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Nota biográfica Nasceu em abril de 1947.
Natural de Santa Iria de Azóia (Concelho de Loures)
Operário metalúrgico (afinador de máquinas na MEC)
4º ano do Curso Industrial
Casado. Duas filhas.
Membro do PCP desde 1974.
Eleito para o Comité Central do PCP no IX Congresso
(1979)
Eleito deputado à Assembleia Constituinte e eleito
deputado à Assembleia da República em 1976, sendo
sucessivamente eleito e exercendo o mandato até
1993.
Foi candidato à Presidência da República, proposto
pelo PCP, em 1996.
É deputado à Assembleia da República, eleito desde
2002.
É Secretário-geral do PCP, eleito no XVII Congresso
(2004).
Âmbito e conteúdo Entrevista no âmbito da Exposição ‘O Regresso das
Bandeiras’ – jornada de agitação e luta que ocorreu no
Barreiro a 28 de fevereiro de 1935.
Síntese da entrevista:
Aborda a necessidade de preservação da ‘memória’,
designadamente junto dos jovens; contextualiza o
papel que o Barreiro desempenhou há 80 anos e
valoriza-o tendo em conta a conjuntura fascista da
Europa; enumera as consequências dramáticas para
quem protagonizou este episódio; valoriza a atualidade
do tema.
Citação «quando se luta nem sempre se ganha, mas
quando não se luta, perde-se sempre.»

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.
É proibida a publicação, no todo ou em parte, da
entrevista (gravação e transcrição), apenas é permitida
Condições de a citação textual da mesma, com indicação da fonte.
reprodução
Pontos de acesso
Assuntos: Trabalhadores
Povos
Preservação/valorização da Memória
Ato realizado no Barreiro em fevereiro de 1935
Estados fascistas na Europa
Bandeiras do Partido Comunista Português
Distribuição de Propaganda (cartazes, panfletos,
manifestos)
Exploração salarial
Luta contra a Guerra
Coragem política
Alento de esperança
Consciência do povo do Barreiro
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