do ano de 43.
São vários os aspetos a salientar nesta entrevista, a saber:
A organização da greve de 43 (00m01s – 00m44s) e
(07m40s a 11m16s)
A caracterização socioeconómica da época (00m45s a
04m90s)
O fim da II Guerra Mundial e a greve de 43 (05m45s a
07m39s)
O PCP e a organização da greve de 43 (07m40s a 11m16s)
A restruturação do PCP nos anos de 40-41 (11m17s a
14m33s)
A participação dos ferroviários na greve (14m34s a
15m57s)
A CUF e a CP duas realidades distintas (15m58s a
18m09s)

A intelectualidade operária da CUF (19m17s a 21m03s)
Os anarquistas e os comunistas em 1943 (21m04s a
24m04s)
A União Soviética e o PCP (24m30 a 26m33s)
Os ratinhos ou homens do Norte (26m34s a 29m51s)
O desemprego em 43 (29m52s a 32m16s)
A repressão após greve de 43 (33m35s a 37m18s)
A greve – causas e consequências (37m19s a 47m56s)

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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