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RESUMO 
 

O nosso objectivo consiste em analisar como, no período que vai do Ultimatum 

britânico de 1890 à implantação de I República em Portugal (1910), se representavam o 

arquipélago de Cabo Verde e a sua sociedade, partindo do princípio que quem 

representava eram sobretudo os colonos portugueses e, por outro lado, de como os 

próprios cabo-verdianos se auto-representavam. 

Para a representação tanto do espaço como da sociedade em si, tivemos em linha 

de conta um conjunto de questões sociais, geográficas e territoriais, que nos permitiu, de 

uma forma clara, caracterizar e descrever quer o espaço, quer a sociedade cabo-verdiana 

no período estudado. 

Neste sentido e atendendo à nossa finalidade, dividimos o trabalho em três 

capítulos; No primeiro, analisámos a sociedade cabo-verdiana da época e de maneira a 

perceber de que sociedade se está a falar, caracterizando-a do ponto de vista social, 

cultural e religiosa; No segundo, abordamos a questão da identidade cultural, o que nos 

permitiu descrever a sua representação e o sentimento de pertença da sociedade cabo-

verdiana; Finalmente, no terceiro e último capítulo, caracterizámos o espaço, falando da 

identidade geográfica propriamente dita, concluindo como se representava Cabo Verde 

– província/colónia ou África.  

 
 
Palavra-chave: representação, nação, pátria, povo, identidade, região. 
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ABSTRACT 

 

  Our main goal is to analyse how was represented the archipelag of Cape Verde 

and their society, in the period that goes from the British Ultimatum in 1890 to the 

deployment of the First Republic in Portugal (1910), assuming that those who were 

mainly represented were the Portuguese colonists, and on the other side, as Cape 

Verde's own self-represented.  

To represent both space and society, we took a whole line of social analysis, 

both geographical and territorial, which allowed us in a clear way to characterize and 

describe either space or Cape Verdean society in the period previously studied. 

By this, given our purpose, we divided our work into three chapters; In the first 

chapter, we analyzed the Cape Verdean society at that time, to understand what kind of 

society we are talking about, in a social, cultural, and religious point of view; In the 

second chapter, we analysed the issue of cultural identity, that allowed us to describe the 

representation, either as African or Portuguese, or even as indigenous / native Cape 

Verdeans; In the third and final chapter, we characterized the space, discussed the 

geographic identity, and reached to a conclusion of how was Cape Verde represented – 

as a province / colony or Africa. 

 

     Keyword: representation, nation, patriotism, people, identity, region. 
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Introdução 
 

Na década de 70 do século XX os territórios africanos (Cabo Verde, Guiné-

Bissau, S. Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique) obtiveram a sua independência, 

pondo fim a quinhentos anos de (descoberta e) colonização lusitana. Não obstante, fruto 

dessa presença, podemos hoje falar no conceito de herança colonial, tomando o 

português como exemplo, pois é actualmente a língua oficial e também de unidade 

nacional, em certos países. Por outro lado, as marcas africanas nas sociedades europeias, 

em particular na sociedade portuguesa, são visíveis em alguns casos, embora tenhamos 

de reconhecê-las como algo residuais – resultado da “importação contínua de homens e 

mulheres destinadas a assegurar as diversas actividades exigidas pela economia e pela 

sociedade portuguesa”, pelo menos “até meados do século XVIII”1.  

É importante compreender que, de facto, a partir do século XV houve um 

caldeamento cultural entre os “povos” europeus e africanos e como consequência, no 

caso Cabo Verde2, permitiu a eclosão de uma nova parentela mestiça e uma nova 

realidade cultural, que se manifestou, por exemplo, muito antes das sociedades 

americanas. Estamos perante uma dualidade de realidades – colonizado e colonizador – 

duas culturas à partida totalmente antagónicas, mas que se apresentam hoje como uma 

nova realidade – a mestiça –, exibindo no seu seio, as heranças europeia e africana. 

O relacionamento entre aquelas duas realidades nem sempre foi fácil, alterando 

de época para época consoante a realidade cultural, política e filosófica vigentes, mas no 

decorrer dos séculos XVIII e XIX, o relacionamento e a forma como os europeus viam 

o “outro”, em particular o africano, pelo menos do ponto de vista teórico, tende a alterar 

por influência da corrente de pensamento iluminista, manifesto em autores como 

Immanuel Kant.  

Perante esta realidade, a pergunta que se coloca é a seguinte: será que a partir do 

século do iluminismo houve alguma mudança no modo como os europeus viam o 

africano (o “outro”), e como o representavam? Analisando esta questão à luz da época 

em análise, podemos dizer de uma forma genérica que não houve uma influência 

imediata no relacionamento entre o europeu e o “outro”, mas esse olhar foi sendo 

gradualmente modificado, embora muito lentamente, ao longo daquele período e, até 

mesmo, posteriormente.    

                                                 
1 Isabel Castro Henriques, A Herança Africana em Portugal, Lisboa, 2009, ed: ctt, p. 045. 
2 Ver Mapa de Cabo Verde em Anexo nº: 1 e 2. 
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Assim, tentar compreender esse complexo conjunto de questões e dinâmicas de 

duas realidades, partindo da ex-metrópole, é ir ao encontro de uma memória colonial 

que mergulha num passado já algo distante, que o mesmo é dizer ir ao encontro das 

representações, testemunhas adormecidas de uma história plural e comum. Daí que o 

tema escolhido da nossa dissertação é: Representações de Cabo Verde e dos Cabo-

verdianos, 1890-1910, período este que vai do Ultimatum inglês, 1890, à implantação 

da primeira República em Portugal, 1910.   

Como é sabido, o Ultimatum inglês, veio provocar grande agitação social mas 

com reflexo diminutos na situação política, já que o país mantinha há largos anos um 

equilíbrio de poderes marcado pelo rotativismo, consequência do processo de 

Regeneração, que marca a segunda metade do século XIX. Todavia, para 

compreendemos as causas que estão na origem da atitude dos ingleses temos de recuar 

no tempo de modo a se perceber a própria conjuntura social, política e económica que a 

Europa atravessara ao longo do século XIX, proporcionando uma intensa busca de 

novos espaços, tanto como mercado como fonte de matéria prima para as suas 

necessidades industriais.  

Foi com este intuito que a Inglaterra – na altura a maior das potências 

colonizadoras –, pretendeu reservar para si uma boa parte dos territórios africanos. Uns 

anos antes, na Conferência de Berlim, fora reconhecido a Portugal o direito de 

exploração dos territórios situados entre Angola e Moçambique, desde que houvesse, 

efectivamente, da sua parte, a ocupação permanente daqueles territórios, o que não 

acontecia. Assim, os interesses económicos das duas potências entraram em choque, 

pelo que em Janeiro de 1890, a pretexto de que Portugal estava a atacar os indígenas dos 

seus territórios, a Inglaterra enviou ao então governo luso um Ultimatum, solicitando o 

abandono do território situado entre a Angola e Moçambique, sob a punição de corte de 

relações entre os dois países, ao mesmo tempo que uma esquadra de Sua Majestade 

entrava em Lisboa. A coroa portuguesa, sem outra saída, teve de ceder, potenciando, 

desta forma, o aparecimento de graves problemas internos como a desacreditação da 

capacidade da monarquia quer na metrópole, quer nas colónias, e o fortalecimento do 

movimento antimonárquico, que irá por fim à monarquia e a consequente implantação 

da República, em 1910. 

Ainda no que respeita às consequências da atitude política dos ingleses, é de 

destacar, no que se refere à colónia de Cabo Verde, que o governo português sentiu a 
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necessidade de tomar algumas medidas, beneficiando o sector comercial das ilhas tanto 

a nível interno como externo, e medidas3 de segurança local.  

É com estas marcas na história de Portugal, que iniciamos o nosso trabalho de 

investigação, em que debateremos questões importantes para a compreensão do período 

em estudo, e muito concretamente da então colónia ultramarina portuguesa – Cabo 

Verde. 

Para além desse pretexto há, no entanto, outros motivos que nos levaram a 

escolher o tema e a data em análise, que têm a ver com a própria formação da sociedade 

cabo-verdiana. Dado o facto de estarmos perante uma sociedade que foi construída 

pelos europeus-portugueses e africanos, uma vez que antes deles o território era deserto 

ou, pelo menos, não havia sociedades fortemente estruturadas como as outras 

sociedades africanas, a pergunta que se coloca aqui é quando é que podemos falar da 

sociedade cabo-verdiana no verdadeiro sentido do termo, envolvendo sentimentos de 

pertença cultural, social e geográfica, assente num conjunto de traços identitários 

próprios?  

Esta questão constitui também, a par de outras já apontadas, um dos motivos que 

nos levou a escolher o tema e o período já referido, porque consideramos que o século 

XIX e início do XX, fruto dos vários acontecimentos internos e externos, constituem 

marcas importantes na história de Cabo Verde.  

A implantação da primeira República Portuguesa em 1910 é o nosso limite 

cronológico. É, igualmente, uma data de extrema importância na história tanto de 

Portugal como de Cabo Verde.  

No que concerne à sua metodologia e subordinado ao tema “Memória e o 

cenário cabo-verdiano na contemporaneidade (1890-1910)”, abordaremos e 

problematizaremos a questão das fontes, a questão da organização político-

administrativa do arquipélago no mesmo período, analisando e interpretando alguns 

conceitos utilizados pelas elites locais, sobre a colónia de Cabo Verde e a sua sociedade 

como “povo”, “pátria” e “nação”. Dividiremos o trabalho em três capítulos basilares:   

No primeiro, cujo tema é Sociedade, Cultura e Religiosidade, atentaremos na 

questão social, ou seja, como se representava a sociedade cabo-verdiana na época 

                                                 
3 Estas medidas estão bem patentes na História de Portugal, Volume X, de Joaquim Veríssimo 

Serrão, sob o título de Arquipélago de Cabo Verde, pp. 225-233. Deste modo, acharmos por bem não 
abordar em pormenor estás medidas, tendo em conta que já foi alvo de desenvolvimento no livro supra 
mencionado. 
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tentando perceber o seu estado de desenvolvimento sociocultural, abordando, 

óbviamente também, outros factores de ordem social, como a população, a sua 

evolução, educação e religião (que religião ou que seitas?); temas relevantes no sentido 

de nos levarem a perceber a que género de sociedade nos estamos a referir e permitindo-

nos abordar os capítulos e temas seguintes com princípios mais definidos. Ainda no 

decorrer deste capítulo analisaremos os vários acontecimentos locais que de alguma 

forma influenciaram o panorama social do arquipélago, como sejam os fenómenos 

bairristas e regionalistas. 

No segundo capítulo, As Representações dos Cabo-verdianos, começaremos por 

examinar a questão da identidade e da identidade cultural do arquipélago, o que nos 

permitirá compreender se estamos perante uma sociedade cabo-verdiana ou não, com 

base na caracterização do cabo-verdiano do ponto de vista social e cultural. 

Analogamente, permite-nos responder a algumas questões: como se representavam os 

habitantes de Cabo Verde: Cabo-verdianos? Portugueses? Nativos/indígenas? 

Africanos?  

No terceiro e último capítulo, cujo tema é As Representações de Cabo Verde, 

indagaremos os factores climáticos e económicos. Dos primeiros a questão da 

identidade geográfica do arquipélago, saber como se caracterizava do ponto de vista 

geográfico e físico; dos segundos saber da produção local, a agricultura, a pecuária 

(intimamente ligadas, já que uma boa campanha agrícola era a garantia da subsistência 

para os gados) e o aproveitamento dos recursos marítimos, uma alternativa importante 

para os habitantes locais nos períodos de maior afogo alimentar. Finalmente, como se 

representava Cabo Verde: província e/ou colónia? África?  

Todos estes assuntos são importantes para podermos perceber como se 

representava Cabo Verde e como os próprios cabo-verdianos se auto-representavam. É, 

de resto, o único capítulo em que tivemos em conta como os próprios cabo-verdianos 

representavam o arquipélago, enquanto que no capítulo anterior partimos 

essencialmente de como os portugueses, as elites locais ou os estrangeiros 

representavam a então sociedade cabo-verdiana. 

Não se pretende neste trabalho uma história geral de Cabo Verde, mas sim 

estudar exclusivamente a realidade cabo-verdiana durante a época em questão, e 

responder fundamentalmente à seguinte pergunta: como se representavam Cabo Verde e 

os cabo-verdianos entre 1890 e 1910?  
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O trabalho foi desenvolvido em Portugal, onde se analisaram os acervos 

documentais de algumas instituições públicas como Biblioteca Nacional, Biblioteca da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (algumas bibliografias relacionados 

com a matéria), o Arquivo Histórico Ultramarino, o Instituto de Investigação Científico 

Tropical, entre outras instituições e arquivos públicos e privados. 

Utilizámos um método temático que consiste em seleccionar e analisar de forma 

rigorosa e criteriosa os vários documentos, que consultámos, na sua maioria publicações 

periódicas como: O Ultramarino; Portugal em África; Revista Colonial; Portugal em 

África; Revista Portuguesa Colonial e Marítima; Revista de Exposição Insular; A 

família portuguesa (todos eles periódicos portugueses); Revista de Cabo Verde; Boletim 

Oficial de Cabo Verde, etc. Tivemos igualmente em consideração algumas monografias 

escritas por portugueses e por cabo-verdianos parte constante na bibliografia citada. O 

mesmo método utilizámos também na análise de alguns sites credíveis e importantes 

para o nosso trabalho como consta na bibliografia.  

 



 15 

1. - Memória e o cenário cabo-verdiano na contemporaneidade  

(1890-1910) 

A história dos países africanos da língua oficial portuguesa apresenta uma 

enorme lacuna historiográfica, uma vez que os mesmos, por motivos associados à 

carência de recursos humanos e materiais nas mais diversas áreas das ciências sócias e 

humanas, não foram capazes de investir no estudo e divulgação da sua própria história. 

Apresentam, hoje, uma identidade cultural própria e uma memória histórica comum 

com Portugal (ex-metrópole), consequência dos quinhentos anos da descoberta, 

dominação e colonização portuguesas.  

Deste modo, pensamos que será primordial dar o nosso contributo para o estudo 

e divulgação de uma área da história com pouca tradição académica no nosso 

continente. Para o estudo desse passado comum – memória colonial –, é necessário um 

estudo aprofundado que envolverá não apenas a sociedade académica como também a 

sociedade em si, tanto dos países colonizados como da ex – metrópole, a “memória 

colectiva e individual”, com todas as suas temáticas e enigmas. 

Escolhemos estudar o caso de Cabo Verde, devido fundamentalmente a uma 

ligação familiar directa a este arquipélago – a materna. O objectivo pessoal consiste em 

estudar e divulgar a história do nosso continente e, em particular, do nosso país, 

contribuindo para o seu enriquecimento historiográfico, bem como para a sua identidade 

cultural. A nossa intenção é estudar a memória histórica colonial dos finais do século 

XIX e inícios do XX, subordinado, à temática seguinte: Representações de Cabo Verde 

e dos Cabo-verdianos, 1890-1910. 

Pretendemos para isso “regressar” ao passado, trazer para o presente a imagem 

da então província cabo-verdiana. Faremos uma viagem em torno do espaço local e da 

sua sociedade, analisando várias questões relativamente ao espaço geográfico, físico, e 

também questões de âmbito social. 

A memória colonial dos territórios africanos lusófonos naquele período é 

marcada por um conjunto de transformações a nível interno, de carácter social, 

económico e político e, por outro lado, mediante uma conjuntura internacional 

complexa, caracterizada pela emancipação de novos estados-nação como é o caso do 
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Brasil, em 1822, influenciando fortemente as outras colónias africanas de origem 

portuguesa, com destaque para Cabo Verde4.  

Convém, ainda, recordar, que estamos a tratar de questões relacionados com a 

memória nas mais diversas perspectivas, uma vez que envolvemos a memória colectiva, 

a memória individual e, por conseguinte, as suas marcas naquele espaço geográfico e 

durante o período em análise. São, indubitavelmente, muitas as temáticas que 

desenvolveremos ao longo do nosso trabalho. Todavia, mais do que tentar responder às 

perguntas, tentaremos descortinar os hábitos, os costumes, a tradição, enfim a cultura da 

então província cabo-verdiana no período em análise.  

 

É importante compreendermos o significado dos conceitos para podermos 

perceber as temáticas envolventes no mundo contemporâneo, que, como se sabe, no 

caso da memória desperta actualmente muito interesse, nas mais diversas áreas da 

história. Assim, começamos com uma pergunta que não é tão simples como à primeira 

vista parece: o que é a memória?  

Sendo breve, pode afirmar-se que a memória é uma espécie de arquivo onde 

encontramos no presente o passado. Para fazermos esta viagem temos, como é óbvio, de 

partir do presente, porque não podemos estudar o passado através do passado, mas sim 

do presente, utilizando as fontes (patrimoniais, bibliográficas, etc.) que nos permitem 

fazer este recuo no tempo. Por outras palavras, podemos dizer que «a memória permite 

transportar o passado para o presente»5, utilizando métodos e técnicas próprias, 

subjacentes aos vários ramos da ciência, especialmente as ciências sociais e humanas, 

que apresentam como principal objectivo estudar o homem e as suas práticas como a 

História, Arqueologia, Sociologia, Antropologia, etc.    

 Hoje, apesar de se notarem grandes avanços sociais e científicos, fala-se muito 

na “crise da memória”! “Os «lugares da memória» são, assim, sintomas da ruptura e do 

fim da comunidade baseada na tradição»6. Este facto é perceptível presentemente nas 

sociedades africanas (lusófonas), já que se transformaram, passando de uma sociedade 

                                                 
4 Sobre esta situação muitos historiadores apontam como marca o conceito de Nativismo, que 

começa, verdadeiramente neste período e se prolonga, segundo eles, até meados do século XX. Mas, 
quanto à nós, especialmente durante o período que estamos a estudar, como analisaremos mais à frente, 
não podemos aplicar este conceito, no seu amplo sentido, sobre a realidade cabo-verdiana. Voltaremos a 
esta questão, no primeiro capítulo.   

5 Cf. Elsa Peralta, A Memória do Mar, Património, Tradição e (Re) imaginação Identitária na 
Contemporaneidade, Lisboa, 2008, ed: Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas Universidade 
Técnica de Lisboa, p.91. 

6 Cf. Elsa Peralta, Idem, p. 105. 
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rural e tradicional para uma sociedade com novos paradigmas modernos e urbanos, em 

que a tradição perdeu a importância que tinha nas sociedades de outrora, como nas 

grandes cidades onde é notório a inexistência de convívio afável entre pessoas. A 

tradição oral era o veículo que transportava de geração em geração a sabedoria, as 

lendas, os mitos, as tradições, etc., dando assim uma continuidade entre o passado e o 

presente, permitindo a preservação da memória de um povo.  

Segundo Elsa Peralta (2008), Nora (1984) assinala quatro lugares da memória: 

«lugares simbólicos (comemorações, aniversários, emblemas); lugares funcionais 

(manuais, autobiografias e associações); lugares monumentais (cemitérios, edifícios); 

lugares topográficos (arquivos, bibliotecas e museus)»7. Estes últimos – lugares 

topográficos –, de todos aqueles lugares da memória citados são os únicos que 

utilizaremos como fonte do nosso trabalho. Centraremos a nossa investigação nos 

arquivos da Torre do Tombo, do Arquivo Histórico Ultramarino, etc., e nas Bibliotecas 

como a Biblioteca Nacional, todos eles localizadas em Portugal, porque é onde se 

encontram, pelo menos até à independência dos países africanos de língua oficial 

portuguesa, uma boa parte dos documentos, manuscritos (periódicos e monografias, 

etc.) africanos produzidos durante o período colonial. Portugal detém uma boa parte da 

memória escrita dos actuais países lusófonos africanos.  

 Analisar a realidade cabo-verdiana no século XIX e inícios do XX, só é possível 

graças aos importantes investimentos feitos localmente no sector social como o 

nascimento da escola e a introdução da imprensa. Ainda, a própria formação da 

sociedade cabo-verdiana, híbrida, em que o paradigma europeu se sobrepôs ao do 

africano, contribuiu e muito para que os cabo-verdianos adoptassem uma postura activa 

na vida social e política local, manifestada na literatura, como é o caso de Eugénio 

Tavares8, dando a conhecer um pouco da cultura cabo-verdiana, inclusive escrevendo 

em crioulo – confirmando, deste modo, a emergência e a consciencialização de uma 

realidade cultural própria, a cabo-verdiana, que apresentava um conjunto de 

características culturais e antropológicas próprias e singulares e na imprensa periódica 

da época. Durante esse período, notou-se no arquipélago uma intensa movimentação da 

imprensa local, manifestada no surgimento de vários jornais como: Revista de Cabo 

Verde, 1899; A Esperança, 1901; A Liberdade, 1902-1903; Cabo Verde, 1907 etc. No 

                                                 
7 Cf. Elsa Peralta, A Memória do Mar, Património, Tradição e (Re) imaginação Identitária na 

Contemporaneidade, Lisboa, 2008, ed: Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas Universidade 
Técnica de Lisboa, p. 105. 

8 Ver nota biográfica nas referências biográficas.   
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entanto, anos antes, encontramos o nascimento do Boletim Oficial de Cabo Verde em 

1844. Esses factos impulsionaram o desenvolvimento sócio/cultural do arquipélago e 

constituíram um marco importante da história local. 

 Os intelectuais da época utilizavam a imprensas e as monografias, para potenciar 

o “cultivo” da cultura, da sabedoria, para despertar sentimentos patrióticos, 

nacionalistas e mesmo regionalistas como é o caso de Luís Loff Vasconcelos9, que na 

sua obra A Perdição da Pártia, 1900, profere duras críticas à governação da província 

acusando e, ao mesmo tempo, apelando a investimento do governo na educação local, 

potenciando o desenvolvimento do arquipélago nas mais diversas áreas, já que a escola 

– educação e formação –, era tida como a causa e, simultaneamente, o remédio de todo 

o mal do arquipélago. Voltaremos a este assunto no tema Educação. 

Utilizavam, portanto, a imprensa, nomeadamente as publicações periódicas 

como o jornal O Ultramarino e A Família Portuguesa (isto apontando apenas os Jornais 

de origem portuguesa, porque o próprio Loff de Vasconcelos criara e colaborava com 

vários periódicos cabo-verdianos) os quais, através dos seus correspondentes locais, 

noticiavam sobre os territórios africanos. Neste sentido, podemos afirmar que os jornais 

constituíam o meio que as elites locais utilizavam para denunciar aquilo que chamavam 

“os males de Cabo Verde”.  

 O nascimento da imprensa local foi preponderante para a preservação da 

memória colonial de Cabo Verde, permitindo-nos hoje fazer esse recuo no tempo à 

procura dessas “imagens” que podem até ser complementadas, se assim se justificar, 

com auxílio de outras ciências como por exemplo a arqueologia, porque “ (…) Escavar, 

memorar, recriar e reconstruir constituem os passos determinantes desse trabalho de 

memória (…)”10, apresentando como objectivo a busca do passado de um determinado 

povo, principalmente sobre determinadas temáticas e épocas mais recuadas. 

A memória de Cabo Verde durante o período em estudo resume-se a “lugares 

funcionais” e “lugares monumentais” (mas em poucos casos e em muito mau estado de 

conservação). Naturalmente que graças a essas fontes de memória, essencialmente 

literárias, nos foi possibilitado fazer essa viagem ao passado, através dos periódicos e 

monografias, da época, que chegaram até nós.  

                                                 
9 Ver biografia nas referências biográficas.   
10 Cf. Luísa Afonso Soares, “Arqueologia do esquecimento e da memória em textos de Emine S. 

Özdamar”, Discursos da Memória, Espaço, Tempo, Identidade, Redes, n.º 2, Lisboa, 2008, ed: Colibri, 
p.78.  
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Os europeus da época, em geral, escreviam muito pouco sobre as possessões 

africanas e, face a essa carência, tivemos necessidade de recorrer a documentos 

publicados pelos portugueses em colaboração com as elites cabo-verdianas como é o 

caso dos jornais O Ultramarino e A Família Portuguesa. Surgidos em épocas 

diferentes, o primeiro em 1899 até 1903 e o segundo 1893 – 1897, fundados pelo 

mesmo autor, Eduardo Augusto de Sá Nogueira de Balsemão. Todos davam coberturas 

informativas, quinzenais, das então colónias africanas como era o caso de Cabo Verde, 

contando com correspondentes locais, praticamente em todas as ilhas habitadas do 

arquipélago. Embora, em alguns casos, estejamos perante uma auto-representação, não 

deixa de ser uma representação, já que essas informações eram elaboradas pelas elites 

locais na sua maioria descendentes directas dos portugueses.  

Tivemos igualmente oportunidade de recorrer a alguns relatórios dos então 

governadores locais, que nos relataram informações importantes sobre a temática em 

análise como constam na bibliografia.  

Tivemos à necessidade de recorrer às novas tecnologias, utilizando a Internet, 

procurando, através de algumas páginas oficiais e fidedignas, informações importantes 

que nos pudessem auxiliar no desenrolar do nosso trabalho, como, por exemplo, os 

debates parlamentares, no tempo da monarquia que estão, em certos casos, actualizados 

e disponibilizados no site oficial da Assembleia da República, o que nos permitiu 

formar uma ideia de como o arquipélago e a sua sociedade eram representados na 

metrópole e os temas inerentes aos debates parlamentares daquela ex-colónia.   

Analisando os nossos dados podemos afirmar que esse regresso ao passado foi 

feito apenas com base em documentos – memória escrita –, existentes em Portugal e, 

maioritariamente, de origem portuguesa. Todavia, como pretendemos dar continuidade 

a este trabalho futuramente, decerto que, por exemplo entre 1920/30, contaremos com 

outros tipos de fontes (como as orais, entre outras) no sentido de resgatar, estudar e 

divulgar o testemunho de algumas pessoas, sobre determinadas temáticas do período 

colonial, antes que desapareçam para sempre. Estamos certos que os dados que 

recolheremos serão uma mais valia para a construção da memória colonial daqueles 

países africanos, pois são testemunhas vivas da nossa história recente. 

É a única forma de recuperarmos a memória colonial do período em estudo, 

através da memória escrita, visto que o arquipélago dispunha de meios permitindo a 

escolarização da sociedade, dotando-a assim de meios e faculdade mental que, embora 

inconscientemente, nos deixou um legado de valor incalculável, através da escrita. 
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Perpetuaram-se os seus hábitos e costumes, angústia e anseios, “batalhas e 

derrotas”, até aos dias de hoje. E, seguindo a mesma senda, cabe a nós, os autores das 

ciências sociais e humanas, produto do nosso tempo e herdeiros do passado, garantir 

essa continuidade, através de várias medidas e métodos adequados, fazendo chegar às 

gerações futuras a memória dos seus antepassados.   

Podemos fazê-lo de uma forma directa e de várias formas quer através da 

conservação e restauro de alguns monumentos, e de lugares de memória, quer pela 

escrita, publicação e divulgação de novas reedições de periódicos e monografias 

importantes ou, ainda, pelos trabalhos académicos como teses, etc., garantindo, assim, a 

sua perpetuação.  

Deste modo, a continuidade apenas é feita através da repetição incessante, 

utilizando a mesma ferramenta que é a escrita, até porque a conservação das heranças 

documentais e mesmo monumentais têm sempre um risco – não são intemporais. Aliás, 

hoje mais do que nunca conhecemos esses riscos impulsionados e potenciados pelas 

nossas próprias acções, uma delas a questão do aquecimento global. Por outro lado, a 

própria durabilidade de alguns materiais como documentos/papeis é muito frágil e 

requerem, à medida que os anos avançam, consoante à evolução social e ambiental, a 

construção e adaptação de novas medidas e métodos de conservação.  

Tendo em vista todas estas questões, estamos perante um problema 

reconhecidamente sério, principalmente quando se fala do continente africano, 

longamente confiado à tradição oral como o elo da ligação entre o presente e o passado. 

Todavia, hoje sabemos que este elo é fraco e, como tal, torna-se necessário apostar na 

preservação, estudo e divulgação das memórias colónias africanas, investindo, 

naturalmente, na formação de quadros capazes de garantir a continuidade. 
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2. - Organização Político-administrativa de 

Cabo Verde, 1890-1910 

O arquipélago de Cabo Verde11 era uma das cinco colónias africanas sob a tutela 

administrativa portuguesa, mas com uma legislação diferente, uma vez que “ O estatuto 

de indigenato, que foi criado pelo decreto orgânico de 1869 com aplicação à Guiné, 

Angola e Moçambique, nunca vigorou em Cabo Verde, pois os cabo-verdianos tinham 

recebido da Rainha D. Maria II o direito de cidadania”12. Contudo, dada a sua 

característica geográfica, um espaço arquipelágico, semelhante ao das Ilhas dos Açores 

e Madeira, que possuíam o estatuto de ilhas adjacentes13, aquele não possuía nenhum 

estatuto administrativo. Por isso, a partir do século XIX, resultado de várias vicissitudes 

internas e externas, as elites locais começaram a interrogar-se sobre o estatuto 

administrativo do arquipélago, manifestando o interesse de possuírem o mesmo estatuto 

que as outras ilhas portuguesas do Atlântico – a de adjacência.   

A ideia de dotar o arquipélago de um estatuto político-administrativo, a par das 

outras ilhas do Atlântico – Açores e a Madeira –, data dos inícios do século XIX. 

Segundo, Ivone Centeio, desde os anos trinta da centúria de 800 que pretendiam dotar as 

ilhas atlânticas de uma “identidade política e administrativa” próxima de Portugal, 

atribuída em 1834 às ilhas dos Açores e da Madeira, excluindo Cabo Verde, por 

motivos que se prendem com a distância entre este e a metrópole, bem como pela fraca 

potencialidade económica do arquipélago em produzir riqueza, não esquecendo, neste 

sentido, que se trata de um território de fraca potencialidade agrícola14.  

                                                 
11 O Arquipélago de Cabo Verde é um país africano, situado cerca de 640 km da costa ocidental 

africana, fazendo fronteira marítima com os países da África Ocidental, nomeadamente Senegal, tendo 
ainda como vizinhos a Mauritânia, Senegal e Guiné-Bissau.  

É um território arquipelágico, com uma superfície de 4033 km2, constituído por dez (10) ilhas, 
das quais 09 (nove) são habitadas. São de origem vulcânica, tendo ainda um vulcão activo, na ilha do 
Fogo, que constitui o ponto mais alto do arquipélago, atingindo uma altitude de 2.829 metros de altura. 
As ilhas são de pequenas dimensões, na sua maioria montanhosas, com especial destaque para as ilhas do 
Fogo, Santiago e Santo Antão. 

12 Ana Cordeiro, “A administração da Província”, Nós, Cabo-Verdianos, A Representação da 
Identidade nos Textos Literários do Séc. XIX, Mindelo, 2009, pp. 37-38. [Tese de Mestrado, Universidade 
de Porto, Faculdade de Letras] 

13 Entende-se por adjacência a aproximação da metrópole ou das políticas dos centros políticos, 
para com as regiões vizinhas – como neste caso das ilhas do atlântico, como Açores, Madeira, Canárias, 
no caso espanhol –, “aproximando-as de si, em termos estatutários, constitucionalmente reconhecido, no 
âmbito da política de expansão ou imperialista, pode ser entendida como uma adjacência”. Cf. Ivone de 
Fátima Brito Monteiro Centeio, Conceptualização da adjacência e politica de aproximação, As Ilhas de 
Cabo Verde (1820-1960): a problemática da mestiçagem e a defesa do estatuto de adjacência, Coimbra, 
Faculdade de letras, Dissertação de Mestrado, 2007, p.80.    

14 Cf. Ivone de Fátima Brito Monteiro Centeio, Conceptualização da adjacência e politica de 
aproximação, As Ilhas de Cabo Verde (1820-1960): a problemática da mestiçagem e a defesa do estatuto 
de adjacência, Coimbra, Faculdade de letras, Dissertação de Mestrado, 2007, p.82.    
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Para além dos factores – geográfico e económico –, outras causas podem estar na 

origem da negação da adjacência ao arquipélago de Cabo Verde, na década de 30 do 

século XIX, como o factor humano15, uma vez que ao contrário das outras ilhas do 

Atlântico, a sociedade do arquipélago era (como se verá mais a diante no tema 

intitulado Demografia, II capítulo) maioritariamente constituída por mestiços e negros. 

Os brancos faziam parte de uma ínfima camada da população, contrariamente às outras 

ilhas. Estas, socialmente falando, eram mais próximas da Europa-Portugal do que Cabo 

Verde, embora este arquipélago comparativamente com as outras colónias africanas 

fosse diferente, na medida em que estamos perante uma realidade com características 

próprias, conservando no seu seio as heranças culturais tanto europeia como africana.  

Esta questão, a nosso ver, poderá ter alguma influência, mas não com o mesmo 

impacto que tiveram os outros factores – geográfico e económico –, já que são os 

maiores responsáveis pela não atribuição, nesta época, do estatuto de adjacência a Cabo 

Verde. 

Ainda no decorrer do século XIX, esta questão foi levantada pelo Marquês de Sá 

da Bandeira, em 1873, então Ministro da Marinha e Ultramar, “ (…) que reconhecia a 

necessidade de modificar, dentro do sistema de administração colonial, as condições da 

província de Cabo Verde (…)”, passando-a para um distrito com vínculo à 

administração do continente e às outras ilhas adjacentes. Mas tal proposta não teve a 

aceitação desejada na metrópole. Ainda no decorrer do século XIX, voltou a falar-se na 

questão de adjacência, mas mais uma vez sem sucesso. Mais tarde, com a República, em 

1911, o problema é novamente levantado “ (…) por ocasião das eleições para deputado 

pelo circulo de Cabo Verde à Assembleia Constituinte [pelo] candidato e ex-governador 

Marinha de Campos (1910-1911) que apresentava, como ponto principal do seu 

programa, essa velha aspiração (…)”16, porém sem êxito. Este desejo político das elites 

locais marcou praticamente toda a história do arquipélago até à sua independência em 

1975. 

Apesar das dificuldades anteriores à situação política do arquipélago melhorou 

bastante com a Revolução Liberal de 1820, e suas consequências, como a instituição do 

“primeiro governo parlamentar controlado por uma assembleia que viria a aprovar, em 

                                                 
15 Idem, Ibidem. 
16 Cf. Manuel Brito Semedo, A Construção da Identidade Nacional, Análise da Imprensa entre 

1877 e 1975, Praia, 2006, Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, pp.218-220.  
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23 de Setembro, a Constituição de 1822”17. Esta viragem da política na metrópole 

possibilitou que todas as colónias passassem, posteriormente, a ser representadas por 

deputados eleitos democraticamente pelos seus habitantes na Assembleia Nacional da 

Metrópole. No caso de Cabo Verde, a sua representação variava entre um ou dois 

deputados. 

O arquipélago de Cabo Verde dado a sua característica geográfica, um território 

insular, encontrava-se dividido em duas grandes regiões: as comarcas de Sotavento e de 

Barlavento, garantindo, deste modo, uma maior descentralização de poderes, 

fundamentalmente entre o poder local e regional, entre a sociedade e os centros urbanos 

onde se encontravam os principais serviços públicos.  

A Comarca de Sotavento, com sede na cidade da Praia, Ilha de Santiago, 

também capital da província, englobava todas as ilhas do Sul: Brava, Maio, Fogo e 

Santiago. A Comarca de Barlavento, por sua vez, com sede na cidade de Mindelo, S. 

Vicente, abarcava as ilhas do Norte: Boavista, Sal, S. Nicolau, S. Vicente, Santa Luzia 

(desabitada) e Santo Antão. Todas as ilhas tinham o seu próprio representante e, de 

igual modo, garantiam alguns serviços locais – embora na época não se pudesse falar já 

de uma descentralização muito abrangente –, que complementariam com os serviços 

garantidos na sede de cada comarca ou então na capital da província.  

Segundo o artigo 1.º, da reforma administrativa referendado pelo decreto de 24 

de Dezembro de 1892, o arquipélago de Cabo Verde constituía uma “provincia 

ultramarina, e um distrito administrativo, regido pelo código administrativo de 1842 em 

tudo quanto pelo presente decreto não for alterado: a sua administração é confiada a 

uma magistrado com a denominação de governador geral”, subsidiado por dois 

conselhos: Conselho do Governo18 e Conselho de Província19.  

                                                 
17 “As Cortes gerais, extraordinárias e constituintes de 1821”, A Monarquia Constitucional (1820-1910), 
Assembleia da República,http://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/AMonarquiaConstitucional.aspx.   

18 O conselho do Governo, “presidido pelo governador, é formado pelo bispo, Secretário Geral, 
juiz de direito de Sotavento, chefe de serviço de saúde , delegado do ministério publico em Sotavento, 
secretário de fazenda, official mais graduado em serviço na capital, diretor de obras publicas, presidente 
da camara, dois quarenta maiores contribuintes da cidade da Praia,, propostos pela camara em lista tripice 
para serem escolhidos pelo governador. (…) Tem por função: - decidir em ultima instancia todas as 
questões contenciosas, e corporações administrativas, e dar parecer sobre o que o governador o 
consultar”. Cf. “Reorganização administrativa da provincia de Cabo Verde”, A Família Portugueza, 
Lisboa, 5 de Janeiro de 1893, n.º: 1, p. 2. 

19 “O concelho da provincia compõe-se do secretario geral (presidente) um vogal escolhido pelo 
governador d’entre os propostos em lista tríplice pela câmara da Praia, um vogal escolhido pela mesma 
forma pela câmara de S. Vicente, o delegado da câmara de Sotavento, tendo como secretário sem voto um 
empregado de secretária do governo escolhido pelo governador. (…) tem por funções [:] julgar em 
primeira instancia as questões contenciosas de administração publica da provincia que não compete a 
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No artigo 2.º, o arquipélago dividia-se em nove concelhos20, embora tivessem 

surgido severas críticas por parte dos habitantes locais, uma vez que a reforma 

administrativa levou à extinção do concelho de Paul, na Ilha de Santo Antão. As 

Câmaras Municipais eram dirigidas por um administrador, acompanhado de cinco 

vereadores, divididos em dois grupos: primeira (1ª) classe e segunda (2ª) classe, 

consoante o grau de importância económica e social de cada ilha. Assim, as Câmaras 

que constituíam o grupo de primeira classe dividiam-se em seis (6) concelhos: Ribeira 

Grande, S. Vicente, S. Nicolau, Praia, Santa Catarina (estes dois últimos fazem parte da 

Ilha de Santiago) e Fogo. Boavista, Sal e Brava eram considerados de segunda classe.  

No artigo 3.º encontramos a divisão dos concelhos segundo as paróquias. Os 

concelhos de primeira classe dividiam-se em vinte e quatro paróquias21. Para a Ilha de 

Santo Antão havia cinco: Nossa Sr.ª do Rosário, Santo Crucifixo, S. Pedro Apostolo, 

Santo António das Pombas e S. João Baptista; para S. Vicente apenas uma, a paróquia 

de Nossa Sr.ª do Rosário; para S. Nicolau existiam duas: Nossa Sr.ª do Rosário e Nossa 

Sr.ª da Lapa; na Ilha do Fogo existiam quatro paróquias: Nossa Senhora da Conceição, 

Nossa Sr.ª da Ajuda, Santa Catarina e S. Lourenço; para Santiago que se encontrava 

dividido em dois concelhos, agrupava inclusive a Ilha do Maio na administração do 

concelho da Praia, havia um total de doze paróquias22.  

A Ilha de Maio possuía apenas uma paróquia – Nossa Senhora da Luz, associada 

às da Praia, que contava ainda com oito freguesias: Nossa Sr.ª da Graça, Nossa Sr.ª da 

Luz, S. Nicolau Tolentino, S. Lourenço dos Órgãos, Santiago Maior, S. Salvador do 

Mundo, S. João Baptista, Santíssimo Nome de Jesus, somando um total de nove 

paróquias das duas ilhas. O concelho de Santa Catarina agrupava três paróquias: Santa 

Catarina, S. Miguel, Santo Amaro Abade. 

Os concelhos considerados de segunda classe apresentavam ao todo cinco 

paróquias. Para o concelho da Ilha do Sal, Nossa Senhora das Dores; para Boavista 

duas: Santa Isabel e S. João Baptista; para Brava outras duas: S. João Baptista e Nossa 

                                                                                                                                               
outros tribunais; Dar consultas nos assumptos em que as leis especiais exigem os seus votos. Cf. Idem. 
Ibidem. 

20 “Em cada concelho havia um administrador e uma câmara municipal de 5 membros. Os da 1ª 
classe e de 3 nos de 2ª directamente eleito pelo povo”. Cf. “A Reorganização Administrativa da Província 
de Cabo Verde”, A Família Portuguesa, Lisboa, 5 de Janeiro de 1893, n.º: 1, p. 2. 

21 E, “a junta de paroquia com 2 ou 3 vogaes eleitos”. Cf. Idem. 
22 Cada paróquia contava um regedor e uma junta, presidida por um pároco, contando ainda com 

dois vogais de eleições, dos quais um será o tesoureiro. Cf. Organização administrativa da Província de 
Cabo Verde, Aprovada por Decreto de 24 de Dezembro de 1892, Lisboa, ed. Imprensa Nacional, 1893, p. 
14. 
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Sr.ª do Monte23. Estas paróquias estavam agregadas às autoridades religiosas locais, 

nomeadamente da Igreja Católica Apostólica Romana, como veremos no tema Religião. 

Ao todo havia vinte e nove freguesias, segundo a organização administração de 189224.  

Esta divisão administrativa era necessária e representava um importante auxílio 

na descentralização local, embora longe de uma total ou mesmo parcial descentralização 

do arquipélago, que se concretizasse numa maior assistência regional e local de serviços 

importantes para o dia-a-dia das populações como os hospitais, as escolas, etc. Aliás, o 

problema do distanciamento e escassez de serviços públicos fundamentais para as 

comunidades constituíam os maiores problemas que o arquipélago enfrentava na época, 

como veremos mais a diante no caso das escolas. 

No que concerne o funcionamento dos serviços públicos, estes eram 

caracterizados por serem distantes e com poucos recursos. Por exemplo, uma das causas 

que se apontava para o declínio económico dos portos do arquipélago, relacionava-se 

com a lentidão e o excesso de zelo, já que o “ (…) exagerado rigor e as enormes peias 

que se estão pondo á navegação de cabotagem em Cabo Verde (…) ” trava o 

desenvolvimento económico do país, uma vez que demoravam muito tempo a tomarem 

uma decisão e no que diz respeito ao comércio “ (…) exigem-se e duplicam-se sem 

necessidade, vistorias a navios; e obrigam-se os mesmos a fazer por cada viagem uma 

matrícula, o que está onerando e embaraçando espantosamente a navegação inter-insular 

(…)”25 beneficiando, naturalmente, a concorrência da navegação em detrimento do 

comércio local.  

Estas razões contribuíram para o declínio do Porto Grande de Mindelo, que não 

apresentava medidas favoráveis ao seu desenvolvimento, facto que se tornou ainda mais 

notório no decurso do século XX, devido à concorrência com as Canárias, de 

administração espanhola, e com Dakar, no Senegal, com medidas mais atractivas. Estes 

factos levaram à queda económica do arquipélago, levando consigo a própria 

decadência de S. Vicente, que fora durante anos ponto de escala fundamental da 

navegação marítima naquela área do Oceano Atlântico. Já no início do século XX o 

                                                 
23 Cf. Idem. Ibidem. 
24 Cf. Organização administrativa da Província de Cabo Verde, Aprovada por Decreto de 24 de 

Dezembro de 1892, Lisboa, ed. Imprensa Nacional, 1893, pp. 11-12. 
25 Cf., C. das Neves, “Cabo Verde: Administração Publica”, O Ultramarino, Lisboa, 6 de 

Setembro de 1899, nº 13, p.2. 
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abastecimento de carvão fazia-se nas Ilhas Canárias26, relegando as embarcações de 

Porto Grande e acarretando miséria às populações locais. 

Sintetizando, podemos afirmar que durante o período em estudo, o arquipélago 

estava numa fase muito incipiente de descentralização, visto que os principais serviços 

se encontravam centrados nas capitais das duas comarcas, com hegemonia para a capital 

da província, cidade da Praia, que concentrava todos os serviços administrativos 

existentes localmente, já que era a sede administrativa da província, residência do 

Governador-geral, e de onde saiam todas as decisões internas para as restantes ilhas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

26 Debates parlamentares, Monarquia constitucional, câmara dos Senhores Deputados, Cabo 
Verde, acta nº 67, Lisboa, 1903-05-05, p. 3. 
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3. - Conceitos 
 

A nossa intenção passa por analisar e compreender a utilização de alguns 

conceitos, tais como “povo”, “pátria” e “nação”, dentro das balizas cronológicas em 

estudo. A análise desses conceitos, implica a própria representação dos habitantes locais 

a – sociedade –, como de Cabo Verde.  

Deve-se ter um olhar atento e particular sobre o conceito de pátria, já que a sua 

representação implica uma auto-representação, por parte dos cabo-verdianos, pela sua 

importância e dimanações de outros conceitos como o de patriotismo, patriótico, 

patrício...., igualmente importantes no entendimento do envolvimento de sentimentos 

representativos e de pertenças entre a terra onde se nasce, habita e os seus habitantes.  

 

3.1 - Povo 

Ao longo da nossa pesquisa deparámos frequentemente com o recurso à 

referência do conceito de “povo”, todavia, para uma melhor compreensão temos 

necessariamente de ter em consideração a real designação do mesmo no período em 

estudo.  

O conceito de “Povo”, é muito abrangente, no sentido em que representa um 

conjunto de habitantes de um país, de uma ilha, de uma região ou, ainda, de uma 

localidade, mas não implica sentimentos de pertenças. Assim, ao longo do tempo, 

mediante a conjuntura social, cultural, política e filosófica, foi-se alterando e adquirindo 

formas e significados direccionados para o cidadão, definido como «uma grande reunião 

ou agregado de seres da mesma espécie»27.  

Comparando-o com o conceito de nação significando um grupo muito alargado 

de pessoas pertencendo à mesma origem, isto é, «consiste nos descendentes de um 

mesmo pai», o mesmo não acontece com o conceito de “povo”, visto que este “limitar-

se-ia «uma grande reunião de seres da mesma espécie28». O “povo” seria o todo que 

constituía um determinado território como é o nosso caso, independentemente de 

pertencer à mesma origem (geográfica, cultural, antropológica, etc.). Ou seja, estamos 

perante dois conceitos com significados totalmente diferentes um do outro, sendo que a 

“nação” envolve sentimentos de pertenças (geográficas, culturais, sociais, etc.), e o 

“povo” representa a massa, há uma relação entre o número e a reunião.  

                                                 
27 Cf. Fátima Sá e Melo Ferreira, “Povo – Povos”, Ler História, Lisboa, nº 55, 2008, p. 142. 
28 Cf. Fernando Catroga, “Pátria, Nação, nacionalismo”, Comunidades Imaginadas, Nação e 

Nacionalismo em África, Coimbra, 2009, p. 34;  
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Sendo assim, o conceito de “Povo” está consignado a um determinado espaço 

geográfico, enquanto que o conceito de “Nação” transcende as fronteiras geográficas, já 

que existem um conjunto de elementos culturais, antropológicos, sentimentais que unem 

as pessoas em torno de uma origem comum, mesmo estando longe da sua origem 

geográfica, porque partilham o mesmo sentimento de pertença. 

De acordo com a nossa pesquisa, o conceito de “povo” era utilizado no sentido 

muito alargado, descrevendo toda a sociedade cabo-verdiana no seu todo, agrupando 

todas as ilhas:  

 

“ […] Caboverdeanos! – lembrae-vos de que sois um povo constituído […]”29. 
 

Este exemplo é bastante elucidativo quanto à utilização deste termo, pois 

engloba todos os cabo-verdianos, ou melhor todos os cidadãos de todas as ilhas do 

arquipélago de Cabo Verde. Identicamente, um outro significado que nos parece óbvio é 

a utilização do conceito “povo”, no sentido mais restrito, de carácter regional e local: 

 

 O povo acha-se embaraçado em arranjar dinheiro para pagar a sua contribuição 
predial […]. O Povo pede com instancia para que seja tapada a conhecida Bocca da 
Ribeira do Rabil, e há, dizem, alguns contra. […]. O povo enthusiasmado com novas 
ceremonias, surprezas, etc., na sexta feira e sabbado d’alleluia30.  
 

Como se pode deduzir a partir deste exemplo, havia uma dupla utilização do 

conceito “povo”, uma sentido muito amplo, envolvendo toda a província, e de uma 

forma regional e local (de uma ilha, de uma região, de uma cidade ou concelho em 

particular), chamando a atenção, apelando, e, simultaneamente, caracterizando de um 

certo modo os habitantes locais como os de Santa Catarina que pela sua identidade 

cultural eram considerados um povo culturalmente atrasado, dada a sua herança cultural 

africana, que à luz da dominante cultura europeia era considerada como sendo inferior. 

Este conceito encontra-se muito representado na época em estudo, 

principalmente pelos próprios cabo-verdianos para denominar tanto o todo provincial 

como o todo regional e/ou local. 

 

 
 
                                                 

29 Cf. José da Cruz Silva, “Vox Clamantis in deserto!”, O Ultramarino, Lisboa, 11 de Fevereiro 
de 1900, nº 23, p. 3. 

30 Cf. W. G. “Boa Vista”, O Ultramarino, Lisboa, 6 de Julho de 1901, nº 57, p. 2. 
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3.2 – Pátria 

 O nosso objectivo passa por analisar a sua utilização, o seu real alcance, e, 

simultaneamente, compreender o que pode motivar a sua utilização como o sentimento 

de pertença a uma cultura e ao espaço geográfico.  

 Segundo Fernando Catroga conceito de “pátria” tinha uma associação muito 

ampla, reportando-se tanto à metrópole, considerada “mãe-pátria”, como às “pátrias 

pequenas”, que “também queria dizer «Província, cidade, vila, etc., em que alguém 

nasceu; terra natal», ao mesmo tempo que consignava o ideal de pátria por opção: a 

“pátria” também é o «país, terra, região, localidade que se considera como melhor» 

[…]”31.   

Analisando as situações em que era utilizado este conceito, pode-se afirmar que 

apresentava um duplo sentido. Referindo-se, primeiro, à província de Cabo Verde 

(localidade, região/ilha), representando o lugar onde nasceram e viviam que, de um 

modo geral, tinha o sentido de “pai – “pátria-pai”. E, segundo, o sentimento de pertença 

à pátria portuguesa, representado como “mãe-pátria”, já que, embora as elites locais não 

tivessem nascido naquele território, eram descendentes directos dos portugueses e 

também pelo facto de Cabo Verde pertencer em termos político a Portugal. Estamos na 

presença de dois territórios sob condições totalmente diferentes umas das outras, uma 

vez que o primeiro apresentava-se como colónia, o segundo como a potência 

colonizadora, havendo, por isso, uma ligação directa entre os dois, e daí o duplo 

sentimento de pertença.  

Porém, nos últimos anos do século XIX, em virtude dos acontecimentos internos 

(dificuldades sociais, resultante de estiagens prolongadas, falta de políticas atractivas ao 

desenvolvimento do arquipélago, etc.) o sentimento de pertença das elites locais a 

Portugal começou a minorar, já que estas sentiam-se abandonadas pela “mãe-pátria”. 

Foi, indubitavelmente, uma das causas do enfraquecimento do sentimento patriótico dos 

habitantes locais para com a metrópole, que foi se transformando gradualmente no 

despertar do patriotismo cabo-verdiano.  

Deste modo, as elites locais aproveitaram o forte desenvolvimento jornalístico e 

literário local, para manifestarem os seus desagrados como Luís Loff de Vasconcelos, 

no seu livro A Perdição da Pátria, em que afirma: 

 

                                                 
31 Cf. Fernando Catroga, “Pátria, Nação, Nacionalismo”, Comunidades Imaginadas, Nação e 

Nacionalismos em África, Coimbra, 2008, p. 35. 
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 (…) Temos innumeraveis razões, como filho de uma das colónias portuguezas, 
para graves resentimentos contra a mãe-patria, pela sua descuidada tutela e desleixada 
administração colonial, que não tem permittido o largo desenvolvimento moral e 
material que a nossa terra, o nosso querido cabo verde podia ter. (…)32.  
 

E de Eugénio Tavares, que um ano antes afirmava no seu artigo, publicado na 

Revista de Cabo Verde, que: 

 

 Nós os africanos somos filhos da mãe pátria. Filhos mais ou menos 
despresados, é verdade, mas filhos, em todo o caso. Não descendemos tanto dos 
degredados que para cá vinham acossados pela vara da justiça, então mais fallivel ainda 
que hoje, como dos valentes que ausavam arrostar mares e climas: o sangue dos 
cobardes, é que evidentemente não nos gira nas veias; porque esses taes não havia força 
que os arrancasse de barralho das larreiras33.  
 

Como podemos constatar nas citações, ambos manifestaram as suas mágoas e 

angústias, estando intrinsecamente ligado estes autores ao sentimento de abandono que 

sentiam da parte da metrópole. Mas mesmo assim não deixaram de se considerarem 

portugueses “filhos da mãe pátria” e, ao mesmo tempo, buscando e justificando, 

naturalmente, as suas descendências. Tanto Luís Loff como Eugénio Tavares foram 

buscar as suas linhagens, afirmando que estavam ligados à nacionalidade portuguesa 

“por sagrados vínculos de sangue, amor e dedicação”34 e que não são descendentes 

apenas de degredados como também daqueles “ valentes que ausavam arrostar mares e 

climas” rejeitando, assim, possíveis associações desagradáveis e, por vezes, pejorativas, 

afirmando que “o sangue dos cobardes, é que evidentemente não [lhes] gira nas veias; 

porque esses taes não havia força que os arrancasse de barralho das larreiras”35.  

A “mãe-pátria” correspondia a Portugal, considerado, por sua vez, a “pátria” de 

todos os territórios ultramarinos. E, do lado oposto, encontramos a presença de uma 

“pátria-província” ou “pai-pátria” que é o lugar onde nasceram e habitavam, a qual 

havia um grande afecto. A pátria portuguesa era considerada “pátria das pátrias”, porque 

é ela que representava a nacionalidade. 

Os habitantes locais eram cabo-verdianos mas também eram portugueses, 

pertencendo à “mãe-pátria” – Portugal. Pois, eram cabo-verdianos pelo facto de serem 

                                                 
32 Cf. Luís Loff de Vasconcelos, A Perdição da Pátria, Capitulo III, Lisboa, ed. Imprensa de 

Libanio da Silva, 1900, p. 1. 
33 Cf. Eugénio Tavares, Revista de Cabo Verde, S. Vicente, 1899, n.º 4, p. 5.  
34 Cf. Luís Loff de Vasconcelos, A Perdição da Pátria, Capitulo IV, Lisboa, ed. Imprensa de 

Libanio da Silva, 1900, p. 1. 
35 Cf. Eugénio Tavares, Revista de Cabo Verde, S. Vicente, 1899, n.º 4, p. 5.  
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nativos e, simultaneamente, assumiam-se como portugueses, porque aquele país era a 

“mãe” da pátria província Cabo Verde. 

 

Os termos derivados da “pátria” como “patriotismo”, “patrício”, “compatriota”, 

“patriota”, eram utilizados na altura no sentido de uma afirmação interna, provincial, 

face a metrópole ou aos estrangeiros. Não é nenhum equívoco analisar estes conceitos, 

embora se deva reconhecer que Cabo Verde era uma província ultramarina, daí que os 

símbolos como a bandeira, hino nacional, etc., que representam um Estado e a sua 

autonomia, eram portugueses. Mas havia sentimento de pertença tanto ao espaço como a 

cultura local, potenciando assim o aparecimento do conceito de pátria e os seus 

derivados.  

Luís Loff de Vasconcelos, através dos seus insistentes combates em prol dos 

interesses do arquipélago nos periódicos como nas monografias – tendo publicado 

alguns trabalhos semi-científicos, defendendo e apresentando propostas em defesa dos 

interesses locais –, nas intervenções em debates como nas conferências, foi um dos 

responsáveis pelo aparecimento do patriotismo local e pela mudança no modo de ser, de 

estar e de pensar dos cabo-verdianos nos finais do século XIX e inícios do XX. 

Potenciando o aparecimento no arquipélago de alguns seguidores como José Lopes que, 

em 1900, em forma de homenagem lhe dedicou, um poema conhecido como Saudação, 

em virtude da publicação do seu livro, A Perdição da Pátria, reconhecendo o esforço do 

autor em prol do desenvolvimento da província. Num dos parágrafos ele afirma que o 

autor do livro é “O homem, que adora a sua terra e lucta-/ Lucta sem tréguas – p’elo 

progresso seu/ O homem, esse homem, do seu pátrio ninho/ Bem mereceu”36.  

José Lopes reconheceu ligação do autor a Portugal, pela sua descendência, visto 

que é filho de pai português e mãe cabo-verdiana, e também que escolheu a terra que 

lhe “deu o berço” para viver. Ainda ao terminar afirma “Selvé, auctor da «Perdição da 

Pátria»!/ Salve, Luís Loff! Compatriota nobre!/ Ante o teu livro um povo inteiro inclina-

se/ E se descobre…”37.   

Este sentimento de pertença e de sentido perante o berço, Cabo Verde, que se vai 

transformar aos poucos – por força do agravamento das vicissitudes locais e do 

                                                 
36 Cf. José Lopes da Silva, “Saudação A Perdição da Pátria”, Lisboa, Imprensa de Libanio da 

Silva, 1900, p. 6.  
37 Idem, Ibidem., p. 8,9.  
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consequente sentimento de abandono que sentiam da parte da metrópole –, em 

patriotismo cabo-verdiano38.  

No texto intitulado “os males de Cabo Verde”, escrito por L. Loff de 

Vasconcelos e publicado no jornal O Ultramarino em Março de 1900, o autor faz uma 

breve referência ao conceito de “patriotismo”, naquilo que ele chama de primeiro mal 

do arquipélago – “ (…) sem um lampejo de “patriotismo” (…)”, ou seja, sem amor à 

terra, a “pátria-pai”, considerando um dos muitos “males” do arquipélago.  

Embora se compreenda que o autor esteja a falar da população cabo-verdiana no 

seu todo, também existia um duplo sentido de patriotismo, que dizia respeito à província 

em si, no seu todo, como no âmbito regional e/ou local. De resto, como foi aludido no 

início deste tema, o conceito de pátria na data em estudo podia também ter uma 

conotação mais ampla, abrangendo tanto a província em si, como a nível regional e 

local, daí a abrangência de alguns dos seus derivados.  

Paralelamente àqueles factores (o sentimento de abandono e de desprezo), é 

importante não esquecer factores extrínsecos, que contribuíram, da mesma maneira, 

para o declínio do sentido de patriotismo dos cabo-verdianos para com Portugal e, do 

lado oposto, o surgimento do patriotismo local, ligado aos acontecimentos dos últimos 

anos do século XIX, principalmente, o Ultimatum inglês de 1890 e a questão da “venda 

das colónias”.  

 Também no mesmo contexto era utilizado o conceito de patrício, que significava 

pessoas com a mesma origem, província, ilha ou localidade. Era utilizado para fazer a 

destrinça entre os naturais da província e os da metrópole ou, equivalentemente, entre o 

natural das ilhas e o estrangeiro como os portugueses: 

 

  (…) para desculpa uma acção rude e barbara que num baile praticou um 
protuguez, cujo caracter nos é inteiramente desconhecido. […] pois que o próprio 
portuguez conheceu que era um insulto (…). […] Um homem de caracter independente, 
amigo da sua pátria e sobretudo honrado, jámais vae injustamente contra o seu patricio, 
porque elles é que são irmãos […]39.  
 

Assim, o “amigo da sua pátria” traduzido significa o mesmo que amigo da sua 

terra. Neste sentido, o conceito de “patrício” no texto significa pessoas com uma origem 
                                                 

38 Entenda-se aqui por patriotismo o amor, sentido de responsabilidade e de defesa do 
arquipélago por parte dos próprios cabo-verdianos. Sabemos, todavia, que não podemos falar de devoção 
aos símbolos do Estado, porque Cabo Verde era ainda uma colónia ultramarina portuguesa, por isso 
mesmo este conceito deve ser entendido à luz da época em análise e dentro do referido contexto.  

39 Cf. Um Patrício, “Elle é Brincão”, O Ultramarino, Lisboa, 21 de Junho de 1901, nº 56, p. 2 
[Ver o artigo na integra em anexo n.º: 15]. 
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comum, descendentes da mesma pátria, o que não se aplicava ao cidadão português, que 

neste caso é visto como um estrangeiro, não pertencendo àquele território – ilha ou 

localidade. Na mesma senda encontramos a utilização do conceito de “compatriota”, 

que tal como patrício significava pessoas com uma origem comum – do mesmo 

território, província, região ou localidade. 

Finalizando, a província de Cabo Verde, nos finais do século XIX e inícios do 

século XX, já tinha um conjunto de elementos identitários que permitia manifestações e 

sentimentos de pertença próprios, facilitando assim a utilização adequada de vários 

conceitos ou termos já presentes localmente como o conceito da “pátria” e os seus 

derivados. Este conceito era entendido no duplo sentido, correspondendo a “mãe-pátria” 

e “pai-pátria”, primeiro referente a Portugal40, metrópole, e segundo a Cabo Verde, 

colónia. Estamos no prelúdio do surgimento do patriotismo cabo-verdiano para com a 

sua terra, ilha ou localidade, terra onde nasceram e viviam, em detrimento de Portugal, 

considerada, de um modo geral, “pátria das pátrias”. 

 

3.3 – Nação 

Seguindo a nossa linha de orientação, é importante perceber em que contexto os 

cabo-verdianos utilizavam este conceito, qual era o seu real alcance e, identicamente, se 

na época em questão já se pode ou não falar da nação cabo-verdiana no verdadeiro 

sentido do termo, (envolvendo sentimento de pertença cultural e espacial), que 

manifesta num sentir próprio, que apresentava e representava a individualidade local. 

Contrariamente àquilo que temos vindo a desenvolver, partiremos do princípio de como 

os próprios cabo-verdianos se auto-representavam. É uma questão que está 

intrinsecamente ligada a uma determinada sociedade e um determinado território, 

assente nas identidades e sentimentos de pertenças comuns. Igualmente, convém 

compreender, tal como outros conceitos já desenvolvidos, a sua real utilização durante o 

período em análise. 

Assim, segundo as pesquisas realizadas, não é apropriado colocar ainda a 

questão da formação da nação cabo-verdiana, do sentir “exclusivamente” cabo-

verdiano, assente num conjunto de realidades identitárias, permitindo-nos apresentar e 

reconhecer um nós (cabo-verdianos) como um todo, destrinçando-se do outro como os 

europeus-portugueses. Embora já houvesse sentimento de pertença cultural e espacial, 

                                                 
40 Também visto como a nação que incluía todas as então colónias ultramarinas, já que não 

podíamos ainda falar na fisionomia de uma nação cabo-verdiana. 
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podemos apontar a individualidade local perante o outro, não havia ainda, porém, 

segundo os dados recolhidos, uma consciencialização generalizada de um todo cabo-

verdiano, mas, no período em análise, estava a ser largamente cultivada pelos 

intelectuais cabo-verdianos, principalmente nos periódicos de então, atingindo o ponto 

alto no decorrer do século XX.  

Este facto pode traduzir-se num duplo sentimento de pertença – à colónia de 

Cabo Verde e de um sentir português –, logo pertencendo a um todo que era a “nação 

mãe” (Portugal) mais as suas colónias. 

Paralelamente, ao sentimento de pertença a Cabo Verde e, de uma certa forma, 

de defenderem, lutarem e de se identificarem como cabo-verdianos, havia também o 

sentimento de pertença a Portugal. Na mesma óptica, é importante realçar que Portugal 

era um todo – metrópole mais as suas colónias e que, apesar da sua diversidade cultural 

e linguística, havia traços ou elementos culturais que nos permite falar da nação 

portuguesa num sentido muito amplo, não apenas da “dos portugueses em si” como dos 

naturais das colónias. Há que lembrar a religião Católica Apostólica Romana, a língua 

portuguesa e os vários elementos que identificavam o Estado português, ao qual todos 

reconheciam, respeitavam e se identificavam como a bandeira (as suas cores), o hino, 

brasão, moeda nacional: 

 

Cada nação tem a sua [bandeira] com diferentes cores e emblemas segundo as 
tradições e crença de cada uma. 
A de Portugal que por enquanto também é de Cabo-Verde, é a mais gloriosa e 
immaculada de todas as bandeiras do mundo e compõe-se de duas cores bem distintas: 
azul e branco. As cinco quinas que n’ella se pintam em cruz significam as cinco chagas 
do Nosso Divino Redenptor, as quaes tomam por armas aquelle Rei cuja lança «escura 
faz qualquer estranha gloria», mostrando assim á posteridade que só póde ser grande a 
nação que tem crenças e que respeita religião sublime do crucificado (…)41. 
 

O autor, internamente às elites cabo-verdianas, reconhece e identifica-se com a 

bandeira portuguesa, que, equitativamente, representava as colónias como o caso de 

Cabo Verde. Mesmo reconhecendo que “por enquanto também é de Cabo-Verde”, 

pressupondo e perspectivando uma possível separação administrativa entre as duas 

partes, mostra bem o conhecimento e a identificação pelos habitantes locais da bandeira 

nacional, identificando as suas cores: azul e branco, os símbolos: “as cinco chagas do 

Nosso Divino Redenptor”. Analisando ainda o parágrafo em questão, pode afirmar-se 

                                                 
41 Cf. Pedro Monteiro, “O Pendão das Quinas”, Esperança, Almanach Luso-Africano, Revista 

Colonial, Popular, Encyclopédia, S. Nicolau/Braga, 1901, nº 9, p. 136.   
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que estamos perante uma monarquia cristã. Cabo Verde não aparece como uma nação, 

apresentando-se como parte integrante da nação portuguesa, a qual representava todas 

as outras colónias. 

É cedo falar na fisionomia do Estado-nação cabo-verdiano, pelo simples facto de 

que para um Estado requer, categoricamente, a sua autonomia política, independência e 

o reconhecimento como tal, e a nação pressupõe uma pertença a um determinado lugar, 

uma origem comum de um grupo indeterminado de indivíduos, «…, que embora 

vivendo em vários países, e sob diversos regimes políticos tem uma origem comum, 

falam a mesma língua, seguem os mesmos costumes, a mesma religião, etc. …42», 

sobretudo, há uma consciencialização de pertença comum, facto que ainda não se 

verificava no arquipélago. 

Embora estando perante um território que, de certo modo, se aproximava 

daquela definição, analisando os factos chega-se a conclusão que não era uniforme, na 

medida em que não é possível falar de uma consciencialização e de um sentimento de 

pertença apenas à cultura cabo-verdiana, mas sim de um território dividido entre a 

consciência cultural e de pertença de uma classe dominante colonos, e de uma outra 

classe constituída por mestiços e negros de uma consciencialização diferente e distantes 

da primeira, subordinados ao seu domínio cultural. Entre eles encontra-se a elite letrada 

local, consciente de pertencer às duas realidades, já que são naturais de Cabo Verde e 

são descendentes directos dos europeus-portugueses; possuidores, amantes e defensores 

das duas culturas. Encontra-se entre um e outro pelejando a favor das causas do 

arquipélago, terra que os viu nascer e onde viviam. 

É importante ainda salientar que as questões que se colocavam em relação às 

outras então possessões ultramarinas africanas, não se colocavam do mesmo modo que 

no caso de Cabo Verde: questões étnicas, culturais/linguísticas, geográficas e religiosas. 

Está-se perante um território cuja realidade interna era totalmente diferente, 

comparativamente, com aquelas realidades africanas. Por exemplo, recuando no tempo 

perceberemos, seguramente, que o próprio povoamento, a evolução histórica e social do 

arquipélago se processaram de forma diferente, daí a particularidade local em relação as 

realidades africanas, pelo menos os sob a mesma condição de colonizado. 

As colónias não eram representadas como nação, ao contrário, por exemplo, do 

conceito da pátria, que representava tanto as colónias – “pai-pátria-, e metrópole 

                                                 
42 Cf. Fernando Catroga, Pátria, Nação, Nacionalismo, Comunidades Imaginadas, nação e 

nacionalismo em África, Coimbra 2008, p. 34; 
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representada como “mãe-pátria” – “pátria das pátrias”. O termo é restrito, referenciando 

apenas a Portugal.  

No livro de Luís Loff de Vasconcelos, intitulado A Perdição da Pátria, 

manifestando-se contra a proposta da venda das colónias como forma de saldar a divina 

portuguesa, ele interroga-se se “outras nações teem alienado e cedido as suas 

colónias?”, e responde mais à frente dizendo “O que não é justo é que as colónias 

paguem os erros da metrópole e que se faça a força, do indígena portuguez, vassallo de 

outra nação”43. Ou seja, as colónias e as suas sociedades – que, no fundo, ele representa 

os como “indígena portuguez” –, sejam submetidas, vendidas ou alienadas a uma outra 

nação ou potência colonizadora. Culpa os dirigentes políticos, afirmando que “Esse 

povo não tem culpa que a nação chegasse ao ponto a que chegou” e pede que exijam a 

responsabilidade àqueles que, de facto, levaram o “paiz a lama” e a necessidade de 

vender colónias para saldar “os largos esbanjamentos”. Segundo ele, quem deveria 

pagar as dividas eram aqueles culpados, confiscando e vendendo os seus bens “para 

pagar a divida da nação”. 

O conceito da nação assume um significado amplo – metrópole mais as suas 

colónias –, e restrito, mencionando directamente a metrópole, visto que “ (…) é elle que 

representa a nacionalidade (…)”44. 

Em forma de síntese, pode afirmar-se que na colónia ultramarina, já havia 

sentimentos de pertença à sociedade, ao território, a região/localidade, assente nas 

identidades culturais, sociais e geográficas próprias. Igualmente, havia o sentimento de 

pertença à metrópole, assente em alguns elementos culturais como a língua portuguesa e 

a religião católica, ainda por motivos de carácter político-administrativo, que fazia 

sentir aos cabo-verdianos como parte integrante da nação portuguesa. Havia uma 

ligação muito forte e intensa de pertença a Cabo Verde, por uma série de motivos já 

mencionados, e sentimento de pertença a Portugal, considerada a “nação-mãe”, que 

abarcava todas as restantes sociedades coloniais ultramarinas. 

Estamos no despertar do nacionalismo local, que se vai transformar mais tarde 

na consciencialização e, consequentemente, na emancipação da nação cabo-verdiana no 

decorrer do século XX.  

 

                                                 
43 Cf. Luís Loff de Vasconcelos, A Perdição da Pátria, Lisboa, ed. Imprensa de Libanio da Silva, 

1900, p. 19. 
 

44 Cf. Idem, Idem. p. 8. 
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I Capítulo  
   

Sociedade, Cultura e Religiosidade 
 
 

1. - Desenvolvimento social e cultural 
 
 
1.1 - Breve enquadramento do cenário sócio-cultural 

A sociedade cabo-verdiana era uma sociedade dotada de infra-estruturas em 

moldes “educacionais” e “informativos” que lhe permitia, de uma certa forma, ombrear 

com as demais possessões ultramarinas portuguesas, estando até na vanguarda do 

desenvolvimento social e “cultural” comparativamente com aquelas sociedades.  

Para podermos compreender melhor tal situação, temos de ter em conta os anos 

precedentes, recuando um pouco no tempo e no espaço de forma a recuperar as medidas 

e os progressos notados no início do século XIX e o seu impacto no período em estudo. 

Em primeiro lugar, o arquipélago de Cabo Verde dispunha já no início do século 

XIX de escolas públicas, construídas em lugares importantes como na capital da 

província. Assim, a primeira escola primária a ser construída foi em 1817 e, 

posteriormente, na Ilha Brava, em 1848, deu-se a abertura do ensino secundário, que foi 

transferida mais tarde, nomeadamente em 1858, para Santiago. Dois anos mais tarde, foi 

criado o liceu da Praia e, em 1866, a abriu o Seminário Liceu de S. Nicolau45, 

contribuindo, deste modo, para a educação e formação da sua sociedade. 

Em segundo lugar, a introdução da imprensa em África efectuou-se primeiro em 

Cabo Verde, que começou a imprimir o seu Boletim Oficial em 1842. Posteriormente, 

seguiram-se outras colónias, nomeadamente Angola, Moçambique e S. Tomé e 

Príncipe. Desse conjunto de territórios africanos, apenas a Guiné-Bissau tardou a sua 

implementação e só muitos anos depois, muito concretamente em 1880, imprimiu o seu 

primeiro Boletim Oficial, porque encontrava-se vinculada à administração de Cabo 

Verde até a data de 1879.  

Não obstante, “foi em Angola, na cidade de Luanda, em 1855, que nasceu o 

primeiro jornal da África portuguesa: o Aurora!”. No caso de Cabo Verde apenas em 

1877 apareceu o primeiro jornal local, denominado O Independente, na Cidade da 

                                                 
45 Cf. Manuel Veiga, Cabo Verde: Insularidade e Literatura, Paris, edição Karthala, 1998, p.110. 
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Praia46. A partir dessa fase, seguiu-se um intenso trabalho jornalístico no arquipélago 

com a saída de mais jornais como o Echo de Cabo Verde (1880), Imprensa (1880-81), A 

Justiça (1881), etc., sendo estes os de maior destaque.  

No decorrer do século XIX, nomeadamente na década de 50, instalaram no 

arquipélago, nomeadamente em S. Vicente, uma estação telegráfica, permitindo-lhe 

estar em ligação telegráfica com as outras sociedades, particularmente com a metrópole, 

enviando e recebendo telegramas.     

Enfim, o arquipélago dispunha de um conjunto de infra-estruturas e meios, 

permitindo-lhe educar, escolarizar, como também informar e dar a conhecer os seus 

residentes o que se passava localmente, na metrópole e nas restantes colónias 

ultramarinas, que, na época, se resumia apenas a África e Ásia.  

Esses meios possibilitaram o aparecimento de uma nova realidade crioula47, uma 

elite letrada local. Consequentemente, “os filhos da terra” deram uma nova dinâmica e 

uma nova abordagem social e cultural, metamorfoseando toda a história posterior de 

Cabo Verde. O aparecimento desta nova realidade na sociedade cabo-verdiana permitiu 

que desabrochasse uma sociedade a um tempo esclarecida e inquieta mas culturalmente 

evoluída e dinâmica. 

Embora se deva reconhecer que esse escol é fruto desses investimentos, mas 

também é importante salientar que, na sua ampla maioria, eram descendentes directos 

ou indirectos das famílias portuguesas residentes nas ilhas. Desta maneira, analisando a 

expressão de Luís Batalha, está-se perante “portugueses-cabo-verdianos”. Assumiam-se 

como portugueses nascidos em Cabo Verde, pertencendo a um todo que constituía a 

nação portuguesa48, mas pelejando pelos interesses da província.  

Descendentes das famílias europeias-portuguesas, possuindo um certo poder 

económico, foram escolarizadas e apoiadas pela sua condição, sendo que a maioria 

frequentou os liceus. Pela informação que dispomos, poucos chegaram a frequentar o 

                                                 
46 Cf. João Nobre de Oliveira, A Imprensa Cabo-Verdiana 1820-1975, Macau, ed.: Fundação 

Macau, 1998, p.: 15-26. O título, ao contrário daquilo que pode aparecer à primeira vista, não quer dizer a 
independência da então colónia de Cabo Verde, mas sim a autonomia do jornalismos perante certos 
poderes locais. 

47 Mestiço e formado efectivamente a partir do contacto dos dois povos, que à partida eram 
totalmente diferente uma da outra, europeus e africanos.  

48 Cf. Luís Batalha, “A elite portuguesa-cabo-verdiana: ascensão e queda de um grupo colonial 
intermédio”, A persistência da História, Passado e contemporaneidade em África, Lisboa, Imprensa de 
Ciências Sociais, 2004, p. 191-223. [Embora o autor aqui aborde um período muito mais recente, 
nomeadamente a partir de 1917, com criação do liceu de Mindelo, S. Vicente, e o objectivo de estudo seja 
totalmente diferente, pensamos que o termo e o pequeno exemplo que analisamos faz todo o sentido. No 
próximo capitulo abordaremos melhor a questão de representação e auto-representação dos cabo-
verdianos na época. 
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ensino superior. De qualquer forma, permitiu que adquirissem uma profissão na 

administração pública local ou nas então colónias africanas como na Guiné-Bissau e 

como jornalistas, escritores49, etc.   

 

A viragem na política colonial de Portugal, no século XIX, deve-se 

essencialmente à Revolução Liberal de 1820-21, que permitiu um maior investimento 

no sector social das colónias portuguesas ultramarinas, possibilitando assim o 

surgimento de uma nova realidade além-mar como o nascimento da imprensa nas 

colónias – primeiramente na Ásia (Índia e Macau) e depois na África portuguesa, em 

particular em Cabo Verde – a disseminação de instrução pública no arquipélago e o 

investimento no sector da comunicação. A partir deste momento, notou-se 

efectivamente, um circunstancial desenvolvimento social, cultural e, quiçá, político do 

arquipélago, manifesto, em boa parte, na dinâmica, atitude das suas gentes, 

pressionando, denunciando, apelando, nas monografias e nos periódicos os 

acontecimentos locais. Isto é, aproveitaram a nova arma para manifestarem as suas 

mágoas e ensejos, sempre em defesa do arquipélago.  

Esta atitude possibilitou que o arquipélago amadurecesse social e culturalmente. 

Identicamente, despertou a consciência das elites na luta, na defesa dos seus próprios 

interesses, relacionados com a província ou com a ilha, localidade onde habitam.  

É neste cenário de inquietação herdado dos anos precedentes, essencialmente das 

medidas e investimentos feitos no início e meados do século XIX no sector social, 

possibilitando o nascimento de um sentimento “regional-provincial”, que caracteriza o 

período em estudo e em nada colide com o clima anteriormente referido. De resto, é a 

própria evolução social que permite afirmar que o arquipélago era uma realidade à 

margem das outras possessões ultramarinas africanas sob a tutela colonial portuguesa.   

O grosso da população era constituído por analfabetos. É importante não 

esquecer que se está perante uma ex-sociedade escravocrata, por isso, há muitas 

perguntas que podemos colocar e uma delas é: estamos perante uma sociedade violenta? 

Havia e como funcionavam as instituições judiciais e militares no arquipélago?   

Esta colónia dispunha de instituições judiciais como os Tribunais, a Polícia, 

onde encontramos vários ramos como a Polícia da Capitania dos Portos, etc., 

localizados nas cidades, concelhos e freguesias. Havia também no arquipélago vários 

                                                 
49 É o caso de Eugénio Tavares, Luís Loff de Vasconcelos, Lopes da Silva… Ambos vultos de 

peso na então sociedade cabo-verdiana. 
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pontos estratégicos – fortes e/ou quartéis –, guarnecidos por militares para a defesa da 

província e dos interesses da metrópole.  

Na reorganização militar de Cabo Verde em 1896, foi substituída a companhia 

de guerra por uma companhia de artilharia denominada Companhia de Artilhada de 

Guarnição de Cabo Verde, localizada na Cidade da Praia, e no mesmo período a polícia 

da província passou a chamar-se de Polícia Civil de Cabo Verde50. A primeira com a 

missão de assegurar a defesa da província e a segunda a segurança interna e social do 

arquipélago. 

No corpo militar e policial houve como é de esperar todo o interesse em integrar 

os habitantes de Cabo Verde nessas forças de segurança e, em alguns casos, até 

ocupavam postos muito bem colocados na hierarquia militar como é caso de Major José 

Xavier Crato, com as tropas cabo-verdianas, a qual faziam parte do Batalhão de 

Caçadores n.º1 e o Coronel Lourenço Justiniano Padrel, com as forças coloniais, ambos 

naturais de Cabo Verde51. Isto é, os naturais das ilhas eram integrados nas instituições 

públicas, como na estrutura militar, permitindo uma maior integração dos habitantes na 

administração local. 

No que concerne à polícia o cenário era semelhante, já que os autóctones é que 

constituíam a força de segurança interna, como consta na seguinte afirmação, do Sr. 

Deputado Ferreira de Almeida, proferida no debate parlamentar, 25 de Janeiro de 1897:  

 

Por todas estas rasões de abundancia publica e de miseria da classe, e, ainda 
mais, porque pela organisação militar de Cabo Verde se mandou dar agora 400 réis 
diarios ás praças chamadas da companhia de policia ali organisada, policia que é feita 
pelos indigenas, e se os indigenas do Cabo Verdeao serviço do estado podem, em 
condições mais faceis de vida de que em Portugal, receber 400 réis diarios, parece-me 
muito pouco até que os indigenas nacionaes tenham só 500 réis52.     
 

Este exemplo, apesar de ser longo, é bastante explícito do ponto de vista da 

organização militar e da incorporação dos indígenas nessa mesma força de segurança. 

Analogamente, mostra também um outro problema que tem que ver com o salário dos 

funcionários, o qual era considerado muito insatisfatório. Aliás, este problema não era 

apenas um problema local mas também da metrópole e, provavelmente, das outras então 

colónias ultramarinas.  
                                                 

50 Cf. “Reorganização Militar de Cabo Verde”, A família Portugeza, Lisboa, 1896, nº: 97, p. 1. 
51 Cf. A de A., “Exercito Ultramarino”, O Ultramarino, Lisboa, 6 de Outubro de 1899, nº 15, p. 

2. 
52  Cf. Debates parlamentares, Monarquia Constitucional, câmara dos senhores deputados da 

Nação Portuguesa, sessão N.º 13, DE 25 de Janeiro de 1897, p. 138.  
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A nível interno, durante a nossa pesquisa encontramos alguns casos de violência 

e de roubo, principalmente, nos meios rurais, com predominância para a Ilha de 

Santiago. Esses casos são pontuais. Por exemplo, no que diz respeito a assassinatos, 

acontecendo no desfecho de uma briga que acaba mal e não se apresentavam como 

actos premeditados. No caso de roubos, aparecem, especialmente, nos momentos mais 

críticos, devido a maus anos agrícolas.  

A capacidade de resposta das autoridades era muito fraca pois, para além da 

distância a que se encontravam dos locais onde se davam os distúrbios, enfrentavam 

também falta de meios humanos e materiais. Assim, alguns casos de crimes como os 

roubos e mesmo assassinatos ficavam impunes53.  

Contudo, apesar de estamos na presença de uma ex-sociedade escravocrata, não 

apresentava grandes problemas sociais relacionados com a violência. Está-se na 

presença de uma sociedade sem divisões sociais – étnicas, religiosas, culturais ou 

geográficas e, por isso, com uma estrutura social diferente dos demais territórios 

ultramarinos africanos sob administração portuguesa.  

Havia, por parte das elites locais, a consciência que esses pequenos problemas 

não residiam apenas na justiça. São problemas estruturais da sociedade cabo-verdiana 

da época, porque “ (…) a falta d’educção moral concorre para taes casos sejam mais 

frequentes (…)”. Isto aludindo, óbviamente, ao elevado número de analfabetos que 

existia.  

Assim, é legítimo afirmarmos que houve todo o interesse por parte dos colonos 

em implementar no arquipélago um conjunto de infra-estruturas sociais, de modo a 

potenciar o desenvolvimento do arquipélago. Também havia interesse da parte daqueles 

em integrarem os habitantes locais, os indígenas, na estrutura social como na 

administração das instituições locais: no corpo militar, polícia, etc., graças ao 

desenvolvimento social e cultural assinalado no arquipélago no decorrer dos anos. 

Para melhor esclarecimento, dividimos este capítulo em vários temas que 

consideramos essenciais para a compreensão da realidade local, comparativamente com 

a metrópole e com as outras realidades colónias africanas.  
                                                 

53 Como nos diz o jornal O Ultramarino, de 1899, ao qual se apresenta como problema 
fundamental, a falta de resposta das autoridades policiais, e a maior parte dos crimes cometidos “ficam na 
maior parte impunes, porque o assassino tem tempo para fugir, antes que dêem os primeiros passos para a 
sua captura. Passados oitos dias, cae em esquecimento”. E, quando “reapprece alguns mezes depois, para 
tornar a fugir quando lhe consta que o juiz de direito está no julgado em vista de correção”, isto para os 
crimes mais graves como o caso de assassinato, enquanto que outros crimes praticamente ficavam 
impunes como roubo, etc. Cf. L. “Cidade da Praia”, O Ultramarino, Lisboa, 5 de Maio de 1899, nº 5, p. 3. 
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Deste modo, em primeiro lugar, uma caracterização, descrição e análise 

detalhada dos vários sectores sociais como a evolução demográfica, a educação e a 

religião permitir-nos-á ter uma ideia completa da então sociedade cabo-verdiana. E, em 

segundo lugar, fazer uma ponte entre este capítulo e os seguintes, de modo a 

percebermos, verdadeiramente, como se representava a sociedade cabo-verdiana durante 

o período em análise.  

 

1.2. – Evolução Demográfica 

É de extrema importância para o trabalho analisar em pormenor a evolução 

demográfica da província de Cabo Verde, de maneira a perceber bem de que sociedade 

se está, realmente, a falar e todo o enredo em torno do seu crescimento e similarmente 

tentar perceber, através da analogia, o seu desenvolvimento durante às duas décadas em 

análise.  

Importa ainda acrescentar que os dados, maioritariamente, são informações 

retirados de Boletim Oficial de Cabo Verde, que consideramos fidedignas. 

Estes dados serão, logicamente, analisados de acordo com a própria 

denominação da população e dos seus habitantes como a denominação e as diferenças 

das naturalidades/nacionalidades existentes naquele espaço. Por exemplo, a sociedade 

local era representada na época segundo as “raças”: “preta”, “branca” e “mixta” (esta 

último corresponde a mestiços). Estas denominações, como se verá, estão já 

ultrapassadas, embora estejam relacionadas com a forma como os europeus viam o 

“outro”, ignorando-o, menosprezando-o, superiorizando-se, considerando que a única 

cultura minimamente aceite era a europeia e as restantes eram inferiores. 

Seguindo o nosso itinerário e começando por analisar a população cabo-verdiana 

– dentro da baliza cronológica que estamos a estudar –, segundo os dados recolhidos, 

pode afirmar-se que se apresentava com graves entraves no seu crescimento, 

fundamentalmente por questões relacionadas com as longas estiagens e 

consequentemente fome que resultava quase sempre em número de mortos muito 

elevados e da emigração. 

Segundo as fontes, o arquipélago apresentava em 1892 uma população de 

129075 e em 1910 de 142552 habitantes. Portanto, de 1892 (foi o ano em que 

conseguimos dados, através de Boletim Oficial de Cabo Verde, 1892, mais precisos) 

para 1910 houve um crescimento populacional local de aproximadamente 13477 

habitantes, como podemos constatar no seguinte gráfico: 
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Figura n.º: 1: Diferença populacional entre 1892 e 1910, na província de Cabo verde54.  
 

 Ou seja, houve um crescimento populacional muito fraco durante os 18 anos, 

que marcam a diferença entre o ano de 1892 e o de 1910. Voltaremos a este assunto 

mais adiante de modo a percebermos melhor as causas deste fraco crescimento 

populacional durante este período). 

Analisando ainda a tabela em anexo55, referente aos números de nascimentos e 

de óbitos durante o período de 1901 a 1910, facilmente se percebe que, de facto, durante 

este período, houve um número de nascimento muito superior à 13477 habitantes 

(referente apenas a uma década) que é a diferença numérica de habitantes entre os anos 

de 1892 a 1910. Examinando apenas os dados dos anos de 1900 (de 1901 à 1910), 

temos um número de nascimento de 53160 habitantes. O gráfico a seguir é bastante 

ilustrativo sobre esta questão:   

                                                 
54 Cf. Ver anexo nº: 11. 
55 Ver anexo: Mapa demográfico da província relativo ao período de 10 anos (1901 – 1910), nº: 9 

e 10.  
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Figura n.º: 2. Geografia da natalidade em Cabo Verde, referente ao número de 

nascimento do ano 1901-191056. 

 

 Sendo que, conforme consta no gráfico em cima, as ilhas com maior número de 

nascimentos eram as de Santiago com 27332 e de S. Antão com 9878 habitantes. Numa 

posição intermédia encontrámos as Ilhas do Fogo com 5946, de S. Vicente com 3457 e 

de S. Nicolau com 3346. As restantes apresentavam um número de nascimento muito 

baixo, o que pode ser justificado pela distribuição geográfica dos habitantes que estão 

intimamente ligados ao sector económico e de sobrevivência.    

No mesmo período temos um número de mortos (pelas mais variadas causas, 

visto que não foi apontada nenhuma causa em concreto) de 49797 habitantes. Logo, 

houve um número de nascimento considerável mas que devido às várias vicissitudes 

locais, fome e epidemias, corresponde a um aumento acentuado de número de óbitos, o 

que provocou uma paralisação no crescimento populacional da província, como 

podemos ver no gráfico seguinte: 

                                                 
56 Cf. “Mapa Demográfico da Província, Nascimento, relativo ao período de 10 Anos (1901-

1910)”, Boletim Oficial da Província de Cabo Verde, 1911, Apenso nº: 2, Secção Estatística, p. 12 
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Figura n.º: 3. Geografia do número de óbitos, 1901 – 191057. 

 

 Assim como nos números de nascimentos, as ilhas mais afectadas continuam a 

ser as com um número populacional muito mais alargado como o caso das Ilhas de 

Santiago com 30379, Santo Antão com 6765, Fogo com 4167 e S. Vicente com 3351. 

As outras ilhas também foram afectadas mas correspondem a um número de mortos 

muito inferior aos das quatros ilhas supra citadas58. 

 Tendo em consideração a divisão geográfica e administrativa da província, 

analisando esses dados, pode concluir-se que a região que apresentou um maior número 

de nascimento foi a região do Sotavento com um total de 35842 nascimentos, enquanto 

que em Barlavento notou-se apenas 17318 nascimentos. Um número muito inferior ao 

de Sotavento, tendo a Ilha de Santiago como principal responsável por estes números, já 

que possuía um maior número de população. 

                                                 
57 Cf. “Mapa demográfico da província, óbitos, relativo ao período de 10 Anos (1901-1910)”, 

Boletim Oficial da Província de Cabo Verde, 1911, Apenso nº: 2, Secção Estatística, p. 13. 
58 Tanto os dados do tabela número 2 e 3 foram ambas tiradas da tabela em anexo número 9 e 10, 

que correspondem ao “Mapa Demográfico da Província, Relativo ao Período de 10 Anos (1901-1910)”, 
Boletim Oficial da Província de Cabo Verde, 1911, Apenso nº: 2, Secção Estatística, p. 12 e 13. Estas 
tabelas, conforme o nome indica, correspondem ao número de nascimentos e de óbitos registados na 
então província ultramarina de Cabo Verde, entre 1901 e 1910. 
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 Ainda nesta óptica, analisando à situação dos óbitos, a tendência incide para a 

região de Sotavento com 36485 óbitos, sendo que o Barlavento apresentava apenas 

13312 óbitos, com o mesmo destaque para a Ilha de Santiago com 30379 mortos. 

Assim, durante o período em análise, particularmente durante os anos de 1901 a 1910, 

notou-se na região de Sotavento um número de mortos muito superior ao dos 

nascimentos, especialmente para a Ilha de Santiago, a qual apresentava também um 

número populacional muito superior ao das outras ilhas.  

Estes números mostram claramente que a região do arquipélago que apresentava 

uma demografia maior é, indubitavelmente, a de Sotavento, na qual houve maior 

número de nascimentos e também maior número de óbitos. Aliás, no mesmo período 

houve maior número de mortos (por causas diversas) na região de Sotavento do que de 

nascimentos, o que espelha no crescimento demográfico da província59. 

 Comparando ainda os anos de 1892 (que contava com 129075) a de 1900 (com 

147424 habitantes), consta que houve um crescimento populacional de 15307 

habitantes. Apenas nos anos de 1892 a 1900, quase uma década, houve um crescimento 

de 18349 habitantes, um número muito superior, tendo em consideração, a diferença 

entre os anos de 1892 a 1910, correspondendo quase a duas décadas.  
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Figura n.º: 4. A diferença demográfica entre os anos de 1892, 1900 e 191060. 
 

Isto é, de 1892 para 1900 pode-se falar de um crescimento populacional 

considerável, de maneira que de 1900 para 1910 se notou no arquipélago um 

                                                 
59 Ver em anexo nºs: n.º 9 e 10, sobre os dados demográficos de nascimentos e óbitos local entre 

os anos de 1901 e 1910. 
60 Fonte ver anexo nº: 11: Tabela comparativa dos anos de 1892, 1900 e 1910, nº: IV. 
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decréscimo populacional na ordem de aproximadamente de 4872 habitantes (por 

motivos que veremos mais à frente). 

Pegando novamente nos dados de 1892, 1900 e 1910 depara-se com uma 

situação devera preocupante, porque a tendência mostra que houve um decréscimo 

populacional muito acentuado, visto que o ano de 1900 (147424 habitantes) tinha mais 

habitantes que o ano de 1910 (142552 habitantes)61. Isto é, houve um decréscimo de 

aproximadamente 4872 habitantes. A população não só estagnou como também baixou 

durante os anos de 1900 à 1910, por motivos que veremos mais à afrente. 
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Figura n.º: 5. A diferença de crescimento entre os anos de 1892 para 1900 e de 1900 
para 191062. 

 

A pergunta que se coloca é: o que justifica esta discrepância numérica entre os 

anos supra mencionados?  

Isto quer dizer que os anos mais afectados pelas calamidades sociais na 

província – fome, epidemias resultando em números elevados de mortes, acrescentando 

ainda a emigração – foram os anos da primeira década de 1900. 

Este fraco crescimento populacional foi marcado, como já aludido, pelas 

estiagens cíclicas, por conseguinte fome, que resultavam sempre em números de mortos 

elevados e emigrações. Estes efeitos contribuíram para o fraco crescimento 

populacional. Por exemplo, na Ilha de Santiago, segundo Senna Barcelos, nos anos de 

1902-1903, morreram um total de 10155 pessoas, sendo que, comparativamente com o 

                                                 
61 Ver anexo nº: 11: Tabela comparativa dos anos de 1892, 1900 e 1910, nº: IV. 
62 Estes dados é o resultado da soma e da diferente entre os dados demográficos da população 

cabo-verdiana entre os anos de 1892, 1899 e 1910. Ver anexo n.º 11. 
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ano anterior, houve uma agudização da crise, com um aumento de aproximadamente 

8003 mortes63. Apenas na Ilha de Santiago.  

 No meio das frequentes crises que assolavam a população, a solução, por vezes, 

passava pela emigração. Segundo António Carreira no seu Livro Migrações nas Ilhas de 

Cabo Verde, pode-se falar de três tipos de emigração: livre, forçada e clandestina. 

Todos estes modelos de emigração eram recorrentes no arquipélago, facilitados pela sua 

posição geográfica privilegiada, aproveitando para emigrarem à procura de uma vida 

melhor e, em muitos casos, para sobreviverem a estiagens prolongadas, já que o 

arquipélago apresentava poucas alternativas. De entre os modelos supra mencionados é 

de destacar a emigração livre e forçada. 

A emigração livre é feita de uma forma espontânea e estava direccionada para os 

E.U.A. De 1900 a 1910, emigraram para aquele destino 6285 cabo-verdianos, com um 

significativo aumento a partir do ano de 1908. Ao todo, de 1900 para 1910 emigraram 

livremente para os países da América, África e outros países de Europa, um total de 

10435 cabo-verdianos64. 

No mesmo período, tendo agora em consideração a emigração forçada, já que as 

pessoas eram basicamente obrigadas a emigrarem-se para S. Tomé e Príncipe através de 

contratos – por isso também a designação de contratados –, a fim de sobreviverem, 

analisando a tabela em anexo65, pode-se constatar que a maioria dos que emigravam 

eram adultos e em muito poucos casos encontrávamos crianças. E, entre o ano de 1902 a 

1910, emigraram para aquele destino, entre adultos e crianças (estes em número muito 

inferior), um total de 8174 cabo-verdianos. 

 Em relação à emigração clandestina, não é possível apontar um número exacto 

de cabo-verdianos que emigraram clandestinamente durante este período. Pois sabe-se 

que o destino dessas pessoas eram para os E.U.A., aproveitando as embarcações ligadas 

à pesca de baleia – que era frequente nas ilhas – para emigrarem clandestinamente. 

Contudo, o facto de aumentar nos E.U.A., o número de emigrantes ilegais provenientes 

de Cabo Verde, obrigou o consulado português naquele país à chamar a atenção do 

Governo português de modo a pôr cobro àquela situação. Deste modo, saiu a “circular 

                                                 
63 Ver Tabela nº: II em Anexo nº: 5. 
64 Ver anexo nº: 6, referente aos Emigrantes cabo-verdianos, por anos, segundo os países ou 

territórios de destinos Países ou território de destino, Cf. António Carreira, Emigração Espontânea, 
Migrações nas Ilhas de Cabo Verde, Lisboa, ed: Universidade Nova de Lisboa ciências Humanas e 
Sociais, 1977, p. 72. 

65 Ver anexo, nº: 7, referente A emigração Forçada em Cabo Verde -1902-1910. Cf. Idem, p. 
227. 
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de 31 de Dezembro de 1902 do Governo de Cabo Verde chamando a atenção das 

autoridades administrativas e marítimas para o facto de «repetidas vezes embarcarem 

clandestinamente indivíduos desta província em navios que se destinam aos Estados 

Unidos da América do Norte, iludindo a fiscalização»66.  

 Ou seja, durante o período em estudo, principalmente já no século XX – em que 

os dados são mais claros –, a população cabo-verdiana sofreu gravemente com as 

situações calamitosas que se verificaram no arquipélago como mortes (consequência da 

estiagem prolongada – fome e as constantes epidemias que se faziam sentir no 

arquipélago, por exemplo, na Ilha de Fogo em 1901 a epidemia de varíola de Abril a 

Maio dizimou um número igual ou superior a 1200 pessoas67) e à emigração, etc. 

 Assim, analisando apenas os dados já mencionados, teríamos um número 

superior a 30 mil baixas entre mortos e a emigração (sendo que estes números estão 

sujeitos a críticas, tendo em consideração que são dados referentes apenas à Ilha de 

Santiago no que diz respeito a mortes derivados da fome e da emigração forçada e 

livre).   

Estes factos, são evidências que a população cabo-verdiana sofreu bastante nos 

primeiros anos do século XX, com uma diminuição da população muito acentuada, 

reflectindo fortemente nos problemas internos como na mão-de-obra activa e jovem 

para os trabalhos agrícolas. Neste sentido, na intervenção na Assembleia Nacional de 

1903-05-05, sessão nº 67, o deputado eleito pela província de Cabo Verde, Reis Torgal 

chamou a atenção do governo e do Ministro da Marinha pela situação que se vivia no 

arquipélago e pelas suas consequências, já que “ (…) os que são validos emigram para 

outras terras (…)”, fazendo com que houvesse uma quebra ou uma défice de mão-de-

obra activa local. Um problema local, já que normalmente os que emigravam eram 

jovens sãos, força bruta de trabalho agrícola e, deste modo, “ (…) os proprietarios de 

Cabo Verde estão horrorisados, porque, em vista da emigração e de estarem os que 

ficam extenuados pela fome, não terão quem lhes possa agricultar as suas propriedades, 

não podendo sequer pagar as contribuições (…)”68. 

Segundo as diferenças que apontamos nas estatísticas, encontrámos 

discrepâncias quantitativas em relação ao povoamento, como se viu anteriormente, de 

                                                 
66 Cf. António Carreira, Ibidem, Lisboa, pp. 252-261. 
67 Cf. Daniel Mosa, “Cabo Verde, ilha do Fogo”, O Ultramarino, Lisboa, 6 de Julho de 1901, nº 

57, p.2. 
68 Debates Parlamentares, Monarquia Constitucional, Câmara dos Senhores Deputados, Cabo 

Verde, acta nº 67, Lisboa, 1903-05-05, p. 3-4. 
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ilha para ilha, mas também de região para região, de idade para idade e a nível de 

identidade: europeus e nativos. 

Segundo os critérios raciais da época, hoje ultrapassados, dividindo a população 

consoante a nacionalidade, as “raças”, encontra-se três tipos diferentes: “branca” 

(europeia), “mista” (mulatos) e “preta” (negras), como consta no gráfico seguinte: 
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42709
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95995

Branca; 

3639

 

Figura n.º: 6. Apresentação de diferenças quantitativas das nacionalidades – 

“raças” – existentes localmente69.  

  

A “raça” dominante no arquipélago era, sem dúvida nenhuma, a mestiça, que 

correspondia a 95995 habitantes, e, em segundo lugar, encontrávamos a negra com 

42709 habitantes, no último lugar encontrámos a europeia que corresponde à minoria, 

com 3639 habitantes. Isto também, do nosso ponto de vista, significa que estamos 

perante um território onde a maioria dos seus habitantes eram mestiços, o que, no fundo, 

representa também a formação e evolução social da sociedade cabo-verdiana. Isto é, 

estamos perante uma sociedade híbrida. 

Em seguida analisaremos em pormenores quantitativos cada uma da 

nacionalidade existentes localmente:  

 

                                                 
69 Estes dados provém do Mapa estatístico da superfície, território, povoações, fogos, população 

de facto, com distinção do sexo e segundo as raças, nacionalidade e estado civil, referido do ano de 1909. 
Ver anexo n.º: 13. Cf. Boletim Oficial do Governo da Província de Cabo Verde, Secção de Estatística, 
1910, appenso n.º 10. 
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Figura n.º: 7. Número de população europeia existente no arquipélago em 190970. 

 

Analisando os dados teríamos então para todo o arquipélago o total de 3639 

habitantes de origem europeia. Em relação à sua distribuição inter-ilhas, encontramos a 

Brava com um total de 1615, S. Vicente com 786 e Santiago com 504, sendo que as 

restantes apresentavam números inferiores a 300 habitantes. 

Perante estes dados, pode-se afirmar que a ilha do arquipélago “mais europeia”, 

ou seja, com um maior número de europeus era a da Brava71.  

                                                 
70  Estes dados provém do Mapa estatístico da superfície, território, povoações, fogos, população 

de facto, com distinção do sexo e segundo as raças, nacionalidade e estado civil, referido no ano de 1909. 
Ver anexo n.º: 13. Cf. Boletim Oficial do Governo da Província de Cabo Verde, Secção de Estatística, 
1910, appenso n.º 10. A Ilha de Maio estava incluída na administração da Cidade da Praia. 

71 Não podemos apontar aqui o único motivo ou melhor os motivos da Ilha Brava possuir um 
número elevado de europeus. O facto é que estamos perante uma ilha que geograficamente é a mais 
pequena do arquipélago, com boas capacidades agrícolas, o que pode ter alguma influencia, e também 
pelo facto deste pertencer o leque das ilhas “…, do arquipélago que só tardiamente iriam ser povoadas (do 
século XVII em diante), embora tivessem sido aproveitadas. Algumas das suas potencialidades foram 
desde cedo exploradas: a criação de gado em larga escala foi a solução encontrada no sentido de se tentar 
valorizá-las”. Cf. Ilídio Cabral Baleno, “Povoamento e Formação da Sociedade”, História Geral de Cabo 
Verde, Lisboa (Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga, Instituto de Investigação Cientifica 
Tropical), Praia (Direcção Geral do património Cultural de Cabo Verde), 1991, Vol. 1, p. 146. 
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Figura n.º: 8. Dados referentes a população mestiça no arquipélago72.  

 

Assim encontramos no arquipélago 95995 habitantes mestiços. Analisando ainda 

em pormenor as realidades numéricas em cada ilha, encontrámos a ilha de S. Antão com 

um número de 28462, seguir-se-á Santiago com 24982 e Fogo com 17710 habitantes. 

As restantes apresentam um número muito inferior a 10 mil habitantes mestiços, sendo 

que em último lugar encontramos a do Sal, com apenas 347 habitantes.  
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Figura n.º: 9. Referente a população africana no arquipélago, 190973. 

                                                 
72 Estes dados provém do Mapa estatístico da superfície, território, povoações, fogos, população 

de facto, com distinção do sexo e segundo as raças, nacionalidade e estado civil, referido do ano de 1909. 
Ver anexo n.º: 13. Cf. Boletim Oficial do Governo da Província de Cabo Verde, Secção de Estatística, 
1910, appenso n.º 10. A Ilha de Maio estava incluída na administração da Cidade da Praia. 
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 Segundo o gráfico esboçado, temos um total de 42709 habitantes negros no 

arquipélago. De todas as ilhas, a de Santiago é a que aparecia com uma maior 

predominância da “raça” preta, com 32395 habitantes. O que representa um fosso muito 

grande entre as restantes ilhas que se apresentavam com números inferior a 5 mil 

habitantes, como é o caso do Fogo com 3360, S. Antão com 3788 e Boavista com 1412 

habitantes, sendo que as restantes apresentavam números muito baixos, inferiores a mil 

habitantes.  

 Do nosso ponto de vista, esta discrepância numérica está relacionada com o 

facto de, como se sabe, a Ilha de Santiago é o berço da cabo-verdianidade. Isto é, para 

percebermos melhor esta realidade racial-numérica no arquipélago, temos 

necessariamente de recuar no tempo e no espaço até ao processo de povoamento das 

ilhas de Cabo Verde, em 1462, que se deu primeiramente na de Santiago, pois esta 

apresentava melhores condições74 e, posteriormente, se alargou às restantes ilhas. 

Convém ainda salientar que por exemplo a Ilha de S. Vicente apenas foi povoada nos 

finais do século XVII e inícios do XVIII, assim como várias outras ilhas.  

Assim sendo, pode-se afirmar que o próprio processo de povoamento contribuiu 

e muito para que houvesse no arquipélago a tal diferenciação “racial”. Aliás, convém 

não esquecer que para o efeito os colonizadores portugueses recorreram ao continente 

africano, através de mão-de-obra escrava para povoar o arquipélago primeiramente na 

Ilha de Santiago, Cidade da Ribeira Grande, e, posteriormente, se estendeu às outras. 

Estes dados justificam a predominância dos africanos na ilha de Santiago.  

É curioso ainda perceber a diferença numérica das nacionalidades e a sua 

distribuição e ocupação de espaços na ilha de Santiago, que na altura dividia em dois 

concelhos: Cidade da Praia (incluía a Ilha do Maio) e Santa Catarina:  

                                                                                                                                               
73 Idem, Ibid.  
74 “Era maior, tinha bons portos e, sobretudo, contava com boas nascentes de água doce. Santo 

Antão, S. Nicolau também possuíam este precioso bem, mas a seu desfavor contava o facto de serem 
extremamente escarpadas e de não haver nelas grandes portos. As restantes, além de serem mais áridas 
(ressalvando-se apenas o caso da ilha da Brava), praticamente não tinha água, sendo salobra a pouca que 
havia”. Cf. Ilídio Cabral Baleno, “Povoamento e Formação da Sociedade”, História Geral de Cabo 
Verde, Lisboa (Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga, Instituto de Investigação Científica 
Tropical) /Praia (Direcção Geral do Património Cultural de Cabo Verde) 1991, Vol. I, p. 133. 
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Figura n.º: 10. Referente a população do concelho de Santa Catarina, 190975. 

 

O concelho de Santa Catarina era dominada maioritariamente pelos negros, com 

23183 habitantes, e numa posição intermédia encontrávamos os mulatos, com 6021 e 

por último encontrámos a europeia, com apenas 134 habitantes.  

 

Analisando agora a cidade da Praia: 
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Figura n.º: 11. Referente a população existente na Cidade da Praia, 190976. 

                                                 
75 Estes dados provém do Mapa estatístico da superfície, território, povoações, fogos, população 

de facto, com distinção do sexo e segundo as raças, nacionalidade e estado civil, referido do ano de 1909. 
Ver anexo n.º: 13. Cf. Boletim Oficial do Governo da Província de Cabo Verde, Secção de Estatística, 
1910, appenso n.º 10. A Ilha de Maio estava incluída na administração da Cidade da Praia. 

76 Idem, ibid. 
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Encontramos discrepâncias populacionais na mesma ilha. A Cidade da Praia a 

nível populacional apresentava-se a mestiça como maioritária 18961 habitantes e depois 

seguia-se os negros com 9212 e a europeia com 504 habitantes. Logo, há um desnível 

entre o litoral e o interior. É importante realçar que os dois concelhos abarcavam um 

território muito vasto, aglutinado em freguesias. Todavia, esta diferença acentua-se, 

principalmente entre a “mestiça” e a “negra” do que comparando estes dados com as 

restantes ilhas. 

Enfim, pode-se afirmar que durante o período analisado, houve um aumento 

populacional de 1892 a 1899, de 15307 habitantes e que de 1899 a 1910 houve um 

decréscimo populacional de aproximadamente 4872 habitantes. Este decréscimo é 

resultado das estiagens prolongadas e periódicas, consequentemente fome, que, por sua 

vez, resultaria sempre em números de mortos muito elevados e, paralelamente, 

acrescentando às epidemias, emigração, etc., já que os números de nascimentos 

referentes aos anos de 900, mostram claramente que houve nascimentos nas ilhas de 

aproximadamente 53160 habitantes77.  

Isto é, a população cabo-verdiana durante os 20 anos que estudamos, 1890-1910, 

particularmente os anos de 1892 a 1910, sofreu muitas baixas, sobretudo nos anos de 

1899 para 1910, conforme consta na figura nº 1, momento em que se notou uma 

diminuição muito acentuada da população local, por motivos já mencionados.  

Por outro lado, tendo em atenção a formação e evolução da sociedade cabo-

verdiana, encontramos no arquipélago, segundo a denominação da época, três “raças” 

distintas: “branca”, “preta” e “mestiça”. Este último constituía a maioria e, ao mesmo 

tempo, representava a hibridez da sociedade cabo-verdiana – uma sociedade diferente 

das demais possessões africanas – que veio complementar-se e diferenciar-se a nível 

cultural, fruto de razoáveis investimentos locais nas áreas sociais, no decorrer do século 

XIX, como veremos no tema seguinte sobre a temática da educação.    

 

 

 

 

 

                                                 
77 Consultar tabela em anexo, nº: 10, tabela nº: VI, referente ao Mapa Demográfico da Província, 

Relativo ao Período de 10 Anos (1901-1910).  
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1.3. – Educação  
 

A província de Cabo Verde, a par de outras possessões ultramarinas sob o 

domínio colonial português, enfrentava graves problemas sociais, que não estavam 

relacionados apenas com o bem-estar físico, mas também cultural dos seus habitantes.  

Ao analisar o cenário sociocultural da província, deparamo-nos com uma 

sociedade que teve razoáveis investimentos nas áreas sociais, em particular na 

educação, no decorrer do século XIX. Devido a esses investimentos, obriga-nos a falar 

de uma sociedade africana com uma característica própria e diferente das demais e por 

conseguinte mais exigente e dinâmica.  

Assim, analisando o sector da educação e formação do arquipélago, permite-nos 

falar numa província com muitas carências, muito concretamente falta de infra-

estruturas em números suficientes e em condições, no que concerne a investimentos na 

formação e qualificação de quadros capazes de responder as necessidades locais. 

Contudo, comparativamente com as demais colónias africanas, apresentava-se com 

razoáveis investimentos, mas se comparamos, por exemplo, com a metrópole, estava 

num estado muito preocupante.  

Em primeiro lugar, havia muito poucas escolas. Em 1900, existiam na província 

um total de “ (…) apenas 64 escolas de ambos os sexos, para uma população de 

110:92678 habitantes o que dá 1 escola para 1733 habitantes, quando a média na Europa 

é de 560, havendo na Suissa 1 professor para 360 habitantes (…)”.  

Em segundo lugar, havia muito pouco investimento a nível de recursos humanos, 

a nível monetário, já que se gastava com a instrução pública 13,320$000 de reis, numa 

verba total de 364,129$000 contos de reis, referente ao ano de 1899-1900, considerada 

uma quantia muito pouca para as necessidades que o sector da educação enfrentava. 

Em terceiro lugar, as escolas não tinham condições estruturais e materiais 

suficientes e adequadas de modo a garantirem boas condições de funcionamento e o 

ambiente favorável para o estudo, uma vez que “ (…) estão sem mesas, sem bancos, 

sem ar, sem luz, sem hygiene, porque as municipalidades não querem gastar dinheiro 

com essas superfluidades (…)”79.  

                                                 
78 Consultar a tabela nº: VII, em anexo nº11, porque parece-nos que o número de população não 

é real visto que o Boletim Oficial de então diz nos que o arquipélago apresentava um número 
populacional de muito superior, de aproximadamente 144 mil habitantes. 

79 Cf. L. Loff de Vasconcelos, A perdição da Pátria, Lisboa, ed. Imprensa de Libanio da Silva, 
1900, Cap. XII, P. 49.  
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Em quarto lugar, não se pode esquecer da classe docente que para além de 

trabalhar em condições muito adversas e precárias, o salário era muito insuficiente e não 

tinham formação, o que foi aliás muito criticado por Luís Loff Vasconcelos, na obra 

Perdição da Pátria, 1900. O mesmo acontece com o programa escolar que é 

considerado inadequado para as exigências que se colocavam.  

Eram muitos os problemas que a educação em Cabo Verde enfrentava, os quais 

pode-se resumir em dois grandes “grupos”: investimentos nas infra-estruturas de ensino 

– construções de mais escolas com todas as exigências que se requer para pôr a 

funcionar e bem, para o benefício dos alunos e professores – e, por outro lado, 

investimentos na classe docente quer na formação de quadros e melhoramento do 

programa escolar, quer ainda a nível salarial. 

Está-se perante uma sociedade que, apesar dessas carências internas que 

acabamos de apontar, tinha a plena noção da necessidade e da importância da escola na 

formação dos jovens, sendo que esta tarefa seria igualmente dividida entre o Estado 

(governo) e a família. Assim, seria preciso uma articulação entre os dois “agentes”, 

assumindo, particularmente o governo, a responsabilidade de garantir e assegurar a 

educação e formação da população.  

Havia, de um modo geral, a consciência da importância da formação escolar na 

vida social, principalmente para os mais jovens, uma vez que “a educação da mocidade 

é um dos objectivos que mais deve interessar á nação e particularmente aos pães de 

família, pois que d’lla resultam bens incalculáveis, não só ao estado, como também a 

cada um em particular [...]”80. A “nação” depende muito do investimento na educação e 

na formação dos mais novos, já que estes representavam o futuro.  

A consciência da importância na educação em Cabo Verde era reconhecida, 

praticamente, por todos, como sendo prioritária. A título de exemplo, em 1893, Januário 

Leite81 dedicou um poema intitulado Gratidão ao Rev. Sr. Padre Joaquim António de 

Morais, que fora um dos seus mestres de ensino. Ele, assim como muitos outros cabo-

verdianos, não teve a oportunidade de estudar para além do ensino primário, dado 

sobretudo a falta de condições familiares que lhe permitisse tal aventura. Assim, tendo 

em consideração a carência de escolas e professores locais era frequente os particulares 

como os padres, pessoas com algum conhecimento servirem de professores ou como 

lhes chamavam de mestres. 

                                                 
80 Cf. L. A. “Évora, A Educação”, O Ultramarino, Lisboa, 20 de Outubro de 1899, nº16, p. 2. 
81 Ver a nota biográfica nas Referências biográficas das elites cabo-verdianas citadas.  
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 Gratidão 
A instrução, Padre, é o Sol da vida! 
Desvenda a alma e nos prediz ventura, 
Porque nas dores duma cruz, fulgura, 
Alenta a fé, se foge enfraquecida! 
 
Quantos mancebos com a luz perdida, 
Na senda ingrata desta vida impura? 
Quais pobres cegos, vão em noite escura, 
Curvada a fronte, que ficou despida! 
 
Eu que somente dessa estrela infinda, 
Na sorte coube-me um subtil clarão, 
Que tu me deste na missão mais linda… 
 
Graças te dou!... E nesta inspiração, 
Ao afinar da lira, cedo ainda, 
Te trago um canto, ó mestre, em gratidão!82 
 

A citação é um pouco longo, mas é igualmente importante para podermos 

perceber o que, realmente, o autor quer transmitir, que não se resumia apenas a uma 

simples homenagem ao Padre, do qual ele fora seu discípulo, mostrando também o grau 

da percepção local da importância do ensino. Segundo os seus versos supra, comparou a 

“instrução” com “o Sol da vida!”, aquele que, ao nosso entender, ilumina a todos. 

Gratificando, naturalmente, o seu mestre, considera-se um sortudo, já que na presença 

de “mancebos com a luz perdida (…) Na sorte coube-me [a ele] um subtil clarão”. Por 

outras palavras, ele tinha alguma instrução, tal “luz da vida”, que muitos não possuíam e 

viviam “em noite escura”83. 

Este pequeno poema é bastante ilustrativo da consciencialização das elites locais 

da importância do ensino para uma sociedade, neste caso em particular para a então 

província de Cabo Verde. 

 

A escola neste período era dividida em dois blocos: masculino e feminino. 

Dentro destas duas classes é importante destacar a classe feminina, que se encontrava 

com muito mais dificuldades e limitada do que a classe masculina.  

Das 64 escolas de ambos os sexos existentes na província, estavam reservadas “ 

(…) apenas 13 escolas (…)84”, para a classe feminina, a qual não tinham capacidade 

                                                 
82 Cf. António Januário Leite, “Gratidão”, Poemas, Organização e Prefácio de Arnaldo França, 

Mindelo, Instituto da Biblioteca e do Livro, 2006, p. 23. 
83 Idem, Ibid.  
84 Cf. L. Loff de Vasconcelos, A perdição da Pátria, Lisboa, ed. Imprensa de Libanio da Silva, 

1900, Cap. XII, pp. 49 – 53. 
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para receber mais de 800 alunos, sem falarmos da distância existentes entre elas, o que 

as obrigava a percorrerem uma distância maior (maioritariamente à pé) em relação aos 

rapazes. Paralelamente, as instituições de ensino eram também divididas em dois 

grupos: escolas públicas85 e escolas privadas86.  

A sociedade local estava consciente das dificuldades existentes no arquipélago 

nesta área. Contudo, para fazer face a esses problemas apelam ao investimento por parte 

da metrópole (da entidade competente), no sentido de melhorar as condições de 

formação escolar da província. Servindo, incontestavelmente, para o aumento da 

escolaridade na sociedade e, ainda, uma forma de instruir, formar e dar a conhecer a 

população os seus direitos e deveres cívicos, para uma maior e melhor desempenho da 

cidadania. Para que isso acontecesse era preciso que “ […] derramem, pois, a instrucção 

sobre esta parte do reino para que todos tenham a comprehensão de seus direitos 

cívicos, e assim poderemos representar, defender e respeitar os direitos da nação. É o 

que desejamos e esperamos, porque já é tempo”87.  

Ou seja, o futuro da “nação”88 (portuguesa) dependia exclusivamente da 

educação. O investimento no sector educativo é o maior bem que uma sociedade pode 

desejar, porque “ (…) atraz d’elles viriam outros intermináveis benefícios e 

prosperidade (…) ”89, em todas as áreas e sectores sociais. 

Estes investimentos seriam extremamente úteis para a província, porque o 

cenário da instrução pública era preocupante, caracterizado por possuir poucos 

instrumentos para se desenvolver, já que, por exemplo, não possuía colégios, grémios 

ou associações, não havia bibliotecas em condições como a biblioteca da Cidade da 

Praia que era extremamente pobre90.  

Para além de haver pouco investimento no sector, como tivemos oportunidade 

de constatar, os governos gastavam muito pouco com a instrução, o que dificultava e 

                                                 
85 Estavam a cargo das câmaras municipais, financiados pela metrópole. A primeira escola 

pública construída no arquipélago data de 1817. 
86 Ao cargo de instituições religiosas, fundamentalmente da igreja católica, como por exemplo o 

seminário liceu de S. Nicolau. Ainda antes da abertura de escolas públicas no arquipélago as instituições 
de ensinos existentes eram apenas privadas, em particular religiosas. 

87 Cf. L. A. Évora, “A Educação”, O Ultramarino, Lisboa, 20 de Outubro de 1899, nº16, p. 2. 
88 É referente a Portugal, porque ainda era prematuro falar da nação cabo-verdiana, como 

analisaremos mais à frente, no tema intitulado Nação, sobre representação de Cabo Verde.   
89 Cf. L. Loff de Vasconcelos, A perdição da Pátria, Lisboa, ed. Imprensa de Libanio da Silva, 

1900, Cap. XII, P. 51. 
90 Cf. A. De A., “Cabo Verde, Instrução Pública”, A Família Portuguesa, Lisboa, 1893, nº: 19, 

p.2.  
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muito o desenvolvimento deste sector que era considerado o motor de desenvolvimento 

social de qualquer sociedade. 

Comparando, a situação das colónias com as da metrópole a realidade não era 

muito diferente. Neste sentido, a metrópole apresentava, em 1885, um número de 

4550700 habitantes “ (…) dos quaes, subtrahidos os que sabem lêr, em numero de 

798,995, ficar-nos-hão 3.117:287 analphabetos! (…)”91, um número elevadíssimo de 

analfabetos. Praticamente, na mesma situação encontrávamos as províncias 

ultramarinas, com especial destaque para as ilhas de Cabo Verde, por exemplo, em 

1902, tinha uma população de aproximadamente 147424 habitantes, sendo que os que 

“sabem [sabiam] ler ou ler e escrever” eram 17,891, e os demais 129,533 eram na sua 

universalidade analfabetos92. 

Comparando a sociedade da metrópole nos finais do século XIX que, como se 

pode constatar no parágrafo anterior, tinha um número elevadíssimo de analfabetos, 

representava mais de 70 % da população portuguesa, que não sabiam nem ler, nem 

escrever. Por isso, facilmente compreende-se a falta de investimentos no arquipélago 

para o desespero das elites locais. 

Cabo Verde tinha um número muito elevado de analfabetos, o que correspondia, 

aproximadamente, 80 % da população, a par ou idêntico da metrópole, mas em termos 

numéricos, correspondia a duas realidades distintas. Mostra-nos também que a situação 

não era preocupante apenas para as referidas províncias, visto que a metrópole passava 

por uma situação semelhante. Era um problema estruturante quer da sociedade 

metropolitana, quer das sociedades tuteladas pela colonização portuguesa.    

Sintetizando, as pessoas estavam conscientes da necessidade de uma boa 

campanha de investimento no sector educacional, já que, como José Júlio Rodrigues 

apontou no seu estudo nos finais do século XIX sobre Portugal, cujo o título é Coisas 

Portuguesas, a alfabetização, ou seja, a falta de investimento neste sector é o mal e, 

simultaneamente, o investimento no sector representa o remédio para todo mal do país. 

Com a escolarização estamos a instruir as pessoas para um maior e melhor 

conhecimento dos seus direitos e deveres cívicos que, posteriormente, manifestar-se-á, 

seguramente, a nível social, cultural, político e económico de qualquer sociedade.  

                                                 
91 Cf. José Júlio Rodrigues, “Coisas Portuguezas”, Biblioteca do Povo, Lisboa, 1885, ed. David 

Corazzi, p. 31. 
92 Cf. Daniel Mosa, “Cabo Verde – Ilha do Fogo”, O Ultramarino, Lisboa, 6 de Janeiro de 1902, 

nº 69, p. 2. 
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Em Cabo Verde, os intelectuais da época, estavam conscientes de que era 

necessário investir a nível infra-estrutural e a nível da formação da classe docente, na 

renovação do programa escolar, etc., de modo a estarem mais bem equipados e 

preparados para as necessidades que se colocavam a este nível. A sociedade local iria, 

com estes investimentos, melhorar o seu desempenho seja a nível social, seja ainda a 

nível político, uma vez que culturalmente seria uma sociedade mais amadurecida e mais 

instruída.  

Deste modo, exigiam que se alargasse: 

 

 (…) o numero de escolas de um e outro sexo; torne-se obrigatório o ensino; 
reforme-se o seu programma; crie-se um lyceu; subsidie-se mais largamente o seminário; 
abram-se cursos especiaes, as aulas nocturnas para o povo, aulas próprias para 
vulgarização de conhecimentos úteis aos adultos; criem logares de preleccionadores; 
estimulem a criação de grémios litterarios, e finalmente façam desenvolver o gosto e a 
aptidão para as lettras, o amor ao estudo e o reconhecimento da sua necessidade e 
vantagem93.  

 

É uma citação comprida mas bastante explícita no que concerne às necessidades 

da população, que representa os anseios da elite cabo-verdiana.  

São um conjunto de reivindicações apontadas como sendo a solução para o 

melhoramento do ensino da província de Cabo Verde, que traria futuramente grandes 

benefícios a população e, identicamente, para a própria metrópole.  

 

2. Surgimento de fenómenos bairristas e regionalistas 

A elite letrada local, como aludimos anteriormente, culturalmente evoluída, 

pugnava pelo seu próprio interesse, pressionando, denunciando, reivindicando tanto a 

sociedade civil como também os dirigentes políticos quanto aos problemas que 

enfrentavam no dia-a-dia, quer eles estivessem relacionados com o bem-estar social 

(mau ano agrícola, consequente dificuldades alimentares, faltas de infra-estruturas como 

estradas, escolas, hospitais, …), ligados a uma determinada região/ilha ou relacionado 

com os interesses da província em si.  

 Para isso, contavam com os periódicos, particularmente os jornais, que 

constituía uma arma importantíssima na luta em defesa dos interesses locais, atingindo 

                                                 
93 Cf. L. Loff de Vasconcelos, A perdição da Pátria, Lisboa, ed. Imprensa de Libanio da Silva, 

1900, Cap. XII, P. 50. 
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um público – estamos a falar das elites locais, das demais colónias e da metrópole – 

muito mais vasto. 

Este facto veio já no final do século XIX, permitir que eclodissem no 

arquipélago os fenómenos de bairrismo e regionalismo, que analisaremos já a seguir. 

 

2.1. – Bairrismo 

O arquipélago de Cabo Verde desde 1877 que contava com a publicação de 

jornais, primeiramente na Cidade da Praia e mais tarde na Cidade de Mindelo. Pode-se 

afirmar que estamos perante dois pólos sociais e culturais: a ilha de Santiago e S. 

Vicente, as que também tinham um maior peso a nível interno quer económico (com 

predominância para S. Vicente, por motivos sobejamente conhecidos – o grande 

movimento portuário -), quer a nível social e cultural.  

Estes factos proporcionaram durante praticamente todo o século XIX e início do 

XX uma grande discussão entre as elites das duas ilhas, que incidiu em muitos debates 

em torno da mudança de capital de Cabo Verde, Cidade da Praia para Mindelo, 

personalizado pela voz patriótica de Luís Loff de Vasconcelos, um dos distintos 

defensores da mudança de capital. Tanto os defensores da continuidade como os da 

mudança apresentavam os seus argumentos a favor e contra que, em boa medida, ia de 

encontro com os seus próprios benefícios.  

No entanto, cada uma das ilhas tinha as suas próprias características e à sua 

importância a nível interno (eram capitais de comarcas) e mesmo a nível nacional94. 

A Ilha de S. Vicente era habitada por uma certa elite, uma aristocracia, 

constituída fundamentalmente pelos empresários, comerciantes, gentes escolarizados, 

como diziam muitos, “gentes endinheirados”, com uma certa influência política e social 

na panorama provincial, onde eram reconhecidos e acariciados pelos cidadãos locais.  

Esta batalha pelos interesses próprios, está bem patentes nos jornais editados 

localmente e em alguns periódicos portugueses, que pelejavam contra as mais diversas 

vicissitudes e, conjuntamente, serviam de veículo a duros e profundos debates na 

sociedade como neste caso da mudança de capital. 

Convém, ainda, salientar que o jornalismo que se fazia no arquipélago era um 

jornalismo independente e desprovido de qualquer interesse político, económico, social 

                                                 
94 A palavra nacional é referente à metrópole, ou seja, o interessa de Portugal e não apenas em 

relação a colónia de Cabo Verde; 



 63 

ou religioso. Foi, aliás, a ideia de jornalismo defendido pelos intelectuais da época, 

como Hypolito da Costa Andrade95, Eugénio Tavares e José Lopes96. 

O eclodir do fenómeno bairrista em Cabo Verde neste período, pensamos que é 

fruto dos razoáveis investimentos notados a nível económico, social e cultural, com 

particular destaca para Ilha de S. Vicente e Santiago.  

Parece-nos evidente que este fenómeno é fruto da pujança económica verificado 

em S. Vicente, por motivos ligados a Porto Grande no século XIX, já que constituía o 

motor económico das ilhas e da metrópole e, também, a nível cultural, dado a sua 

proximidade com S. Nicolau, onde foi fundado o seminário liceu de Cabo Verde em 

1866, possibilitando, assim, que os seus alunos estudassem em S. Nicolau. Por outro 

lado, os habitantes de Santiago não tinham grandes condições financeiras e moravam a 

uma distância muito superior à de S. Vicente, o que juntando os dois factores constituía 

uma das causas que impediam os santiaguenses que estudassem no seminário liceu de S. 

Nicolau – pelo menos a classe social economicamente mais debilitada –. 

Neste sentido, pode afirmar-se que o surgimento do fenómeno bairrista local, 

encontra-se, em primeiro lugar, como causa económica e a nível de transporte, já que 

Porto Grande de Mindelo no século XIX, tinha uma grande importância nas rotas 

transatlânticas, pólo de escala obrigatório para o abastecimento dos navios. Ainda na 

mesma cidade foi instalado a estação telegráfica em 1875, potenciando o 

desenvolvimento da comunicação local com o exterior. 

Apontavam, ainda, como um dos motivos para a referida mudança da capital a 

insalubridade da Cidade da Praia, facto que os defensores da manutenção refutavam, 

embora reconhecendo que “a cidade da Praia não prima pela salubridade, em certas 

épocas do ano”, mas esta deficiência é ultrapassável, já que “a ilha contem pontos 

salubérrimos pelo seu bello interior”97.     

Seguindo esta linha de pensamento, pode-se apontar, em segundo lugar, o factor 

cultural, dado a proximidade de S. Vicente a S. Nicolau onde foi fundado em 1866 o 

seminário-liceu, que, possivelmente, potenciara o surgimento do fenómeno bairrista, 

uma vez que estas se apresentavam, do ponto de vista cultural, num patamar superior ao 

das demais ilhas. Logo, S. Vicente apresentava-se como a única ilha que podia fazer 

                                                 
95 Ver referência biográfica nas Referências biográficas. 
96 Cf. Manuel Brito Semedo, A Construção da Identidade Nacional, Análise da Imprensa entre 

1877 e 1975, Praia, Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 2006, p. 165.  
97 Cf. “Mudança de Capital de Cabo verde”, O Ultramarino, Lisboa, 20 de Abril de 1899, nº 4, p. 

1. 
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frente ou competir com Santiago, mesmo sabendo-se que este é o berço da cabo-

verdianidade, centro paroquial do arquipélago e em tempos de toda à África Ocidental 

portuguesa, onde se centravam todos os serviços administrativos da província e a ilha 

que a nível da agricultura se apresentava com melhores capacidades a nível interno. 

Facto que não se verificava em S. Vicente que, outrossim, era onde as elites 

santiaguenses e os defensores da manutenção da capital98 encontravam argumentos para 

sustentarem as suas posições.  

A questão da mudança de capital – da Ilha de Santiago para a de S. Vicente –, 

não nasceu nos finais do século XIX. Esta problemática fora levantada em meados da 

década de 30, do ano de 1800, pelo então Governador de Cabo Verde, Pereira de 

Marinho. Nesta altura, ele foi autorizado a tomar as diligências necessárias para a 

mudança de capital da Cidade da Praia para a Cidade de Mindelo em virtude das 

catástrofes na Ilha de Santiago, causadas pela queda da chuva, que resultou em muitos 

mortos, originado pela insalubridade99. 

Também neste período, segundo Correia e Silva, a Ilha de Santiago apresentava 

um cenário de instabilidade social, em que se temia um confronto social da parte do 

relacionamento entre os escravos e senhores e entre os morgados e os rendeiros100. 

 Todavia, a desejada mudança de capital pelo Governador da província de Cabo 

Verde não se concretizou por motivos financeiros e pela imposição dos “ (…) interesses 

das elites, especialmente de Santiago, mas também de S. Antão, S. Nicolau e Boa Vista 

(…) ”101. 

                                                 
98 Às elites santiaguenses e aos defensores da manutenção da capital, porque não eram apenas os 

habitantes de Santiago que defendia a manutenção da cidade. Por exemplo o jornal O Ultramarino, 
noticiava em 1899, no n.º 4, o seu desacordo e recomendando a prudência de ambas as partes sobre esta 
matéria. Aliás, convém recordar que o fundador do jornal O Ultramarino, Eduardo Augusto de Sá 
Nogueira de Balsemão, foi “secretário-geral de Cabo Verde, por três vezes, entre 1873 e 1884”. Tinha 
uma profunda ligação a Cabo Verde, onde ajudou muito no seu desenvolvimento, como no âmbito social 
onde “teve um papel de relevo no desenvolvimento da primeira biblioteca pública de Cabo Verde”, 
colaborando em diversos periódicos locais, como Boletim Oficial de Cabo Verde. Porém, com o seu 
regresso a Portugal, não esqueceu a sua ligação às então colónias, principalmente Cabo Verde e Angola 
onde desenvolveu alguns cargos públicos durante algum tempo. Assim, fundou os jornais O Ultramarino 
(1899-902) e A Família Portuguesa (1893-96), onde deu grande relevância a publicação de notícias sobre 
as colónias, ao qual tinha correspondências, redactores nestas colónias. Cf. João Nobre de Oliveira, 
“Biografias”, A Imprensa Cabo-verdiana, 1820-1975, Fundação Macau, Direcção dos Serviços de 
Educação E Juventude, 1998, pp. 694-695. 

99 Cf. Elsa Maria Lopes Almeida Fontes, O Bairrismo em Cabo Verde, Santiago e S. Vicente, 
Lisboa, 2004, p.79 [Tese Mestrado]. 

100 Ver António Leão Correia Silva, Nos Tempos de Porto Grande, Centro Cultural Português, 
Praia – Mindelo, 2000, p. 61. 

101 Cf. Elsa Maria Lopes Almeida Fontes, O Bairrismo em Cabo Verde, Santiago e S. Vicente, 
Lisboa, 2004, p.79 [Tese Mestrado]. 
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Podemos, deste modo, afirmar que tal questão não era recente mas sim um 

problema que vinha dos anos 30 do século XIX e novamente impulsionado pela 

prosperidade económica da Ilha de S. Vicente nos finais do mesmo século 

protagonizado por Luís Loff de Vasconcelos – intelectual, jornalista, muito influente na 

sociedade local e que, de uma maneira geral, representava a elite de S. Vicente, mas 

teve sempre uma resposta pronta das elites de Santiago, naturalmente a favor da 

manutenção da capital, na Cidade da Praia.    

Voltando à questão económica, o argumento dos defensores da mudança que 

tinham o Porto Grande no centro das atenções, já que a “ …, importância da ilha de S. 

Vicente, provem de dispor d’um dos melhores portos do mundo, e de escala que por elle 

fazem (…)” os grandes transatlânticos, transformando, assim, a ilha no motor 

económico da província. Este argumento, para os que defendiam a manutenção da 

capital era muito frágil, visto que não havia nenhuma garantia que no futuro, por 

exemplo, a Cidade de Mindelo, através do seu Porto continuaria com o mesmo ritmo de 

desenvolvimento. Por outras palavras, ninguém  

 

(…) nos diz a nós, neste século em que a sciencia tantas e tão maravilhosas descobertas 
tem feito, que se não descobrirá amanhã meios dos navios realisarem as suas grandes 
viagens, sem necessidade de se refazerem de combustível? E realizada esta descoberta, já 
em parte feita, continuará a ilha ter a frequência que hoje tem? (…)102. 

 

Este receio veio a confirmar-se já nos primeiros anos do século XX, quando 

Porto Grande começou a declinar por causa da concorrência de outros portos na faixa do 

Atlântico como Dakar, Senegal, e das Ilhas Canárias, sob a tutela administrativa 

espanhola.  

Para além disso, a Ilha de S. Vicente era uma das que não produzia 

absolutamente nada em termos agrícolas. Apresentava-se sob a condição de 

dependência exclusiva das outras ilhas agricultáveis como S. Nicolau e Santo Antão. Do 

lado oposto, Santiago representava uma das com maiores potencialidades agrícolas, com 

maior número populacional e onde se encontravam todos os serviços administrativos da 

província. Por isso, esta estava em vantagem em ralação a S. Vicente. Isto é, a pretensão 

dos intelectuais “sãovicentinos” caiu por terra, já que os intelectuais “santiaguenses” 

                                                 
102 Foi a resposta do jornal O Ultramarino, que ao tomar o conhecimento do debate em torno da 

mudança de capital, da Cidade da Praia para Cidade de Mindelo, anunciado na Revista de Cabo Verde, do 
mês de Abril, manifestou publicamente a sua posição, recomendando prudência, porque tal medida se for 
levado adiante pode trazer consequências muito negativas para a Cidade da Praia e para a província em si.  
Cf. “Mudança de Capital de Cabo verde”, O Ultramarino, Lisboa, 20 de Abril de 1899, nº 4, p. 1. 
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souberam defender os seus interesses em prol da manutenção da capital da província e, 

naturalmente, dos seus próprios interesses.  

Perfilhando o mesmo percurso, temos de reconhecer a dependência das outras 

ilhas face a capital da província. Numa conferência proferida por Luís Loff de 

Vasconcelos, em S. Vicente, 15 de Janeiro de 1900, na sala dos paços do concelho, 

ficou claro que a organização administrativa também constituía um problema que, por 

conseguinte, potenciava o desenvolvimento do tal fenómeno, já que todas as decisões se 

tomavam na capital. Face àquele problema, o conferencista sublinhou a importância de 

uma boa reorganização administrativa que descentralizasse os serviços administrativos, 

sugerindo “ a conviniencia d’esta [província] ser dividida em dois districtos dirigidos 

por governadores civis, para que as ilhas de barlavento não estivessem pendentes da 

decisão do governo da Praia”. 

Esta medida viria a por cobro segundo ele, à “morosidade como eram resolvidos 

na Praia os assunptos que dizem respeito a S. Vicente” e das outras ilhas. Era a única 

solução, porque nem mesmo o facto de a metrópole mandar um delegado de governador 

para S. Vicente era suficiente103.  

Para além de ter como pretexto o desenvolvimento económico de S. Vicente, 

apresentava também como uma das motivações questões de matriz política, aliado à 

vontade de uma descentralização mais abrangente, que garantisse a “independência” 

administrativa da capital da província. 

Para finalizar, pode-se afirmar que o surgimento do bairrismo em Cabo Verde 

nos finais do século XIX e inícios do XX, largamente debatida no jornal O Ultramarino, 

não foi um fenómeno que trouxesse consequências negativas para a província, mas 

como se demonstrou, antes contribuiu para o grau de desenvolvimento cultural e social 

das duas ilhas, o que se espelhava na competitividade gerada entre as elites do 

arquipélago, em particular das que representavam capitais das comarcas do Sotavento e 

do Barlavento. Eram elas que pautavam os interesses provinciais, regionais ou locais 

que, em boa verdade, não passava da defesa dos seus próprios interesses. 

O bairrismo significa, no fundo, defender os interesses de um determinado 

território, pode ser de uma província, de uma ilha ou de uma região. No entanto, aquilo 

que constatámos durante a nossa pesquisa, permite-nos afirmar que este tipo de 

                                                 
103 É relatório publicado no jornal O Ultramarino, dando conta da participação numa conferência 

realizada em S. Vicente, onde o orador principal fora o Loff Vasconcelos. Cf. João Evangelista, “Luís 
Loff de Vasconcellos”, O Ultramarino, Lisboa, 21 de Abril de 1900, n. 258, p. 3.  
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fenómeno apenas gera a competitividade e demonstra de facto o grau de politização 

social da então sociedade cabo-verdiana. Por outro lado, este fenómeno interno, embora 

não fosse o caso, pode ter também consequências negativas, apresentando-se como 

factor de fragmentação de uma sociedade, principalmente as com graves problemas 

étnicos, culturais, religiosos, etc., realidades distantes da que se viviam em Cabo Verde.   

 

2.2. – Regionalismo e o despertar do nacionalismo Cabo-verdiano 

Regionalismo é a tendência de fazer prevalecer os interesses de uma 

determinada região e, particularmente, do local onde se habita. Assim, ao nosso ver, 

segundo os dados recolhidos, este fenómeno, tal como o Bairrismo a nível interno, 

também estava presente na então sociedade cabo-verdiana, manifesto na elite letrada 

local, que pelejava constantemente pelo interesse da província. É um fenómeno que teve 

como protagonista a elite cabo-verdiana, apresentando uma atitude mais interventiva na 

sociedade, defendendo, óbviamente, os interesses da província, não deixando o 

desenvolvimento do arquipélago apenas nas mãos dos governadores-gerais e das 

decisões vindas da metrópole. 

Este fenómeno foi precedido do nativismo, que marcou praticamente toda a 

primeira metade e meados do século XIX. Naquele período, as elites locais – 

fundamentalmente os colonos, alguns degredados ou mesmo funcionários residentes há 

muitos anos em Cabo Verde –, influenciados pela independência do Brasil, começaram 

a defender mais activamente os interesses da província e até houve quem falasse na 

anexação de Cabo Verde, de Angola e Moçambique ao Brasil, permitindo a formação 

de uma “confederação Brasílica”104. Os acontecimentos verificados no arquipélago nos 

finais do século XIX foram herdados dos anos anteriores, acumulando e agregando 

outras vicissitudes que foram surgindo ao longo dos anos. 

Durante o período em estudo, muitos autores falam no conceito de nativismo, 

como por exemplo José Marques Guimarães105, Sérgio Neto, Manuel Brito-Semedo, etc. 

Este último diz-nos que havia em determinadas personagens como “José Lopes (1899) a 

assunção do sentimento nativista, no sentido em que defende os direitos dos filhos da 

                                                 
104 Cf. João Octávio da Rocha Nascimento, Alguns Aspectos Sobre o Nativismo Brasileiro, 

Reflexos nas Antigas Colónias Portuguesas em África, in Jornal-Revista, ArteeLetra, Praia, 2005/06, ano 
XIV e XV, nº: 75, p. XXXII. 

105 Cf. José Marques Guimarães, A Difusão do Nativismo em África, Cabo Verde e Angola 
Séculos XIX e XX, Lisboa, África Debate, 2006.  
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terra e uma autonomia para as ilhas, chegando mesmo a falar na sua independência”106. 

 Contudo, analisando os factos, na nossa opinião, está-se perante um sentimento 

regionalista acompanhado do despertar do nacionalismo e não do nativista como 

defende o autor citado e outros autores que trabalharam este tema. Somos contra esta 

ideia do nativismo pelo simples facto de que o conceito em si implica a aversão ao 

estrangeiro, ocorrência que, pelo menos, no período em estudo e segundo a nossa 

percepção não se verificava.  

O próprio Sérgio Neto, no seu livro intitulado Colónia Mártir, Colónia Modelo, 

ao definir o conceito de nativismo reconhece que “Por nativismo não deve entender-se 

um sentimento de repúdio pelo “estrangeiro”, forma de xenofobia, …, mas antes uma 

demanda individual e colectivo pela defesa da terra onde nasce”. De resto reconhece 

também que este acontecimento não é isolado apenas a Cabo Verde, já que também em 

“Angola ocorreram fenómenos desta natureza”107. Assim, ele acaba por nos dar razão, 

na medida em que reconhece que estamos perante o conceito de regionalismo e não de 

nativismo (no verdadeiro sentido do termo) como alguns investigadores defendem.  

A defesa dos interesses da província se dá em situações muito particulares. Em 

primeiro lugar, as pessoas – estamos aqui a falar das elites locais –, saíam em defesa da 

província quando se sentiam ameaçadas ou quando sentiam que os interesses locais 

estavam a ser postas em causa, como no início do século XX, quando surgiu a proposta 

da venda de algumas colónias portuguesas como forma de minimizar a divida 

“nacional”.  

Isto fez com que despoletasse no arquipélago vozes contra tal medida como é o 

caso do nosso já conhecido Luís Loff de Vasconcelos, que publicou um livro intitulado 

A Perdição da Pátria, manifestando profundamente contra tal ideia, justificando a sua 

intervenção, embora reconheça que não se tratava da venda de Cabo Verde, uma vez 

que “as victimas apontadas para serem offerecidas em holocausto no altar da pátria, são: 

Timor, Macua, Índia, Moçambique, Ajudá, e Guiné (…)”. Mostrou-se, igualmente, 

preocupado com o arquipélago, antecipando assim o seu protesto contra tal ideia, já que 

o arquipélago dado a sua posição geográfica e a importância da ilha de S. Vicente na 

                                                 
106 Cf. Manuel Brito-Semedo, A Construção da Identidade Nacional, Análise da Imprensa entre 

1877 e 1975, Praia, Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 2006, pp. 252 – 253.  
107 Cf. Sérgio Gonçalo Duarte Neto, “Do Nativismo”, Colónia Mártir, Colónia Modelo, Cabo 

Verde na Imprensa Ultramarina Portuguesa (1925-1965), Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, 2007, pp. 54, 55.  
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época, temia que num futuro próximo o arquipélago viesse a ser apontado como um 

território com potencial para ser vendido108. 

Ele saiu em defesa das colónias mas também da província e da ilha onde 

habitava. Não concordava com a venda ou anexação das províncias a outras potências 

colonizadoras. Segundo ele, a causa do endividamento da “mãe-pátria” – Portugal, a 

então metrópole –, não era, como diziam alguns, as colónias ultramarinas mas sim a má 

administração dos dirigentes políticos.  

No seguimento da publicação daquele livro houve várias reacções dos habitantes 

locais, que segundo um dos redactores do jornal O Ultramarino de 1900, aquele “livro 

de Sr. Vasconcellos tem muito valor para quem for patriota” e afirma que 

 

Muitos dos seus patrícios acolheram mal a Perdição da Pátria com indiferentismo, outros 
fallam d’elle sem saber do seu valor, fazendo apreciações sem critérios nem senso 
psycologico. Portanto, o livro do sr. Vasconcellos, foi bem acolhido somente por aquelles 
que amam a instrução, a justiça, a verdade, a liberdade, a independência e o progresso, 
que sentem na alma o amor do patriotismo109. 

 

Esta reacção permite ter uma ideia clara do sentimento local de algumas elites, 

fortemente influenciadas por Loff de Vasconcelos, onde já se falava até no termo da 

“liberdade”, ou seja, da “independência” do arquipélago110. 

 

Como se pode constatar, ele era totalmente contra à venda das colónias e 

apontava como solução para a província de Cabo Verde a independência: “Abandonem-

nos?”111. Mesmo reconhecendo que não fora o primeiro a defender tal ideia, já que com 

a independência do Brasil houve quem proferisse tal desejo. Embora a situação fosse 

totalmente diferente, pois estávamos perante uma sociedade (cabo-verdiana), assente 

sobre um conjunto de sentimentos de pertença vinculados a uma identidade cultural, 

social e geográfica próprias, permitindo que os “filhos da terra” olhassem, de uma 

forma consciente, pelos interesses da província e sugerindo mesmo a independência do 

arquipélago.  

É neste sentido que defendemos estarmos perante um sentimento comum de 

regionalismo, acompanhado do despertar do nacionalismo local, que surge em 
                                                 

108 L. Loff Vasconcelos, A Perdição da Pátria, Lisboa, ed: Imprensa de Líbano da Silva, 1900, 
Cap. II, p. 1. 

109 Reacção a publicação do livro de Luís Loff de Vasconcelos. Cf. Borlido Martins, “A perdição 
da pátria”, O Ultramarino, Lisboa, 20 de Outubro de 1900, nº 40, p.3. 

110 Idem, Idem., p. 34.  
111 Idem, Ibidem., p. 34 
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detrimento do sentido de pertença cabo-verdiano para com Portugal – então metrópole –

, patente nas figuras de Luís Loff de Vasconcelos, Eugénio Tavares e José Lopes, etc.  

Por outro lado, as várias vicissitudes locais – como as estiagens prolongadas que 

resultavam quase sempre em fomes e, consequentemente, em números elevados de 

mortos, acompanhadas também pela emigração e o apelo em torno dos melhoramentos 

das infra-estruturas locais como estradas, portos, escolas, hospitais, etc., – estimulavam 

tais reacções.  

A metrópole era considerada responsável pelo fraco “desenvolvimento moral e 

material”112 da então província de Cabo Verde, entendendo-se o primeiro por 

desenvolvimento cultural – como tivemos oportunidade de desenvolver no tema: A 

Educação – e o segundo pela falta de investimentos infra-estruturais nas mais diversas 

áreas sociais do arquipélago.  

A defesa dos interesses locais aparecia nos momentos em que havia a sensação 

ou o sentimento de abandono das ilhas por parte da metrópole, que era tratada como 

sendo a “mãe-pátria”. Logo, este sentimento regionalista é fruto de uma situação muito 

particular, relacionado, sobretudo, com o afastamento da metrópole das províncias, 

fomentando, identicamente, nos habitantes locais o sentimento de abandono. Como tal, 

em forma de resposta aparece tal reacção, mas nunca se transformou num sentimento de 

xenofobia ou de aversão aos estrangeiros, particularmente aos portugueses. 

Havia um sentimento de regionalismo no duplo sentido, defendendo os 

interesses da província e da ilha ou localidade onde se vive mas em situações deveras 

muito particulares, no mesmo sentido em que acompanhamos também o despertar e o 

desenvolvimento do sentimento nacionalista. Embora tenhamos de reconhecer ser ainda 

muito prematuro falar do conceito de nacionalismo, no verdadeiro sentido do termo, 

pensamos, todavia, que já nesta altura havia indícios fortes do aparecimento daquele 

conceito no arquipélago, o qual veio a consolidar-se mais tarde, especificamente em 

meados do século XX. 

Nesta óptica, pode-se apontar motivos extrínsecos, que segundo João Nobre de 

Oliveira “prendiam a atenção dos cabo-verdianos”, como “a revolta de Cuba e das 

Filipinas contra o domínio espanhol”, desencadeando a guerra hispano-americano e “a 

                                                 
112 Luís Loff de Vasconcelos, A Perdição da Pátria, Capitulo III, Lisboa, ed. Imprensa de 

Libanio da Silva, 1900, p. 1. 
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guerra anglo-bóer na actual África do Sul”113. Estes acontecimentos tiveram fortes ecos 

em Cabo Verde e os cabo-verdianos defendiam claramente as posições dos cubanos, 

filipinos e bóers, posicionando-se contra a Espanha e a Inglaterra114, então potências 

colonizadoras. 

Estamos perante factores de carácter intrínsecos e extrínsecos que estiveram na 

origem do despertar do nacionalismo local, manifesto nas suas elites, as quais 

patentearam por diversas vezes a vontade da independência. 

 É notória a presença do sentimento regionalista que aparece, muitas vezes, em 

defesa da província e da ilha habitada, acompanhado pelo despertar do sentimento 

nacionalista, o qual eclodiu no arquipélago nos finais do século XIX e inícios do vinte, 

manifesto na atitude das elites locais. Situação que veio a agudizar-se pelos factores 

extrínsecos como o Ultimatum inglês “que desacredita a monarquia e enfraquecera o 

prestígio de Portugal”115, atingindo “em cheio o patriotismo dos cabo-verdianos” e as 

guerras das então colónias espanholas Cuba e Filipinas e as anglo-bóers, na África do 

Sul como já referido. 

É importante fazer uma pequena ressalva, já que esta questão é particularmente 

importante, na medida em que há uma ligação directa entre o enfraquecimento do 

patriotismo cabo-verdiano por Portugal a favor do despertar e o evoluir de um outro 

sentimento de carácter “provincial” que é o nacionalismo, marcado pela valorização e 

identificação da sua individualidade. Convém ainda sublinhar que na época já se pode 

falar da identidade cultural cabo-verdiana, permitindo à sua sociedade buscar a 

individualidade pela aproximação cultural, social ou geográfica, potenciando deste 

modo o aparecimento do nacionalismo local, que vai ganhando forças e autonomizando-

se no decorrer do século XX.  

 

 

                                                 
113 Cf. João Nobre de Oliveira, Loff de Vasconcelos e A crise do Portuesismo Cabo-verdiano, in 

A imprensa Cabo-verdiana, 1820-1975, Macua, Fundação Macua, Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, 1998, p.176. 

114 Convém lembrar ainda que o desfecho da guerra não foi positivo para nenhum dos lados, já 
que com a vitória dos E.U.A., este, por sua vez, anexou as colónias espanholas, enquanto que em África 
os bóers foram vencidos e anexados a Inglaterra. Estes factores foram desmoralizadores para as elites 
locais, porque pensavam que após a guerra aquelas colónias ficariam independentes, facto que não 
aconteceu e acabaram anexados a outras colónias. Aliás, as elites locais já estavam a trabalhar na criação 
de um jornal local intitulado O Autonomista, que seria dirigido por Dr. Oliveira e Luís Loff de 
Vaconcelos. Foi, exactamente, por estes motivos que o tal jornal não chegou a sair. Cf. João Nobre de 
Oliveira, “Loff de Vasconcelos e A crise do Portuesismo Cabo-verdiano”, A imprensa Cabo-verdiana, 
1820-1975, Macua, Fundação Macua, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, 1998, p.177.   

115 Cf. Idem, Ibidem. p. 178.  
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3. – Religião  

A cultura dos países africanos da língua oficial portuguesa foi largamente 

influenciada pela portuguesa, fruto dos quinhentos (500) anos da sua presença no 

continente africano. Como foi referido anteriormente na breve problemática em torno da 

memória colonial desses países, pode-se falar na história dos mesmos, tendo em 

consideração o antes e o depois da chegada dos portugueses, divisão ao nosso ver 

lógica, a qual faz todo o sentido contribuindo, deste modo, para o enriquecimento 

cultural desses territórios como, por exemplo, no campo religioso. 

Tal contributo religioso efectuou-se de facto com o processo da missionação 

propiciando a introdução de um novo credo religioso em África e, compreensivamente, 

também, na introdução de novos valores veiculadas à Igreja Católica Apostólica 

Romana.  

A expansão religiosa para outras áreas geográficas da América, África e Ásia, 

foi igualmente acompanhada pela crescente e necessária movimentação das populações 

europeias para essas possessões. Assim sendo, tanto a emigração como processo de 

missionação tiveram um papel fulcral na propagação e implementação da religião 

Católica Apostólica Romana no continente africano – em especial na África 

“portuguesa”. 

Contudo, analisando o processo de missionação nos países lusófonos africanos, 

há, necessariamente, que ter em atenção o processo histórico do descobrimento e/ou 

colonização e do povoamento dos mesmos. Isto é, realizar uma análise entranhada em 

cada caso, de uma forma singular. 

Neste sentido, olhando particularmente ao processo de descoberta do 

arquipélago de Cabo Verde e analisando os factos, chegaremos, certamente, à conclusão 

que no arquipélago, ao contrário das outras possessões africanas, não havia sociedades 

fortemente estruturadas. Daí que seja legítimo afirmarmos que a sociedade cabo-

verdiana é uma sociedade formada através do processo de miscigenação entre europeus 

e africanos, pelo que o processo de missionação deu de forma diferente das demais 

realidades africanas.  

Estamos a falar realmente de um espaço desabitado que veio a ser ocupado por 

dois grupos de povos, cuja cultura era totalmente antagónica uma da outra, isto é, a 

presença de europeus – a nível de religião eram cristãos – e de africanos – do ponto de 

vista religioso apresentavam-se como animistas. Nesse sentido, o arquipélago nessa 

óptica teve um papel decisivo na missionação dos negros (escravos) trazidos de África, 
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onde posteriormente, após o processo de missionação, seriam enviados ou vendidos 

para outras latitudes: América, Europa, etc.  

Sendo assim, tanto a religião cristã como as religiões africanas estão no berço da 

formação da sociedade cabo-verdiana. Uma sociedade que evoluiu de uma estrutura 

escravocrata – culturalmente diversa – para uma estrutura assente numa cultura própria 

– cabo-verdiana –, fruto do processo de miscigenação e de aculturação entre as duas 

realidades então presentes no arquipélago: europeia e africana.  

Assim, do nosso ponto de vista, não se pode falar do antes da chegada da 

religião católica ao arquipélago de Cabo Verde, mas sim do florescimento no 

arquipélago de uma sociedade híbrida, que se formou através do cruzamento cultural 

entre essas duas realidades à partida distintas. A religião católica, particularmente a 

Igreja Católica Apostólica Romana, constitui, também, uma das origens religiosas da 

sociedade cabo-verdiana. Caldeada ao longo do tempo, com as várias vicissitudes 

locais, de ordem social e política – da metrópole e da província, para além da própria 

posição geográfica – aquela instituição teve um papel muito activo e notável no 

desenvolvimento dessa sociedade, abraçando um campo muito vasto de intervenções 

sociais e religiosas, com particular destaque para as áreas da educação116 e saúde, sem 

esquecendo o papel de interlocutor moral.  

Finalmente, o contributo da Igreja não se limita apenas aos apoios sociais, 

também as suas referências serviram para delimitar e dividir o(s) território(s), 

agrupando-os em paróquias e freguesias (que ainda hoje são visíveis nestas sociedades) 

a nível administrativo117. Assim como os poderes políticos, os padroados detinham um 

grande poder social e até jurídico na então sociedade cabo-verdiana. 

 

Após esta breve introdução, centramos agora a nossa pesquisa no que realmente 

nos interessa, que é o período em análise, começando por analisar a situação religiosa da 

província.  

Pode dizer-se que no século XIX quer o território continental, quer as províncias 

ultramarinas em África e no Oriente, sofreram uma profunda crise religiosa, resultado 

da 

 

                                                 
116 Por exemplo a única escola que existia no arquipélago até ao século XIX era uma instituição 

religiosa na Ilha de Santiago e mais tarde temos à construção do seminário liceu em S. Nicolau, 1866, etc. 
117 Ver o tema “Organização Politico- administrativo” …, no início do trabalho. 
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(…) extinção das ordens religiosas (1834) [que] surgiu como um forte revés para a 
estrutura de enquadramento católica, embora a vida religiosa, nomeadamente 
congregacionista (base essencial da presença missionária nos séculos precedentes), 
manifestasse na época efectivas insuficiências, mesmo carências graves de recrutamento e 
de intervenção.  

 

Isto é, começou a haver uma diminuição considerável da presença dos 

missionários nesses espaços. Estes, como se sabe, constituíam o símbolo e, 

concomitantemente, o garante da presença cristã nesses territórios, antes dominados 

pelo padroado português. A falta considerável e crescente do clero nos territórios 

ultramarinos português, nas zonas até então dependente do poder religioso português 

começou, em alguns pontos, a ser “ (…) permeável ao protestantismo”. 

Ainda é de notar que nos inícios do século XIX, houve a “ruptura entre a Santa 

Sé e o governo liberal, de 1834 a 1843, teve repercussões sensíveis em determinadas 

zonas missionárias ultramarinas (…) ”. Contudo, em 21 de Outubro de 1848, a Santa Sé 

e o reino de Portugal assinaram a Concordata, que “ (…) dava a Portugal uma vasta 

influência, mas não necessariamente efectiva (…)”, estendendo por um vasto território 

ultramarino, que vai de África Ocidental ao Extremo Oriente.  

O arquipélago de Cabo Verde incluía na sua administração, até 1879, o território 

da Guiné-Bissau, altura em que passou de distrito a província, concentrando a sua 

própria administração política e religiosa. Assim, até aquela data a sede do bispado dos 

dois territórios localizava-se nas ilhas de Cabo Verde, primeiramente na Ilha de 

Santiago e mais tarde na de S. Nicolau. A título de exemplo em 1906, segundo o 

relatório do Governador, Augusto Barros, na sequência de uma viagem feita pelo 

bispado cabo-verdiano à diocese da Guiné-Bissau, houve um intenso debate entre as 

autoridades administrativas e religiosas locais de quem devia pagar as viagens pastorais 

feitas à Guiné-Bissau:  

 

A meu vêr, julgo que é o governo d’esta provincia quem deve pagar a ajuda de 
custo de visitas pastoraes feitas fóra da sede do Bispado, cuja diocese o território da 
Guiné (…)118. 
 

Os dois territórios encontravam-se separados do ponto de vista administrativo 

como também religioso.  

                                                 
118 Cf. Augusto F. Barros, Governo da Província de Cabo Verde, Praia, Submette á resolução 

superior um duvida sobre o abono de ajuda de custo por vistá pastoral feita á provincia da Guiné 
Portugueza, AHU, CX. NV. 2589, 1ª secção, Nº: 1, P.1. [Cabo Verde, 10 de Janeiro de 1906, 1ª secção]. 
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Nesse período a Igreja atravessava uma grave crise missionária, acrescentando 

se ainda a extensão territorial ultramarina, as dioceses e as paróquias africanas, 

sobretudo as cabo-verdianas, que encontravam num estado avançado de decadência e 

abandono, tanto no que se refere aos problemas matérias – construção e/ou manutenção 

das estruturas físicas como à falta de clero, que garantisse o bom funcionamento 

daquelas instituições. Estes problemas vieram a estabilizar-se nos finais do século XIX 

e inícios do XX, muito embora aquando da I República a Igreja vivesse um período 

difícil. 

Em 1909 a província de Cabo Verde estava subdivida em 30 freguesias119 e da 

Guiné-Bissau, em apenas cinco (5), o que demonstra, bem do nosso ponto de vista a 

diferença da presença religiosa nas duas províncias e a importância daquelas 

(freguesias) na sociedade local. Assim, no arquipélago a sua presença é total, enquanto 

que na vizinha Guiné-Bissau é parcial, facto que a nosso ver-se deve entender não só 

pela sua extensão territorial, como, sobretudo, pelas dificuldades sociais existentes 

localmente constituindo-se e dividindo-se por vários grupos étnicos, culturalmente 

diferentes, o que tendencialmente constituía um estorvo para a disseminação da fé 

católica e, porventura, de outros credos.  

Mas, identicamente, é de realçar que até a independência do Brasil, em 1822, a 

Europa – e a metrópole portuguesa não é excepção –, estava virada para o continente 

americano e apenas com a independência deste se começa a notar, por parte dos 

governantes portugueses, um maior interesse no continente africano. Este facto 

provavelmente terá influenciado a propagação cristã no continente africano, neste caso 

na Guiné-Bissau e outros pontos, visto que a sociedade europeia também ela foi 

impulsionadora da propagação dos hábitos, costumes e práticas europeias-portuguesas, 

como à religião: Igreja Católica Apostólica Romana. Porém, até aquela data a presença 

europeia em África se resumia apenas ao litoral e no interior era basicamente 

desconhecido. Consequentemente, a pouca presença da sociedade portuguesa resultara 

também na fraca presença religiosa nessas sociedades.  

Com a perda, por parte das autoridades portuguesas, do Brasil e o acontecimento 

da última década do século XIX, o ultimatum inglês, veio permitir um olhar mais 

                                                 
119 Santiago 12, Fogo 4, Brava 2, S. Vicente 1, Santo Antão 6, S. Nicolau 2, Boavista 2, Sal 1. 

Como podemos constatar a ilha de Santiago que encontrava ainda sobre a sua administração a Ilha do 
Maio era a que apresentava um maior número de freguesias, localizadas fundamentalmente sob a tutela 
administrativa do concelho da Praia com 9 freguesias, enquanto que o Concelho de Assomada, à Norte, 
estava dividida em 3 freguesias.   
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profundo das autoridades políticas e religiosas portuguesas sobre o continente africano, 

permitindo um maior reconhecimento dos trabalhos realizados pelos missionários na 

conquista e na divulgação da cultura portuguesa. Isto reforçara a presença lusa nesses 

territórios e, ainda, essa actividade religiosa passou a ser apoiada pelos próprios 

governantes, já que a presença missionária de origem portuguesa num determinado 

espaço seria um reconhecimento da presença portuguesa no local. E “ (…) este 

entendimento do interesse português pelas missões, articulando com o domínio colonial, 

marca a politica portuguesa no final da Monarquia constitucional e mesmo durante a 

República (…)”120. 

Como tal, pode-se afirmar que – comparativamente com as outras possessões 

ultramarinas portuguesas, especialmente com a Guiné-Bissau –, na então província 

cabo-verdiana, estávamos na presença de “ (…) um espaço ultramarino português e 

católico (…)”121, porque havia, de um modo geral, todos os traços culturais religiosos 

existentes na Europa – Portugal, como os dias dos Santos, em que a comunidade 

comemorava religiosamente todos os anos, em todas as ilhas habitadas e em todas as 

freguesias como “No dia 15 teve logar a festividade da Senhora da Graça, com missa 

solemne e procissão á tarde que esteve muito concorrida (…)”122. 

Todos os nomes das freguesias123 eram atribuídos aos santos, de origem 

europeia-portuguesa. Paralelamente, o mesmo acontecia com os nomes de algumas das 

ilhas as quais se encontram intimamente ligadas as figuras religiosas, exemplo: 

                                                 
120 António Matos Ferreira, Correntes Cristãs na Definição do Espaço Colonial Português: A 

Actividade Missionaria na Redefinição do Espaço Imperial Português, in História da Expansão 
Portuguesa, Direcção de Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri, Lisboa, 1998, Vol. IV, p. 434. 

121 António Matos Ferreira, Idem. Idem. Lisboa, 1998, Vol. IV, pp. 425-443. 
122 Cf. “Cidade da Praia”, O Ultramarino, Lisboa, 21 de Setembro de 1899, nº 14, p. 2. 
123 As referências religiosas eram elementos intrínsecos da sociedade cabo-verdiana, uma vez 

que faziam parte da divisão administrativa local. Por exemplo os concelhos estavam divididos em 
freguesias e estas eram atribuídas a diferentes figuras religiosas. E, o grande problema que se coloca aqui 
é saber se essa divisão correspondia, em alguns casos, a própria necessidade da população local. Porque 
em primeiro lugar, tomando como exemplo a Ilha de Santiago, estava dividida em dois concelhos: cidade 
da Praia, capital da colónia, e o concelho de Santa Catarina. Ora, este último “ (…) Está elle dividido em 
três freguezias: Santo Amaro Abbade, S. Miguel e Santa Catharina (…)”, como podemos constatar são 
nomes religiosos. Aqui, o problema de fundo que se põe tem que ver com a extensão territorial e os meios 
que o pároco e a freguesia central (o concelho) que neste caso era Santa Catarina, disponha para 
responder todas as necessidades das populações, tendo em conta, sobretudo, que “ (…) as duas primeiras 
de rasoável população, e a última, além de muito grande, populosa de mais [havia] um pároco e as 
autoridades civis da freguezia, possam cumprir os deveres do seu cargo, integral e conscienciosamente”. 

A falta de párocos constituía um dos problemas que a igreja debatia nessa altura. Tendo em 
analise a extensão do concelho e as dificuldades que na altura havia no que diz respeito a mobilidade das 
pessoas, era muito difícil um pároco responder cabalmente todas as exigências das diversas freguesias 
existentes na Ilha de Santiago – Norte. Era praticamente impossível. Pensamos que esse é um dos 
principais problemas com que a Igreja Católica Apostólica Romana se debatia nessa altura. A situação 
não era diferente em relação as outras ilhas da província de Cabo Verde. Cf. CR. “Santa Catharina”, O 
Ultramarino, Lisboa, 5 de Maio de 1899, nº, p.3. 
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Santiago, S. Antão, S. Vicente, S. Nicolau, etc., em homenagem ou devoção a esses 

Santos. Isto é, a sociedade europeia conseguiu implementar em Cabo Verde (temos de 

ter sempre em conta que este é uma “invenção” portuguesa), os seus próprios traços 

religiosos como as comemorações das datas atribuídas a determinados santos, 

naturalmente de origem europeia-portuguesa. Assim, a Igreja Católica Apostólica 

Romana e os seus traços, símbolos, modos, costumes foram implementados em Cabo 

Verde de uma forma directa, a qual floresceu com a sociedade local, amplamente 

facilitada pelo processo de povoamento do mesmo. 

Com isto quero dizer que não houve lugar para invenção de novas formas, 

costumes, como as datas religiosas congregadas a determinadas figuras santificadas, 

mas houve uma transposição para o arquipélago de um conjunto de padrões religiosos 

previamente existentes, que antes estava confinado apenas ao imaginário religioso 

europeu-português124. 

 

 

 

                                                 
124 Hoje, como sabemos a Igreja católica depara-se com muitos problemas e um deles tem que 

ver com a falta de participação cívica dos católicos nas actividades religiosas como a missa dominical… 
Contudo, isto é um problema que, na sociedade cabo-verdiana, não é recente. Estamos na presença de 
problemas que se arrastam desde século XIX. Ora, em 1900, o ilustre cidadão e defensor de boas causas e 
acções do arquipélago, então colónia ultramarina portuguesa, debruçou-se, Luís Loff de Vasconcelos, 
sobre o que ele chamou dos “males de Cabo Verde” e fez uma radiografia completa da então sociedade 
cabo-verdiana, apontando os vários “males” do arquipélago: “Ter catholicos que não vão á igreja, que não 
dão esmolas, que não sabem o Padre Nosso, nem fazem a maior ideia de divindade e que só nas horas 
afflictivas se lembram de Deus e querem obter a intercessão dos santos, mandando accender uma vela de 
vintém no altar de Nossa Senhora do Rosário, especulando com a misericórdia divina; Catholicos que, 
quando vão á igreja não compehendem nem um gesto do sacerdote, nem uma passagem da Bíblia, que 
nunca leram o Evangelho, as Horas Marriannas, o cathecismo do Abbade Salamonde; Catholicos que 
fazem da igreja o recinto das suas ostentações vaidosas, tolas e depravadas, e que confundem Deus com o 
padre, o padre com o sachristão, o sachristão com o diabo; catholicos que trabalham aos domingos e 
folgam nos dias de semana”.   

O parágrafo parece longo, mas, ao nosso ver, faz todo o sentido na medida em que nos permite 
ter uma ideia completa da situação e a ideia que o autor quer transmitir. Enquanto que se tivéssemos 
optado por apontar algumas linhas ficaria incompleto e incompreensível.  

Ou seja, analisando o paragrafo podemos verificar que estamos perante os mesmos problemas e 
desafios que a Igreja Católica Apostólica romana enfrenta hoje, particularmente nas sociedades 
ocidentais, com predominância para as sociedades europeias. Pegando na denominação dos cristãos com 
essas características, estamos indubitavelmente na presença de “católicos não praticantes”. Portanto, aqui 
o contexto é outro. Se, como disse o Sr. professor Matos Ferreira, no artigo supra mencionado, que no 
século XIX houve uma intensa campanha pela Igreja Católica Apostólica romana e por parte também dos 
Protestantes, na ocupação do espaço, consequentemente no processo de evangelização das sociedades 
africanas, esse mesmo problema não se coloca no caso de Cabo Verde. Aqui, também, se assentam outros 
desafios, como por exemplo como cativar a sociedade (é claro que não estamos a falar de uma sociedade 
inteira mas sim de alguns casos mais significativas) a participarem nas actividades religiosas, como na 
missa dominical, no respeito pelos valores transversais da doutrina cristã. Cf. L. Loff, “Os males de Cabo 
Verde”, O Ultramarino, Lisboa, 11 de Março de 1900, Nº 25, p. 2. 
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3.1 Que seitas, que religiões? 

Analisando a geografia e a influência das ilhas de Cabo Verde, através dos seus 

portos, no auxílio, na protecção à navegação das grandes rotas transatlânticas, o desafio 

que se coloca é saber – dado a sua influência e a sua vulnerabilidade social e da própria 

imigração e dos retornados cabo-verdianos emigrados –, se nesta época podemos falar 

de outras seitas religiosas no arquipélago, para além da Igreja Católica Apostólica 

Romana? Que seitas ou que religiões? Qual o seu impacto a nível social – a fácil 

aceitação, a correspondia um perigo ou uma concorrência para a Igreja? 

Para respondermos a estas questões temos necessariamente de recuar no tempo 

de modo a fazermos uma breve introdução que nos ajudará a responder melhor a tais 

questões.  

Começaremos pela religião judaica. Segundo os dados que dispomos foi uma 

das religiões, se calhar a par da Igreja Católica Apostólica Romana que esteve presente 

no arquipélago desde muito cedo, mas que não teve tão grande disseminação como a 

Igreja de Roma. 

 Os Judeus muito antes da formação da nacionalidade portuguesa, já constituíam 

uma realidade presente e activa na sociedade portuguesa. Homens endinheirados e 

cultos deram um grande auxílio a nível social, contribuindo nas finanças, na medicina e 

nos outros ramos da ciência. Contudo, foram forçados a converterem-se ao cristianismo, 

caso contrário teriam de abandonar o reino situação aprovado com o estabelecimento da 

Inquisição em 1534, acorrentando graves consequências, amplamente negativas, para a 

sociedade portuguesa a todos os níveis.  

Expulsos do reino, muitos deles foram se fixando nas então colónias 

ultramarinas portuguesa, como em Cabo Verde. Neste sentido, encontramos desde 

séculos XV e XVI nas ilhas cabo-verdianas a presença judaica, embora muito reduzida, 

pois, não encontrou no arquipélago condições favoráveis para a sua “propagação”. Se é 

certo que temos a presença da Igreja Católica Apostólica Romana no berço da sociedade 

cabo-verdiana, também não é menos verdade que paralelamente encontrámos a presença 

de Judeus, embora seja, como foi dito anteriormente, muito restrito.   

No entanto, manteve-se essa predominância religiosa no arquipélago. Mas já no 

decorrer dos anos de 1800 e início de 1900, a situação local tende a mudar, por motivos 

supra mencionados, também por força da imigração125 e dos retornados126. Assim, em 

                                                 
125 Segundo António Carreira, durante o período que estamos a estudar “no que toca a 

“imigrantes” propriamente dita, nenhuma referencia” e os únicos retornados de que realmente se conhece 
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1900, segundo os dados que dispomos, já se pode falar da imigração, fruto do processo 

de emigração dos cabo-verdianos para as outras paragens, como para os E.U.A127. Deste 

modo, os locais foram fortemente influenciados não apenas pelos contactos com as mais 

variadas realidades culturais, tendo como intermediário os portos locais, exemplo Porto 

Grande de S. Vicente, outrossim recebiam influências dos próprios retornados e 

imigrantes cabo-verdianos.  

Estes elementos exógenos abarcaram um campo cultural muito vasto incluindo a 

religião. Com a expulsão dos judeus de Portugal e a consequente instalação destes em 

algumas colónias ultramarinas, em particular em Cabo Verde, notámos também no 

arquipélago algumas seitas religiosas que foram introduzidas localmente pelos próprios 

imigrantes cabo-verdianos, vindos dos E.U.A., como é o caso do Protestantismo.   

Naturalmente, como é de esperar não foi fácil ou aceite de ânimo leve estas 

novas influências religiosas: 

 

Não foram simplesmente presos, mas também processados, [em alguns casos, 
como por exemplo:] três rapazes protestantes, naturaes d’esta ilha [Brava], accusados de 
propaganda de doutrinas contrarias aos dogmas catholicos (…). Trouxeram, esses 
rapazes, d’America, as suas crenças protestantes; e, ao que consta, teem procurado, por 
meios muito suaves e muito honestos, sem injurias, sem publicidades, converter ao 
protestantismo as suas respectivas famílias128.  
 

Tudo indica que estamos na presença da introdução do protestantismo no 

arquipélago. Estamos perante uma nova seita religiosa que também faz parte da religião 

Cristã mas com novos hábitos, novos costumes e valores. Pela citação pode-se constatar 

que não foi de fácil aceitação e, deste modo, os praticantes foram severamente punidos 

                                                                                                                                               
são os repatriados das roças de S. Tomé e Príncipe. Porém, segundo os dados que dispomos, pensamos 
que nos inícios do século XX já podíamos falar de “imigrantes” e de repatriados provenientes de outras 
paragens, como poderemos constatar na seguinte afirmação: “ (…) Este ano, de Março a Junho, seguiram 
para a América do Norte approximadamente dois mil indivíduos, entre homens e mulheres, cem contar 
com as crianças, e tinham se repatriado em Dezembro do anno findo uns quinhentos, de ambos os sexos, 
trazendo não pequena economia”. Cf. Cf. Eufrosina, “Ilha Brava”, O Ultramarino, Lisboa, 9 de Agosto 
de 1900, nº 35, p. 3. 
Ou ainda: “Chegaram durante o mez findo da América do Norte sete navios com 307 filhos d’esta ilha 
que se achavam naqulle continente trabalhando, e com somma de 17 a 20 contos de réis em ouro”. Cf. 
Eufrosina, “Ilha Brava”, O Ultramarino, Lisboa, 11de Janeiro de 1900, Nº 21, p. 10. Portanto, a 
imigração no final do século XIX e início do XX já era uma realidade na então província de Cabo Verde. 

126 Analogamente, podemos dizer em relação aos retornados, com principal destaque para os 
retornados de S. Tomé e Príncipe, que como sabemos, muitos deles foram para aquela província mediante 
um contrato de trabalho (que varia de 3 ou de 5 anos) e “ (…) depois repatriados por terem terminado os 
seu contratos de prestação de trabalho”. Cf. António Carreira, Migrações nas Ilhas de Cabo Verde, 
Lisboa, 1977, ed: Universidade Nova de Lisboa Ciências Humanas e Sociais, p. 261. 

127 Estados Unidos da América. 
128 Cf. “Runhéza”, O Ultramarino, Lisboa, 11 de Janeiro de 1900, nº 21, p. 3. 
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pelas práticas que têm vindo a desenvolver, nomeadamente presos e processados 

judicialmente pelas tais práticas inadmissíveis, isto, claro, à luz dos costumes e hábitos 

locais. 

Esta seita veio dos E.U.A, com os imigrantes e rapidamente tentaram impor-se a 

sociedade local, começando pelos próprios familiares, mas prontamente encontraram 

oposição por parte da sociedade e das autoridades locais.  

 

Ainda, nesta óptica, deparamos com outras marcas religiosas no arquipélago 

herdados do continente africano. Todavia, no nosso entender são marcas compreensíveis 

na então sociedade cabo-verdiana se tivermos em linha de conta a própria formação e 

evolução da referida sociedade. A própria formação da sociedade cabo-verdiana 

permitiu que tivéssemos no arquipélago sinais da religião africana, patente 

fundamentalmente na Ilha de Santiago onde, como se sabe, o peso da cultura africana 

foi (e ainda é) mais notável. Esta herança africana tem vários motivos, como, por 

exemplo, pelo facto desta ser a primeira ilha a ser povoada, pelo papel que a Cidade de 

Ribeira Grande, actual, Cidade Velha, desempenhara durante alguns séculos no 

processo de missionação dos escravos vindos do continente africano, onde seriam 

posteriormente vendidos ou levados para outras paragens. 

Nesta perspectiva, na Ilha de Santiago, ao contrário das outras ilhas, nos finais 

do século XIX e inícios do XX, eram visíveis traços religiosos herdados dos vários 

povos e grupos étnicos vindos da Costa Ocidental africana que participaram no processo 

de povoamento, com particularidade para o interior da Ilha de Santiago, nomeadamente 

no concelho de Santa Catarina, onde as fontes nos dizem que era tida como uma 

sociedade “semi-barbara” já que havia traços culturais característicos de origem 

africana, como a “tabanca” e “ nos enterros, em que não é raro darem-se a um cadáver 

tratos irreverentes (…)”129.  

                                                 
129 Cf. L., “Cidade da Praia”, O Ultramarino, 5 de Maio de 1899, nº: 5, p. 3.  
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Estas manifestações culturais, como a “tabanca”130, têm uma representação 

social simbólica. Estes foram, sem dúvida nenhuma, herdados do continente africano e 

são particulares da Ilha de Santiago. O mesmo acontece com o modo como as pessoas – 

estamos a falar naturalmente dos indígenas: negros e mestiços – tratavam os seus 

mortos, dando “tratos irreverentes”, distintos da realidade europeia, causando algum 

espanto aos “brancos das ilhas”, considerando-os “semi-bárbaros”. (Voltaremos a este 

assunto mais a frente na questão das identidades - cultural).   

Concluindo, no período em estudo já se encontrava nas ilhas, para além da Igreja 

Católica Apostólica Romana e dos Judeus, algumas seitas religiosas como o 

protestantismo, introduzidas localmente pelos imigrantes vindos dos E.U.A., embora de 

forma muito localizada e centrada de alguns traços religiosos herdados do continente 

africano. 

Apesar das várias vicissitudes no decorrer do século XIX, na metrópole e no 

arquipélago, relacionadas com a Igreja Católica Apostólica Romana, que potenciaram a 

concorrência por parte de outras seitas religiosas e de outras religiões à procura de 

novos espaços nas possessões ultramarinas e da própria presença, do protestantismo 

embora seja de forma muito tímida no arquipélago, essas realidades pouca influência 

tiveram na vida religiosa local. 

 
Para concluir este capítulo, pode-se afirmar que houve todo o interesse por parte 

dos portugueses em impor à sociedade cabo-verdiana todo um conjunto de padrões 

europeias de origem portuguesa, dominante, a nível social, cultural e religiosa, o que 

permitiu que a sociedade local amadurecesse e se transformasse numa sociedade com 

um certo desenvolvimento cultural. Comparando com as outras colónias africanas 

apresentava, segundo as descrições da época, um nível mais próximo da europeia, se 

quisermos do aceitável, à luz da cultura dominante: 

 

                                                 
130 “A tabanca, elemento da gama do património imaterial do arquipélago tem como núcleo 

central a ilha de Santiago. É lá que ocorre a evidência deste património que une de forma híbrida a 
herança africana e europeia, mais precisamente europeia de origem portuguesa. O festejo da tabanca 
realiza-se em homenagem ao santo padroeiro, que corresponde à devoção dos santos dos católicos: Santa 
Cruz (03 de maio), Santo António (13 de junho), São João (24 de junho) e São Pedro (29 de junho). Seus 
membros saem em cortejo pela vizinhança em busca do santo roubado […]”. Cf. Rita de Cássia Silva dos 
Santos Ramos, “Tabanca, elemento da cultura popular do povo cabo-verdiano – reconhecimento do 
património imaterial e resgate da memória”, www.tertuliacrioula.com (Revista On-line), Lisboa, 2010, 
p.1. 
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Assim terminou a festa do dia 21 de Setembro, data memorável em que o povo 
de Cabo Verde – o mais nacionalisado e christão da África Portugueza – recebeu, com 
as mais sinceras manifestações de enthusiamo e com verdadeira comprehensão de um 
acontecimento notável da sua historia e para o seu futuro, a visita do herdeiro 
presumptivo da coroa portugueza131.   
  

 O investimento no sector social permitiu que se formassem no arquipélago elites 

locais, que vieram influenciar o desenvolvimento social e potenciou o aparecimento de 

alguns fenómenos como o Bairrismo e Regionalismo. Dois fenómenos sociais e 

políticos marcantes na sociedade local, tida como civilizada.  

 Isto possibilita-nos falar de uma sociedade com um certo estatuto no seio da 

administração colonial portuguesa, resultado dos avanços sociais e culturais notados na 

época, mas também da sua própria posição geográfica, que a transformou socialmente 

num território cosmopolita e que economicamente soube tirar proveitos dessa vantagem 

geográfica. 

 Contudo, apesar desses avanços notórios na sociedade local comparativamente 

com as demais sociedades africanas sob a tutela portuguesa, à luz dos seus intelectuais a 

província precisava de mais e melhores investimentos no sector social, nomeadamente 

no que diz respeito a educação, saúde, comunicação, religião, etc. Ou seja, está-se 

perante uma sociedade internamente insatisfeita, rogando por mais investimentos em 

todos os sectores. 

 

                                                 
131 Cf. “Parte não Oficial”, Boletim Official, nº: 38, do Governo da Provincia de Cabo Verde, 24 

de Setembro de 1907. 
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II Capítulo  
 

Representações dos Cabo-verdianos 
 

 Como não o fizemos na introdução, convém agora fazer uma breve observação 

sobre a nossa percepção e o consequente alcance do conceito de Representação (ou no 

plural Representações). A nosso ver, faz todo sentido esta pequena e breve reflexão 

acerca deste conceito, que daqui para frente constitui a palavra-chave no 

desenvolvimento do nosso trabalho, uma vez que este capítulo e o próximo abordam 

directamente a questão da representação tanto dos cabo-verdianos como de Cabo Verde.  

Esta  temática é a base do nosso trabalho e é válido para o próximo capítulo, 

III. É importante começar por definir o conceito de Representação.  

Entende-se por “representação como exibição de uma presença, como 

apresentação pública de algo ou de alguém”132. Essa representação é feita através de 

símbolos e não inclui objectos ou imagens mas sim, e unicamente, textos, já que estes, 

muito concretamente os periódicos, são a nossa fonte de trabalho.  

Deste modo, deve-se ter em atenção primeiro, o representado, que neste caso é a 

sociedade cabo-verdiana e o território em si, Cabo Verde, entre 1890-1910. Segundo, 

estar atento a quem representa, os portugueses, as elites locais ou ainda os estrangeiros.  

 Esta questão, embora simbólica, é particularmente sensível e interessante, dado o 

facto de constituir a nossa base de pesquisa e, simultaneamente, o nosso problema, 

devido ao fraco suporte bibliográfico existente desta matéria, sobre o arquipélago e a 

sua sociedade (como no caso das outras ex-colónias africanas lusófonas), dentro do 

período em análise. Isto quer dizer que eles seriam, a nosso ver, os legítimos autores 

representativos do território e da sociedade cabo-verdiana.  

Dada aquelas carência temos, obrigatoriamente, de recorrer aos periódicos da 

época publicados em Portugal, pelos portugueses, mas que, no entanto, são publicações 

cujos artigos eram elaborados pelas elites letradas cabo-verdianas e posteriormente 

enviados para e publicados na metrópole. Como tivemos a oportunidade de analisar nos 

periódicos que falam sobre o arquipélago como O Ultramarino e a Família Portuguesa 

(…), estes tinham correspondentes em Cabo Verde, que faziam redacções dos 

                                                 
132 Roger Chartier, A História Cultural, Entre Práticas e Representações, Lisboa, ed. DIFEL, 

Memória e Sociedade, p. 20, 1988. 
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acontecimentos locais, os quais eram publicados quinzenalmente naqueles jornais em 

Portugal. 

 Assim, partindo do princípio de que a representação nasce do processo de 

interacção social e sua consequente representação, este será o trilho que entendemos ser 

mais sensato percorrer na elaboração deste trabalho. Interessa-nos, particularmente, uma 

“representação colectiva” e não uma “representação individual”, que pode ser útil mas 

para um trabalho com objectivos totalmente opostos a este.   

 A nossa finalidade é analisar os “símbolos”, os quais constituem a representação 

e, ao mesmo tempo, o suporte deste trabalho, para tentarmos perceber a importância das 

lutas de representações, “compreender os mecanismos pelos quais um grupo o impõe, 

ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e os seus 

domínios”133, na sociedade e na época em estudo.  

Contudo, para compreendermos melhor esta realidade temos de analisar 

determinadas questões antes de avançamos para esses modos de representações da 

sociedade cabo-verdiana. Como tal, pensamos que é prioritário começarmos pela 

questão da Identidade, a que se seguirá outro conceito aglutinado a este como o da 

Identidade Cultural, que nos permite falar mais à vontade e mais detalhadamente 

possível acerca das representações dos habitantes da então província de Cabo Verde. 

1. - Identidade  
 
 Falar do conceito de identidade associado a uma realidade social e cultural 

forjada num processo de hibridismo entre dois povos que à partida se apresentam como 

diferentes e distantes uns dos outros é, sem dúvida nenhuma, uma tarefa complicada, já 

que, por um lado, estamos perante um território natural e uma sociedade “inventada” 

pelos portugueses, que apresentava sob o domínio de duas realidades diferentes: 

europeia-portuguesa – dominadora –, e cabo-verdiana, dominada. Por outro lado, apesar 

de já neste período, 1890-1910, poder falar-se do conceito “cabo-verdiano”, no 

verdadeiro sentido do termo, envolvendo sentimento de pertença cultural àquele espaço 

geográfico/territorial, todavia, a sua diversidade cultural interna não nos permite falar 

num espaço culturalmente uniforme, na medida em que havia duas culturas distintas: a 

aceitável dos colonos, que constituía a minoria populacional a nível quantitativo e a não 

aceitável pelas mesmas, constituída pela ampla maioria, mestiços e negros, sendo que as 

                                                 
133 Roger Chartier, A História Cultural, Entre Práticas e Representações, Lisboa, ed. DIFEL, 

Memória e Sociedade, p. 17, 1988. 
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elites locais se encontravam numa posição intermédia, agregando heranças e presenças 

culturais tanto de um como de outro. 

 Está-se na presença de identidades, que se podem resumir em duas: europeia-

portuguesa – dominadora –, e cabo-verdiana, dominada.  

Seguindo o nosso itinerário, importa, também, definir o conceito de identidade 

ou identidades. Sendo assim, compreende-se que a identidade seja identificações em 

curso134, naturalmente não imutáveis e nem atemporais mas sim mutáveis e temporais, 

que se vai moldando consoante o avanço social, cultural e político de cada sociedade e 

de cada época em particular. Isto é, mais do que reinventar o presente resgata-se o 

passado, através de continuidades e roturas. Assim, pode afirmar-se que as identidades 

constroem-se “ (…) por integração e por diferenciação com e contra, por inclusão e por 

exclusão, por intermédio de práticas de distinção classistas e estatutárias”135. 

 A formação geográfica e territorial do arquipélago de Cabo Verde e a própria 

evolução histórica da sua sociedade, permite-nos falar de várias identidades, com relevo 

para identidade geográfica, territorial, regional e/ou local, cultural e social (este último 

não será o nosso objecto de análise). Do nosso ponto de vista, são estas as realidades 

identitárias presentes no arquipélago cabo-verdiano, a estudar, por motivos que veremos 

mais à frente. 

 Naturalmente que estamos perante um território onde se fala na presença de duas 

realidades distintas: europeia-portuguesa – colonos portugueses – e os nativos, os quais 

constituíam a maioria populacional.  

No entanto, apesar dessas realidades locais distintas, houve por parte das elites 

locais e dos próprios nativos esforços no sentido de se integrarem na estrutura social do 

arquipélago. Isto permite-nos dizer que no arquipélago não havia uma diferenciação 

social muito acentuada, principalmente no que se refere a cor da pele. Muito pelo 

contrário, havia, isso sim, uma diferenciação cultural, embora ainda numa fase muito 

elementar, fruto dos razoáveis e favoráveis investimentos feitos no arquipélago durante 

o século XIX no sector social, fundamentalmente na educação, que se prolongou pelo 

século XX. Isto é, o factor fundamental da diferenciação social que havia na então 

                                                 
134 Cf. Boaventura Sousa Santos, “Modernidade, Identidade e a cultura da fronteira”, Revista 

Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, 1993, Nº38, pp. 11-39. 
135

 Cf. José Madureira Pinto, “Considerações sobre a Produção Social da Identidade”, Revista 
Critíca das Ciências Sociais – 1º Congresso Luso Afro- Brasileiro de Ciências Sociais, Saber e Imaginar 
o Social, Volume I, nº 32, faculdade de Economia – Universidade do Porto, Junho 1991, p. 228. 
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província de Cabo Verde baseava-se na cultura e não na cor da pele como nos relata 

Luís Loff de Vasconcelos: 

 

(…) Venham brancos para as colónias, que para nós a questão da cor é 
indifferente, mas tragam consciências puras, tragam o respeito aos direitos dos outros, 
tragam a mala vazia, mas o coração nobre e sentimento altruísta (…)136.  
 

 Sendo assim, a nossa abordagem das identidades, que analisaremos nos temas 

seguintes, terá em conta as duas realidades presentes no arquipélago: o europeu-

português e o cabo-verdiano. O primeiro pela sua presença no arquipélago, e o segundo 

porque apesar de haver localmente muitas presenças culturais africanas (mesmo a nível 

biológico) com o tempo – essas realidades culturais, que podemos denominar de 

heranças africanas –, foram moldadas à imagem dos naturais, adquirindo uma nova 

“imagem” numa estrutura e panorama diferente e distante da realidade africana. Essa 

evolução, por sua vez, acompanhou também a formação e evolução da sociedade cabo-

verdiana, desde o processo de povoamento até à data em análise. Ou seja, o tempo, a 

geografia, a evolução social e a própria realidade local contribuíram para que se forjasse 

no arquipélago, fruto desse cruzamento, uma nova realidade cultural e social, que não é 

mais do que o resultado da aglutinação das duas realidades que se metamorfosearam 

numa nova realidade.  

Neste sentido, pode-se falar, já nesta época, de uma realidade cultural, social e 

geográfica (este último logicamente uma construção da natureza) própria – cabo-

verdiana. 

 Enfim, a abordagem das diferentes formas de identidades permite-nos falar sobre 

as representações: colectivas137, de grupo, regional ou local, como da maioria ou da 

minoria, todas realidades presentes no arquipélago de Cabo Verde, mas, obviamente, 

cada uma ocupando o seu próprio espaço.  

 

 

                                                 
136 Cf. L. Loff, “Dr. Pinheiro Torres”,  O Ultramarino, Lisboa, 22 de Março de 1900, nº 26, p. 2. 
137 De todas essas representações a colectiva é a única que nos pode suscitar alguma 

perplexidade, porque, segundo Moisés de Lemos “a identidade colectiva é, deste modo, «o produto de 
dinâmicas que tendem a circunscrever grupos», isto é, actos de totalização efectuados, quer por 
instituições, quer por sujeitos individuais, que constituem a identidade como um conjunto de coisas reais, 
portanto naturalmente evidentes e objecto de crença social”. Ora nesta época e perante as realidades 
locais não nos permite falar de “actos de totalização efectuados”, como veremos mais à frente. Cf. Moisés 
de Lemos Martins, “As dimensões da identidade colectiva”, Para Uma Inversa Navegação, O discurso da 
identidade, Porto, Biblioteca das ciências do Homem, Edições Afrontamentos, 1996, p. 22.  
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1.1 - Identidade Cultural  

É importante analisar e compreender determinadas questões como estarmos 

perante uma ou várias realidades identitárias? Será que nesta época, tendo em 

consideração a identidade cultural, já se pode definir, destrinçar o homem cabo-

verdiano das demais sociedades africanas? Quais eram os principais elementos culturais 

característicos dessa identidade? Enfim, estas questões são fulcrais no desenrolar deste 

tema. 

Começando pela definição, pode-se dizer que a identidade cultural é a convicção 

de um indivíduo ou grupo de indivíduos pertencer a um determinado grupo social, 

marcado por um conjunto de elementos culturais característicos e com determinados 

comportamentos típicos, que harmoniza num sentimento comum de pertença a uma 

determinada cultura. Não podemos apontar um tempo exacto da sua formação, porque, 

como foi aludido anteriormente, a identidade é algo mutável e temporal, o que não nos 

permite apontar um tempo preciso da formação de qualquer realidade identitária, 

principalmente a cultural. 

Segundo Moisés Lemos, essa realidade forma-se com o tempo138. Por isso, dadas 

as características locais (a geografia o território) e a própria evolução histórica da 

sociedade cabo-verdiana, com o passar dos anos, foi-se formando uma realidade cultural 

distinta de tempo em tempos, com a aquisição e eliminação de alguns traços e símbolos 

culturais. Seguindo ainda esta linha do pensamento, é legítimo afirmarmos que a 

identidade cultural da época em análise não era igual à do século anterior e nem seria a 

mesma nos séculos seguintes.  

Pegando na definição e comparando com os factos de que dispomos, facilmente 

chegaremos à conclusão que estamos na presença de uma identidade cultural com as 

suas próprias características, permitindo diferenciar o “cabo-verdiano” de outras 

pessoas/grupos ou então das outras sociedades africanas. Mesmo a nível interno 

permite-nos falar de duas realidades distintas: europeia-portuguesa, minoria, e cabo-

verdiana, denominada de indígenas/nativas, que constituía o grosso da população local, 

a maioria. 

                                                 
138 “A identidade cultural é, no dizer de Pierre Bourdieu, o produto da dialéctica histórica de uma 

diferenciação cumulativa (Bourdieu, 1982 b, p. 139). Neste sentido, não seria o espaço mas o tempo, a 
história, que produziria a região. Nem mesmo as paisagens e os solos se furtariam a esta condição de 
produto histórico de determinações sociais”. Cf. Moisés de Lemos Martins, “As dimensões da identidade 
colectiva”, Para Uma Inversa Navegação, O discurso da identidade, Porto, Biblioteca das ciências do 
Homem, Edições Afrontamentos, 1996, p. 21.  
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 Todavia, analisando a realidade cabo-verdiana e a própria evolução social e 

cultural do arquipélago – convém lembrar que se está perante uma sociedade que se 

formou a partir de um processo muito complexo de miscigenação entre dois povos, o 

europeu e o africano – à partida cultural, social e etnicamente diferentes um do outro. E 

sendo naquele grupo restrito, caso africano, especialmente diferente139 –, a pergunta que 

aqui se coloca é: estamos na presença de uma identidade ou de várias identidades 

culturais? 

Para respondermos a esta pergunta temos de ter em consideração que estamos a 

falar de uma sociedade que nasceu de um relacionamento entre o dominado e o 

dominador. Ou seja, está-se perante uma sociedade que se formou entre uma identidade 

cultural dominadora, que era a europeia, impondo os seus padrões culturais a uma outra 

realidade identitária culturalmente variada, que era a africana. A primeira pertence à 

classe dominante, a qual face a sua origem social e a sua formação se encontrava na 

administração pública – escolas, hospitais, tribunais, governo da colónia, etc., enquanto 

que a segunda corresponde à classe, maioritariamente, mais fraca que corresponde aos 

mestiços e negros (constituindo o grosso da população), com escassa formação escolar 

e, porventura, muitos analfabetos. Finalmente, estamos perante duas realidades 

totalmente diferentes uma da outra.  

Os colonos portugueses dotaram o arquipélago de um conjunto de infra-

estruturas no minimo indispensável – escolas primárias e secundárias (então liceu) para 

ambos os sexos, introdução de imprensa, estação telegráfica, postos policias, quartéis 

militares, etc. –, por outro lado, o próprio permanente e constante contacto dos naturais 

com o exterior através dos portos, como era o caso da Ilha de S. Vicente no século XIX, 

permitiu que a sociedade cabo-verdiano estivesse culturalmente num patamar diferente, 

comparativamente com as outras sociedades africanas sob a tutela portuguesa, como 

podemos constatar no seguinte parágrafo:  

 

(…) se esses negros fossem educados, como foram por exemplo os de Cabo 
Verde, que todos eles andam vestidos como na Europa, tendo de trabalhar para se 
manterem como gente, e para se vestirem decentemente (…)140. 
 

                                                 
139 Aliás essa questão está ainda por estudar, embora tenhamos de confessar que é uma tarefa 

extremamente complexa determinar os vários grupos étnicos africanos que contribuíram no processo de 
povoamento e formação da sociedade cabo-verdiana. Pelo menos os documentos que consultamos, por 
exemplo da história de Cabo Verde, não apontam um caminho neste sentido a nível identitário.  

140CF. Borlido Martins, “O Despreso das Colónias”, O Ultramarino, Lisboa, 21 de Dezembro de 
1899, nº 20, ano 1, p. 2; 
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Isto graças ao desenvolvimento social e ao intermitente contacto das gentes das 

ilhas, através dos portos, com povos de outras nacionalidades como ingleses, franceses, 

americanos, etc. Paralelamente, demonstra também o grua de assimilação cultural dos 

nativos em relação à cultura dominante na época, europeia-portuguesa, em que “todos 

eles andam vestidos como na Europa”, tendo o trabalho como o valor social 

fundamental.   

Assim, pode-se afirmar que estamos na presença de um padrão cultural 

delineado pelos modelos do dominador – europeu, que constituía a minoria 

populacional, mas que por força da imposição a outra parte da população, ao longo do 

tempo, sentiu-se obrigada a adaptar aos modos e costumes impostos pelos europeus.  

No entanto, a população local era constituída e dominada do ponto de vista 

social e mesmo político por uma elite letrada, brancos e mestiços naturais das ilhas, uma 

boa parte deles residentes nas ilhas do Barlavento – recorde-se que, por exemplo, a Ilha 

de S. Vicente foi povoada nos finais do século XVII e inícios do XVIII 

maioritariamente pelos mestiços e brancos das ilhas. Logo, o padrão cultural dominante 

não é o mesmo que, por exemplo, o da Ilha de Santiago, constituído por uma boa 

percentagem de ex-escravos – africanos aculturados –, com forte influência cultural 

africana e com um número elevado de analfabetos141.  

Ainda no que concerne à alfabetização é importante recordar que nos princípios 

do século XX, segundo os dados recolhidos, S. Nicolau apresentava “ (…) a taxa 

mínima de analfabetismo em todo o Cabo Verde, com 20,6% (…)”, e no mesmo 

período S. Vicente apresentava uma taxa de analfabetismo de 25,4% é Santiago a ilha 

mais populosa do arquipélago, apresentava 87% de analfabetismo142. 

A distribuição e ocupação de espaços por várias “raças” (segundo a 

denominação da época), diferentes, e a própria educação das mesmas permitiu que 

houvesse distribuição espacial de valores e padrões culturais diferentes de espaços ou de 

ilha para ilha e, na mesma senda, a nível interno, entre litoral e interior, como veremos 

mais adiante. 

A Ilha de Santiago não só aparece com um número elevado de analfabetos como 

também é onde encontrámos várias características culturais inclinando mais para a 

                                                 
141 Convém acrescentar que a ilha de Santiago, conforme podemos constatar na tabela em anexo 

nº 12 e ainda na tabela nº11 do trabalho, a sua população era constituído maioritariamente pelos africanos. 
Enquanto que as outras ilhas apresentavam-se a nível populacional como maioritária o mestiço, ao qual 
também constituía o grosso da população da província de Cabo Verde. Ver o I Capítulo. 

142 Cf. Elsa Maria Lopes Almeida Fontes, O Bairrismo em Cabo Verde, Santiago e S. Vicente, 
Lisboa, 2004, p.82. 
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realidade africana do que europeia. Isto é, encontrámos muitas heranças culturais de 

origem africana que não se apagaram com o tempo e nem com a imposição de um 

padrão cultural luso-europeu, “dominante”, com fortes tendências para a extinção das 

marcas culturais africanas. 

Tomando, ainda, como exemplo a Ilha de Santiago, mais concretamente o 

concelho de Santa Catarina, pode-se verificar que as heranças culturais tipicamente 

africanas como a forma de tratamento dado aos mortos, a festa de Tabanca143, o 

Batuque144, eram consideradas como uma selvajaria, especificamente de um povo que 

se encontrava num estado selvagem, pertencendo a uma cultura inferior, pelo qual era 

preciso, sobretudo, educar, civilizar essas pessoas ou populações:  

 

[…] Voltando a falar da freguesia de Santa Catharina, diremos que a sua divisão 
se impõe como meio de civilizar a sua população ainda semi-barbara. A selvageria 
d’ella manifesta-se livremente nos seus batuques nas suas festas de tabanca, nos 
enterros, em que não é raro darem-se a um cadáver tratos irreverentes, nas suas 
desintelligencias, finalmente, em tudo o póde mostrar o grau de atrazo de um povo145. 
 

 Isto é testemunho que o que prevalecia era a cultura do dominador – europeia-

portugesa – considerada o normal ou aceitável. As restantes eram recusadas, 

consideradas inferiores e, consequentemente, eram reprimidas, uma vez que, segundo a 

visão dominante representava a selvajaria e caracterizava uma população muito 

atrasada, à qual precisava quase que urgentemente da salvação – educar, civilizar. 

(Hoje, essas manifestações culturais são a base, a característica fundamental da cultura 

cabo-verdiana).  

 É importante lembrar que Santiago, de todas as ilhas do arquipélago, é a única 

que tem – ainda hoje – o maior peso da cultura africana, vinda com os africanos da 

Costa Ocidental africana, onde posteriormente seriam aculturados, enviados e/ou 

vendidos para outras possessões ultramarinas. Analisando os factos, à luz da época, a 

cultura africana era considerada uma cultura inferior, atendendo, sobretudo, que a 

                                                 
143 Ver a definição no capítulo anterior, no tema religião.  
144 É um género musical cabo-verdiano ao qual se associa, também, a dança. Segundo alguns 

intelectuais é um dos géneros musicais mais antigos do arquipélago e vêem nele certas semelhanças com 
outras danças e géneros musicais de outras regiões do continente africano, especialmente as da mesma 
sub-região que Cabo Verde mas, que, ao longo dos anos adquiriu a sua própria configuração.
 Contudo, o seu registo escrito data do século XIX de maneira que não nos permite apontar com 
certeza a partir de quando é que podemos falar do “Batuque” no arquipélago. 

Actualmente encontra-se confinado apenas à Ilha de Santiago, fundamentalmente no interior 
desta, como no concelho de Tarrafal, Santa Catarina, Santiago, etc. 

145 Cf. L. “Cabo Verde, cidade da Praia”, O Ultramarino, Lisboa, 5 de Maio de 1899, nº 5, pp. 2-
3. 
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cultura dominante era do colonizador, tida como superior. Convém, não esquecer que 

estamos a falar de uma ex-sociedade escravocrata e de uma colónia. Assim prevaleceu a 

cultura superior, excluindo-se, pois de qualquer coexistência com a cultura africana, tida 

como inferior.   

Essa cultura, com uma forte tendência africana, tinha como principal 

característica o misticismo, visível na forma como tratavam os mortos, nas 

manifestações culturais como a “tabanca” e “batuque”, confinadas apenas à Ilha de 

Santiago, onde mistura o sagrado e o profano. Este facto, por si só constituía para um 

europeu algo tanto ou quanto estranho, misterioso e “bárbaro”. À luz do seu 

conhecimento e dos seus hábitos culturais era considerado anormal, já que transcende a 

sua esfera de compreensão real dos factos e enquadra-se no sobrenatural, principalmente 

se tivermos em conta que se está a falar de uma cultura religiosa, inteiramente católica 

e, por outro lado, essa situação tem uma compreensão lógica que pode estar relacionada 

com o grau de superioridade que os europeus sentiam em relação aos africanos.  

As heranças africanas estavam intimamente ligadas à ilha de Santiago, que tem a 

sua justificação no facto de ser a primeira a ser povoada e daí também a predominância, 

como consta no I Capítulo, na tema Evolução Demográfica, de africanos com “as 

feições características do habitante do continente africano”146, enquanto que, por 

exemplo, nas outras ilhas a população era constituída maioritariamente por mulatos. Isto 

pode também ajudar a compreender melhor a predominância de Santiago na herança 

cultural africana, facto que não se verificava nas outras ilhas do arquipélago.   

Como foi dito na introdução, mesmo após o iluminismo a forma como os 

europeus viam o “outro”, menosprezando-o, pensando que pertenciam a uma cultura 

superior não mudou e continuou durante anos a tatuar o relacionamento entre eles e o 

“outro”, principalmente o africano.  

Das músicas cabo-verdianos da altura havia duas que eram aceitáveis pelos 

europeus: a “coladeira” (confinada apenas as ilhas do Barlavento) e a “morna” (já com 

uma conotação mais ampla, pelo que pode-se apontar como uma música cabo-verdiana, 

representando, de um certo modo, o todo cabo-verdiano). Isto justifica-se pela 

semelhança que ambas apresentam à cultura europeia. A morna, por exemplo, segundo 

Ana Cordeiro, nos finais do século XIX, atendendo à diversidade cultural existente em 

                                                 
146 O autor tenta descrever tanto o “batuque” e “tabanca”, referenciando as suas origens, 

considerando-o típico de um povo sem cultural, pelo qual devem ser extintos da sociedade local, já que 
eram tradições herdadas do continente africano. Cf. A. De Arteaga, “As Tabancas”, A Esperança, Revista 
Colonial, Almanach Luso-Africano, Braga, 1901, nº12, p.179.  
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cada ilha, apresentava-se como um elemento que podia representar o todo cabo-

verdiano 

 

justificando a construção de um nós [cabo-verdianos] que, pela sua especificidade, se 
distinguisse do eles [portugueses]. Assim «(…) aparece como a manifestação que melhor 
exprime o ser cabo-verdiano e quando se comemorou o 4º centenário da descoberta do 
caminho marítimo para a Índia, em 1898, foram enviadas a Lisboa para participarem nos 
festejos, três cantadeiras de mornas, acompanhadas de tocadores de harpa, rabeca, viola e 
vilões»147.  

 

Ocorrência que era impensável para outras manifestações musicais da altura, 

principalmente as confinadas à ilha de Santiago, visto que esses eram proibidas, 

principalmente nas instituições públicas e religiosas como a Igreja, por motivos já 

mencionados148.  

No que se refere à alimentação o principal género alimentício consumido 

internamente era derivado do milho, o qual constituía, por sua vez, o único que se 

cultivava com mais facilidade, mesmo dada a fraca capacidade agrícola local. 

Paralelamente, os pratos derivados deste cereal eram mais consumidos a nível interno e 

fazia parte da dieta da maioria populacional, constituída maioritariamente pelos 

mestiços e pretos.  

Um dos redactores do jornal O Ultramarino, de 1899, dá-nos conta que em Cabo 

Verde, havia necessidade de importar o milho quase todos os anos, porque a Cachupa, 

um dos pratos derivados daquele cereal, era o “principal alimento do povo”149. Deste 

modo, o milho, através dos seus pratos, constituía o suporte de subsistência alimentar 

dos cabo-verdianos, assumindo-se como um elemento importante e característico do 

cabo-verdiano, não estando limitado apenas a algumas ilhas mas sim a todo o 

arquipélago – de Barlavento a Sotavento. 

Tendo em conta alguns aspectos culturais como o modo de ser e estar – face às 

duas realidades daquela sociedade insular onde o europeu se diferenciava pela sua 

                                                 
147 Cf. Ana Cordeiro, “Festas Populares”, Nós, Cabo-Verdianos A Representação da Identidade 

Nos Textos Literários Do Séc. XIX, Mindelo, 2009, p.76. [Tese de Mestrado, Universidade do Porto, 
Faculdade de Letras, Mestrados em Estudos Africanos]. 

148 Ana Cordeiro, Idem, relata que no edital de BO de 7 de Março de 1866, foi proibido em toda 
área da Cidade da Praia manifestação de batuque, justificado por ser uma dança inconveniente, incómoda 
e imoral, praticada pelos escravos, libertos e semelhantes. 

149 Convém, ainda recordar que a utilização do conceito “povo”, é no sentido restrito do termo, 
para denominar apenas os nativos, os quais constituíam a camada social mais fraca cultural e 
materialmente e, igualmente, constituíam a maioria demográfica. Cf. Elias, “Causas de Cabo Verde”, O 
Ultramarino, Lisboa, 2 de Junho de 1899, nº 7, p. 2. 
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cultura, considerada à partida superior, face à outra, inferior, do ilhéu – cabe perguntar 

qual era a realidade linguística local no período em estudo?  

Analisando os dados, pode-se dizer que estamos perante o bilinguismo (não 

assumido), já que havia duas realidades linguísticas no arquipélago, convivendo de 

forma “pacífica” o português, a língua dominante, do colonizador e, como tal, a única 

língua aceitável, e o crioulo – a língua materna dos cabo-verdianos, a única que 

dominavam a 100%.  

O português era dominado pelos portugueses e por alguns nativos, os quais 

constituíam a classe “aristocrata”, ou seja, a elite letrada local, que dominava toda a 

actividade política, cultural, social e económica do arquipélago. Esta classe, como é de 

esperar, dominava o português, tanto a nível da expressão como da escrita. Está-se 

perante elites, descendentes directos dos europeus, por um lado, e, por outro, havia 

alguns mestiços que possuindo boas condições económicas proporcionaram aos seus 

filhos uma boa educação, igual a dos portugueses e superior aos demais mestiços e 

negros das ilhas de condições económicas difíceis.  

É pertinente recordar que durante o período em estudo havia localmente, a nível 

liceal, apenas o seminário-liceu de S. Nicolau. Entretanto, dada as difíceis condições 

geográficas e económicas nem todos tinham possibilidades de proporcionarem uma boa 

educação aos filhos, já que, por exemplo, estudar no seminário-liceu para um habitante 

da Ilha de Santiago era muito caro e, como tal, nem todos tinham essa disponibilidade 

financeira150. Assim, o português era restrito aos “nativos”, visto que maioritariamente 

não possuíam condições económicas que lhes permitissem facultarem uma boa 

educação aos filhos.   

O português constituía a língua de uma determinada camada social, minoritária, 

e o crioulo representava a camada social mais baixa: mestiços e negros, que, por 

conseguinte, também correspondiam à maioria populacional. A população local 

apresentava-se com um número de analfabeto muito elevado, ao qual a língua do dia-a-

dia, de comunicação entre eles era, indispensavelmente, o crioulo151.  

                                                 
150 No Seminário-liceu havia duas classe de alunos, um eclesiástico, que era gratuita, e outra que 

era civil, que pelo qual pagava um prestação módica, afixado anualmente pelo Prelado em comunhão com 
outras autoridades governativas da província. Cf. A Da C. T., “Seminário de Cabo-Verde, I Criação e 
Constituição”, Almanach Luso-Africano, Paris/Lisboa, 1899, ed. Guillard, Aillaud,  p. 185. 

151 É a língua que surgiu a partir de contacto de dois povos, cuja cultura era totalmente 
antagónica uma da outra, como foi o caso da cultura europeia, particularmente língua portuguesa com 
outras realidades como, por exemplo, africana. É a partir desse encontro, que, verdadeiramente, nasceu o 
crioulo, denominação que pode ser atribuída tanto ao crioulo de origem portuguesa como de origem 
francesa, inglesa ou de outras realidades culturais e linguísticas diferentes. Assim sendo, podemos falar e 
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Assim sendo, mesmo perante as duas realidades linguísticas, algumas elites 

locais como é o caso de Eugénio Tavares, entre outros, desempenhando função de 

jornalista no arquipélago, para além de escrever em português, como é natural, começou 

a escrever em crioulo e, a título de exemplo, publicou em 1895, aquilo que para muitos 

constitui a primeira publicação em crioulo: “Manidjas”152.  

Paralelamente, havia também elementos culturais que caracterizava tanto o cabo-

verdiano como os europeus-portugueses. Havia uma cultura sociologicamente falando, 

mas um sentir, um liame tão ou mais forte e que também dela fazia parte o sentimento 

religioso, neste caso cristã nomeadamente a Religião Católica Apostólica Romana a 

dominar por completo a esfera religioso do arquipélago. Uma identidade cultural 

provincial, de pendor religiosa e uma identidade cultural regional e local, que teve 

também a influência do espaço e da insularidade. Ainda neste campo, convém salientar, 

que não estamos apenas na presença religiosa europeia, uma vez que se pode apontar 

várias heranças religiosas herdadas do continente africano, como por exemplo a 

“tabanca” e o modo como os próprios nativos tratavam os seus mortos (ver Religião no 

I capítulo).  

Tendo em consideração a posição geográfica privilegiada do arquipélago e a sua 

importância nas rotas transatlânticas no período, estando em contacto permanente com 

outros povos e outras culturas (como a língua inglesa – consequência do contacto com 

os ingleses e americanos -, franceses, etc.) através dos seus portos, como o Porto Grande 

de S. Vicente, que se apresentava como um porto de cariz internacional, a par de outros 

grandes portos da época, permitiu que as suas populações estivessem, uma vez mais, em 

sintonia com o que se passava no mundo e de terem uma visão mais sintonizada da 

realidade vigente, sobretudo, que adquirissem e fizessem o uso de novos elementos 

culturais como, por exemplo, a língua inglesa.  

                                                                                                                                               
marcar no tempo e no espaço o aparecimento do crioulo de Cabo Verde. O crioulo ou a actual língua 
cabo-verdiana teve três fases distintas de desenvolvimento: Pedgin, “de base portuguesa que data do 
século XV-XVI”; Proto-crioulo, século XVII “o qual se caracteriza por uma estrutura interna e externa 
muito mais estáveis e muito mais desenvolvidas do que as do Pedgin originário”; o crioulo “cuja 
consolidação se processou sem grandes sobressaltos nos séculos XVII e XVIII (…)”. Portanto, a 
formação do crioulo de Cabo Verde foi um processo longo, que, a par da nação cabo-verdiana apenas se 
afirmou verdadeiramente no século XX, e “reclamado como suporte principal da cabo-verdianidade”. Cf. 
Manuel Veiga, “O crioulo de Cabo Verde, Origem”,  Introdução À Gramática, S. Vicente, ed: Instituto 
Caboverdiano do Livro e do Disco, Instituto Nacional da Cultura.       

152 Essa informação foi retirada do site http://www.eugeniotavares.org/docs/pt/bem-vindo.html, 
criado e dedicado a vida e obra de Eugénio Tavares. Ele não só escreveu poemas, contos, teatro em 
crioulo como deu um contributo importante a música cabo-verdiana, escrevendo mornas em crioulo. Ver 
a pequena nota bibliográfica que lhe dedicamos na secção de Notas Biográficas.   
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A título de exemplo, Luís Loff de Vasconcelos, apontava no seu artigo Os males 

de Cabo Verde, no jornal O Ultramarino de 1900, que um dos males da população 

cabo-verdiana era o facto de muitas pessoas, fundamentalmente as que moravam à beira 

de Porto Grande, Cidade de Mindelo, falarem mais inglês do que português153. Por 

outras palavras, é lícito afirmar que o inglês já era uma língua muito falada no 

arquipélago, particularmente em S. Vicente – que fazia parte da rota transatlântica, 

assegurando à navegação para o Sul e para o Norte do Atlântico –, fruto do intenso 

contacto entre os habitantes locais e os navios, especialmente os da bandeira inglesa e 

americana. Permitindo que os habitantes locais adquirissem novos elementos culturais 

como, neste caso, a língua inglesa, dotando-os de novas ferramentas de contacto e 

intercâmbio entre a realidade local e outras realidades culturais. Assim, tanto o factor 

geográfico como colonial, social e a própria insularidade local tiveram ao longo do 

tempo influências na formação da identidade cultural cabo-verdiana, que foi se 

adquirindo, eliminando e fazendo uso dos novos elementos culturais.     

Enfim, está-se na presença de identidades culturais. Não se pode falar de uma 

identidade colectiva mas sim de uma identidade de grupo, pertencendo tanto aos 

europeus – com os seus hábitos, costumes e tradições –, como pertencendo também aos 

naturais, com forte presença da herança africana, mas que já constituía o todo cultural 

cabo-verdiano, com as suas próprias características, eliminando, conservando e 

adquirindo novos traços culturais, fruto da evolução social, do intermitente contacto 

com o exterior (através dos seus portos) como também da própria insularidade local. Ou 

seja, a cultura popular cabo-verdiana – a língua, a música, os costumes, os alimentos, as 

festas populares … –, todos apresentavam heranças culturais europeias-portuguesas e 

africanas, com predominância do último, que, por conseguinte, era considerada inferior 

ou, segundo a visão europeísta, caracterizava a falta da civilização da sociedade local, 

particularmente a do interior da Ilha de Santiago, muito concretamente do concelho de 

Santa Catarina, onde encontrámos predominância herança cultural de origem africana.  

Por outro lado, a própria característica geográfica e o processo de povoamento 

do arquipélago tiveram um papel determinante na formação e na diversidade cultural 

local, uma vez que cada ilha apresentava a sua individualidade cultural como é o caso 

do crioulo em que cada uma apresentava a sua variante e na mesma ilha, como no caso 

de Santiago, achámos a diferença cultural entre o interior, onde o peso da herança 

                                                 
153 Cf. L. Loff, “Os males de Cabo Verde”, O Ultramarino, Lisboa, 11 de Março de 1900, Nº 25, 

p. 2. 
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africana era mais acentuada, e o litoral, que se caracterizava como mais europeísta. 

Contudo, mesmo perante esses factos já era possível falar e apontar a individualidade 

cabo-verdiana, assente num conjunto de elementos e traços culturais próprios. 

Finalmente, são elementos de pendor cultural, geográficos e antropológicos a 

fazerem essa diferença. Havia já um conjunto de elementos culturais identitários 

próprios, para além do factor geográfico, a fazer a destrinça entre os cabo-verdianos e as 

outras realidades africanas sob a mesma administração e entre aqueles e os outros – 

europeus-portugueses.  

 

2. - Como se representavam os habitantes das ilhas de Cabo Verde? 

Como consta na Introdução é também nosso objectivo compreender e divulgar 

as representações dos habitantes das ilhas de Cabo Verde, durante o período em análise. 

Para esta abordagem, fez-se uma primeira incursão na sociedade cabo-verdiana 

da época, analisando um conjunto de questões, já estabelecidas, permitindo-nos abordar 

este capítulo com maior facilidade como é o caso da caracterização do arquipélago em 

termos social, cultural e religioso o que, paralelamente, nos permitiu falar da questão da 

identidade cultural, caracterizando, deste modo, a sociedade local.  

Seguindo esta linha de pensamento, durante a nossa pesquisa deparámo-nos com 

a utilização de vários termos para denominar a população cabo-verdiana. Interessa-nos 

agora saber como é que se representavam esses habitantes, indo, naturalmente, ao cerne 

da questão, analisando cada caso em particular: cabo-verdianos, portugueses, 

indígenas/nativos, africanos! E, paralelamente, saber como os próprios se auto-

representavam. 

 

2.1 – Cabo-Verdianos? 

 O nosso objectivo passa por estudar e compreender o significado e a utilização 

do termo: “cabo-verdiano(s)”. Saber como se representavam o todo que constituía a 

população cabo-verdiana. Seguindo este itinerário, cabe-nos saber se a população da 

então província ultramarina se auto-denominava de “cabo-verdiano(s)”. No primeiro 

caso, partiremos de uma situação de representação dos habitantes locais pelos outros, 

nomeadamente pelos europeus, eurpeus-portugueses. E, no segundo caso, como os 

próprios se auto-representavam, nomeadamente as elites locais.   
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 Deve ter-se em consideração que o termo “cabo-verdiano” pode ter uma dupla 

significação. Primeiro, pode ser entendido como cabo-verdiano e/ou cabo-verdianos 

todo(s) aquele(s) que nascera(m) nas ilhas de Cabo Verde. Daí, pela ligação geográfica, 

a tal denominação ou a identificação desses habitantes como cabo-verdianos. Segundo, 

pode também compreender-se por cabo-verdiano(s) todo(s) aquele(s) que, embora 

possa(m) não ter nascido em Cabo Verde, estão(á) imbuído(s) de sentimento(s) de 

pertença àquele território (por ali ter(em) vivido muito tempo a desempenhar(em) 

determinados funções) e pela cultura em particular. Ou seja, pode estar-se perante uma 

situação de adopção de uma identidade da sua origem, mas pelo afecto ao espaço e à 

cultura, poder assumir-se como pertencendo àquela realidade identitária. Estes dois 

factos, ao nosso ver, eram uma realidade presente no arquipélago.  

Importa realçar que na história do povoamento e evolução da sociedade cabo-

verdiana constam a presença dos degredados, que aprenderam a apreciar, a amar o 

arquipélago como também de vários imigrantes europeus que, por um motivo ou por 

outro, foram viver para Cabo Verde. 

 Analisando o todo que vivia naquele espaço, eram representados por cabo-

verdianos, de um modo geral e, em particular, pelo cabo-verdiano. Esta dualidade 

aplica-se a todos os que constituíam ou que viviam localmente ou no estrangeiro, ao 

qual estavam ligados por um sentimento de pertença àquela cultura e àquele espaço 

geográfico. Assim, pela nascença, pela cultura, pela identificação geográfica eram 

considerados e identificados como “cabo-verdianos”, tanto localmente como no 

estrangeiro mesmo sabendo de antemão que pertenciam à administração colonial 

portuguesa:  

 

(…) Em Dakar – Senegal – existe já uma colónia caboverdeana, de cerca de 300 
pessoas, a maior parte da qual se constituiu com emigrados na ultima crise de fome 
(…)154.  

 

Assim, os habitantes que nasciam e/ou viviam em Cabo Verde (e mesmo no 

estrangeiro) eram denominados de “cabo-verdianos” independentemente da classe 

                                                 
154 Este exemplo é bastante elucidativo daquilo que temos vindo a defender, já que se 

identificavam os naturais das ilhas de Cabo Verde como sendo cabo-verdianos, não apenas pela pertença 
geográfica mas também pela pertença cultural. Como vimos anteriormente já podíamos falar de uma 
identidade cultural própria dos naturais da província. Cf. Governo da Província de Cabo Verde, Praia, 15 
de Dezembro de 1905, Sobre o estado da província nº: 207, AHU_ACL_SEMU_DGU, CX. NV. 2589, 1ª 
secção, Nº: 68, P.1. [Cabo Verde, 24 de Julho 1906, 1ª secção]. 
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social, uma vez que havia um conjunto de elementos culturais e identitários 

característicos.  

Sintetizando, não utilizavam o termo para denominar qualquer classe social ou 

característica física em particular mas a todos os que viviam ou que pertenciam pela 

nascença ou pela fixação ao arquipélago. Deste modo, tal associação é derivada do 

nome do espaço Cabo Verde e daí a denominação de cabo-verdianos. 

Segundo os dados estatísticos recolhidos, constatamos que havia a destrinça 

populacional segundo as origens que, conforme a denominação da época eram tratadas 

por “raças”, utilizando a expressão “europeus” e “indígenas”, o que representava a 

naturalidade de cada um como consta na tabela nº: 10, em anexo. Ou seja, o termo 

“cabo-verdiano” representava o todo que constituía a população local, incluindo os 

nativos/indígenas, as elites locais, com excepção daqueles que eram imigrantes 

europeus, colonos, uma vez que não se pode generalizar a todos os europeus, porque 

internamente as elites eram descendentes directas daqueles, que se auto-afirmavam e se 

representavam como cabo-verdianos. 

Ainda, nesta óptica, os próprios naturais do arquipélago auto-representavam-se 

de cabo-verdianos, no sentido de pertencerem àquela província e a uma determinada 

cultura local, que marcava um todo, minoritária, constituída maioritariamente por 

negros e mestiços. 

Finalmente, o termo cabo-verdiano representava os que constituíam o grosso da 

população da província de Cabo Verde. Contudo, dentro deste conjunto, que constituía 

o todo cabo-verdiano, encontrámos ainda as denominações referentes aos naturais da 

província que analisaremos no tema seguinte – indígenas/nativos –. 

 

2.2. – Indígenas/Nativos? 

 Do nosso ponto de vista ambos os conceitos podem representar o natural, ou 

seja, as pessoas que nasceram numa determinada região, neste caso na província de 

Cabo Verde. Logo, são naturais deste espaço geográfico e, por conseguinte, são 

representados como indígenas155 e/ou nativos, segundo a determinação vigente no 

período em estudo.  

                                                 
155 Convém fazer uma breve abordagem sobre este tema, já que não é em si mesmo o objecto do 

nosso estudo. Segundo a historiadora Isabel Castro Henriques, este termo surgiu no decorrer do século 
XIX, com o termo da escravatura, fruto da legislação portuguesa de Sá da Bandeira, que tenta com isto 
dotar os africanos de um estatuto de “igualdade”. Estatuto este que choca com os interesses dos colonos o 
que leva a potenciação do comércio ilegal da escravatura. A pressão europeia sobre Portugal - conferência 
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 Se os termos “povo” (como veremos mais à frente) e “cabo-verdiano(s)” (já 

desenvolvido) abarcavam todos os que viviam no arquipélago o mesmo não acontecia 

com os termos indígena e nativo, que têm uma conotação diferente, como consta nas 

citações seguintes: 

 

[…] Ali comprehendem os nativos de Cabo Verde o trabalho voluntário […]156. 
 

Ou então: 

 A crise alimentícia cresceu assustadoramente, os produtores indígenas não-se 
esgotando e o povo acossado pela fome vem do interior das ilhas á cidade e villas pedir 
socorro157. 

 

Está-se na presença de dois termos que foram utilizados, embora em contextos 

diferentes, mas que, no fundo, querem dizer a mesma coisa, referindo-se directamente 

aos naturais de Cabo Verde.  

Os indígenas e/ou nativos constituíam, indubitavelmente, o grosso da população 

cabo-verdiana, constituída por mestiços e negros, caracterizados por serem analfabetos e 

por possuírem um nível de vida muito baixa. Isto é, o indígena não tinha “ […] 

instrucção, sem crenças, sem orientação definida, descalço esfarrapado, coberto de 

misérias e opprobios […]”158. Cultural e materialmente era a camada social mais fraca, 

mais carenciada, a qual precisava quase que urgentemente de instrução.  

Face a estes problemas e a outras vicissitudes que vão surgindo e agravando 

ainda mais a situação interna, muitos deles recorriam à emigração. É isso, por exemplo, 

que nos afirma um redactor da Ilha de S. Nicolau no jornal O Ultramarino de 1902, 

manifestando a sua preocupação com a crescente procura de “mancebos”, para a pesca 

de baleia e, por conseguinte, temia que a sua ilha se transformasse como a Brava, “sem 

braços para a agricultura”, mas, ao memos tempo, mostrou-se satisfeito com a 

emigração, afirmando que “lá vem o dia em que voltam á pátria desejada, calçados, bem 

                                                                                                                                               
de Berlim, Ultimatum inglês e o próprio interesse colonial fez com que houvesse uma “re-elaboração da 
representação dos africanos”, que resultou na criação do indígena. Com isso, segundo a investigadora fez 
com que houvesse a “transformação do escravo em indígena por meio da legislação portuguesa, articula-
se com a metamorfose da imagem do africano escravo em trabalhador indígena”. Cf. Isabel Castro 
Henriques, “A (falsa) passagem do escravo a indígena”, Os pilares da diferença relações portugal-áfrica 
séculos XV-XX, Lisboa, CHUL, 2004, pp. 285-297.    

156 Cf. A. F. Barros, “A propósitos de crises de fome em Cabo Verde”, Revista Portugueza, 
Colonial e Marítima, Lisboa, 20 de Outubro de 1903, Nº: 73, V: 13, p. 63. 

157 Cf. Brandão de Melo, Governador Geral da província de Cabo Verde, Relatório do Governo 
Geral da Província de Cabo Verde, Praia, 1890, AHU_ACL_SEMU_DGU,  Caixa nº: 122, nº: 145, 1ªR, 
p.1.   

158 Cf. Luís Loff de Vasconcelos, A Perdição da Pátria, Lisboa, 1900, ed. Imprensa de Libanio 
da Silva, p. 15. 
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vestidos, de luzidias correntes á cinta, e com algumas águias no bolso, que após o 

desembarque começam logo a voar pelas lojas e soirées (…)”159.  

A emigração para além de “consumir” a mão-de-obra interna, criando sérios 

problemas para determinados sectores como a agricultura era, por assim dizer, um “mal 

necessário” para a população local, porque trazia benefícios, possibilitava aos tais 

“mancebos” melhorias significativas nas suas vidas. 

Eles, por sua vez, constituíam a base demográfica. E no que diz respeito às suas 

ascendências podemos dizer que são “ (…) descendentes remotos ou próximos de 

europeus, que não é em nada inferior aos naturaes do continente”160 e, também, embora 

não assumido pelo autor, são igualmente descendentes directos ou indirectos dos vários 

grupos étnicos trazidos de África, durante o processo de povoamento e durante longos 

anos de tráficos de escravos161.  

Segundo o autor da citação supra há um défice de conhecimento da realidade 

ultramarina, já que as pessoas tinham uma noção errada dessas províncias e em 

particular de Cabo Verde, uma vez que consideravam todos os que nasciam nessas 

províncias como negros e ignorantes. Por isso, ele tomou como exemplo os naturais das 

ilhas de Cabo Verde para dizer que os nativos locais, pelo menos uma boa parte deles, 

são descendentes dos europeus mas que, como sabemos, em regra geral, são 

descendentes não só daqueles como também dos africanos, tendo em conta que estamos 

perante uma sociedade híbrida, que se forjou a partir do contacto dos dois povos que 

constituíam a base do povoamento e desenvolvimento social do arquipélago: europeus e 

africanos. 

Este défice de conhecimento dos portugueses em relação às realidades 

ultramarinas, retrata, pensamos nos, no fundo, a agonia que as sociedades coloniais 

eram vitimas, pois embora afirmassem serem “portugueses” sentiam-se abandonados 

por estes e não eram de todo reconhecidos como tal. Esta frustração é visível no 

exemplo supra, que de um modo geral, retratava a frustração da classe dominante na 

época-colonos-e a elite letrada local (na maioria eram descendentes directos dos 

europeus-portugueses). 

                                                 
159 Cf. L. C., “S. Nicolau”, O Ultramarino, Lisboa, 6 de Janeiro de 1902, nº 69, p. 2. 
160 Idem., p. 23. 
161 Convém lembrar que o arquipélago graças a séculos de estabilidade social e a uma posição 

geográfica privilegiada serviu de ponto de escala e de aculturação e, posteriormente, de entreposto para 
venda de escravos trazidos do continente africano para venda nos mercados do continente americano e 
europeu.   
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2.3. – Portugueses? 

O conceito português, na actual conjuntura, representa todos os indivíduos que 

são ou que pelo menos tem ascendência portuguesa. Contudo, na época em estudo, este 

conceito tinha uma determinação diferente, porque Portugal correspondia a um vasto 

território, englobando todas as então possessões ultramarinas, em África e na Ásia.  

 Assim, atendendo à situação cabo-verdiana de então, é fácil constatarmos que 

estávamos perante uma sociedade que também ela se considerava portuguesa ou, pelo 

menos, as suas elites assim se auto-denominavam, visto serem descendentes directos 

dos portugueses, faziam parte de uma das suas colónias ultramarinas e, como tal, 

sentiam-se em pleno direito de manifestarem os seus desagrados e anseios à metrópole. 

 Este facto pode justificar-se pela própria evolução histórica e social da sociedade 

cabo-verdiana e do estatuto social e cultural que aquela tinha no período em questão – 

referido, anteriormente, como sendo um “povo civilizado”, dado o facto de ao longo dos 

anos, em particular no século XIX, terem sido efectuados razoáveis investimentos a 

nível social (já referenciados anteriormente), o que lhes permitia um certo grau de 

escolaridade e garantia bons indicadores culturais. Por conseguinte, esses factores 

possibilitaram que a sociedade local – fundamentalmente as elites –, se sentisse como 

portuguesa e se auto-denominasse como tal, já que se sentia social e culturalmente mais 

próximas de Portugal do que por exemplo de África, a que Cabo Verde pertence. O 

exemplo a seguir é uma afirmação de Luís Loff de Vasconcelos e é bastante elucidativo 

deste ponto de vista: 

  

(…) Nascemos portuguezes, queremos morrer portuguezes. Estamos ligados a 
esta nacionalidade por sagrados vínculos de sangue, amor e dedicação […] Queremos, 
pois, ser portuguezes como os portuguezes, queremos as mesmas regalias, os mesmos 
respeitos, as mesmas attenções governativas (…)162. 

 

Há aqui uma ligação histórica, cultural, biológica e política que lhes permitia 

defenderem-se e argumentarem como sendo portugueses de pleno direito como os que 

viviam na metrópole. Pertencendo a uma das colónias ultramarinas, o facto de haver 

entre a província e a metrópole uma ligação histórica, social e antropológica, dava-lhes 

todo o direito de se afirmarem como portugueses mas, simultaneamente, sentiam-se 

                                                 
162 Luís Loff de Vasconcelos, A Perdição da Pátria, Lisboa, 1900, Cap.: IV, ed. Imprensa de 

Libanio da Silva, p.1. 
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como cabo-verdianos – isto é, eram portugueses porque pertenciam à “mãe-pátria”, pelo 

motivos já citados e, ainda, porque estavam ligados politicamente a Portugal, mas 

também se sentiam cabo-verdianos, pertencendo ao “pai-pátria”, terra onde nasciam e 

viviam, com a qual há uma ligação paterna, vinculada a um sentimento de pertença a 

uma historia, a uma cultura e, também, ao espaço geográfico em si.  

Fora-lhes negado o estatuto de adjacência que tanto ansiavam como também a 

própria representação como portugueses. Isto porque, os portugueses representavam os 

habitantes das ilhas de Cabo Verde – mesmo sabendo que estes pertenciam 

administrativamente a Portugal e de lhes reconhecerem certo desenvolvimento social e 

cultural o que não acontecia nas outras colónias africanas –, como sendo cabo-

verdianos, até por uma identificação próxima do espaço geográfico envolvente.  

Aliás, como vimos no exemplo atrás, os cabo-verdianos ficaram ofendidos com 

a questão da alienação das colónias ultramarinas portuguesas, o que desencadeou no 

arquipélago um conjunto de reacções não contra a colonização portuguesa, não contra o 

povo português mas contra a ideia e o seu mentor.  

Enfim, a angústia de se sentirem abandonados e, por vezes, ridicularizados, 

servindo até como moeda de troca no jogo dos interesses coloniais portuguesa, não 

deixara as elites de braços cruzados perante o que se estava a passar e acaba por se 

reflectir no sentimento de pertença a Portugal, o que pôs em causa o patriotismo cabo-

verdiano para com a metrópole.  

 Embora as províncias administrativamente pertencessem a Portugal –, as suas 

gentes não eram denominados como portugueses, sendo, antes, representados pela 

afinidade e pertença ao espaço geográfico onde pertenciam. Pela conotação colonial este 

termo – português –, era restrito apenas aos portugueses, que viviam seja nas colónias, 

seja na metrópole, naturais e descendentes directo daqueles. 

 

2.4. – Africanos? 

 Naturalmente a questão aqui é pertinente, dado o facto de abordarmos 

anteriormente os dois conceitos – cabo-verdianos e portugueses. Isto permite-nos uma 

atenção particular ao conceito africano, pelo que, a nosso ver, esta análise faz todo o 

sentido, na medida em que nos permite ter uma visão ou uma abordagem completa de 

como se representavam os habitantes do arquipélago de Cabo Verde. Com esta última 

questão fechamos o ciclo das possíveis denominações dos habitantes da então sociedade 

cabo-verdiana. 
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Tal como os outros temas já abordados, o nosso objectivo passa por analisar a 

utilização deste conceito, perceber em que situação era utilizada para denominar ou não 

os habitantes das ilhas de Cabo Verde. Conforme aludimos anteriormente as elites cabo-

verdianas sentiam-se e auto-denominavam-se de portuguesas, ou seja, pertencendo a um 

todo que era a nação portuguesa. Perante esta realidade, a pergunta que se coloca aqui é: 

será que também se consideravam africanos?  

Segundo as informações de que dispomos podemos responder que sim, já que se 

consideravam tanto portugueses como também africanos, dado a proximidade com o 

continente africano e ainda pela formação e evolução da sociedade cabo-verdiana, que 

contempla no seu seio as duas realidades. Por outro lado, sentiam-se, igualmente, 

próximos das outras colónias africanas porque faziam parte da mesma estrutura 

administrativa, visto que eram todos considerados colónias ultramarinas portuguesas 

africanas. É neste sentido que Luís Loff de Vasconcelos, se mostrou solidário na sua 

obra Perdição da Pátria, que teve em atenção a eventual venda das colónias 

ultramarinas africanas e asiáticas, nomeadamente a Guiné, Moçambique, Ajudá, Timor, 

Macau, Índia, como forma de saldar a divida portuguesa, proposta na Assembleia 

Nacional pelo parlamentar Sr. Ferreira de Almeida. Assim afirma: 

 

  Feridos profundamente no nosso duplo patriotismo de portuguez e de africano, 
não podemos deixar de patentear o nosso desgosto, o nosso pezar, ante essa idéa, que, 
embora perfilhada por um distincto parlamentar, reputamos fundamentalmente 
affrontosa para o brio nacional e humilhante para os naturaes das colónias163. 

 

É evidente que se sentiam portugueses e simultaneamente africanos. As razões 

daquela atitude encontram-se, em primeiro lugar, no facto de Cabo Verde 

geograficamente pertencer ao continente africano e, em segundo lugar, política e 

administrativamente estar ligada a Portugal, o que leva a duplo sentimento de pertença. 

Ou seja, cultural e socialmente, as elites locais não se identificavam como 

africanos, porque estes eram considerados como culturalmente inferiores à luz da 

cultura dominante na época: luso-europeia.  

Naturalmente que o padrão comparativo, como é de esperar, é português, porque 

era esta a ideia tal como os modelos sociais e culturais vigentes na época.  

Convém, ainda, recordar que o arquipélago estava dotado desde os inícios de 

século XIX de, razoáveis, infra-estruturas em moldes educacionais, transportes e de 

                                                 
163 Cf. Luís Loff de Vasconcelos, Perdição da Pátria, Lisboa, 1900, Cap. I, p.1. 



 104 

comunicações permitindo que estivessem num nível cultural diferente do das outras 

então sociedades colónias africanas. Por estas razões e por outras, os cabo-verdianos 

eram considerados pelos próprios europeus como sendo culturalmente diferente e 

distantes das outras realidades coloniais africanas:  

 

«De índole pacifica e benévola, os cabo-verdianos são dignos de toda a 
consideração pelas suas tendências civilizadoras, pela vida família que tanto apreciam e 
respeitam pelas virtudes cívicas que professam»164.  
 

Essas frases foram proferidas pelo Sr. Ferreira do Amaral, no relatório de 24 de 

Dezembro de 1892 e foi de total agrado do Sr. Luís loff de Vasconcelos, porque foi um 

reconhecimento pelos europeus de que realmente Cabo Verde era uma província que se 

apresentava, do ponto de vista cultural, com razoáveis avanços e nesta óptica afirma:  

 

 (…) consola nós os africanos, ver que o nosso sólo, produz d’esses heroes, 
d’esses homens de uma tempera rija! 
A África está mostrando n’este momento, ao mundo inteiro, absorto e pasmasdo, o 
quanto vale o patriotismo, o sacrosanto amor do torrão onde nascemos e esperamos 
morrer165.  

 

Isto é, consideravam-se geograficamente pertencendo ao continente africano e 

havia o “o sacrosanto amor do torrão onde nascemos e esperamos morrer”, mas, 

todavia, culturalmente – pensamos que é legitimo esse sentimento de pertença a Europa, 

por motivos sobejamente conhecidos –, não se identificavam com as outras sociedades 

africanas. Havia, neste sentido, sentimento de pertencerem a uma sociedade mais 

supostamente “evoluída” e próspera do que as outras então sociedades africanas, vistas 

como inferiores – selvagens –.  

Em suma, pode-se afimar que estamos perante um território africano, com fortes 

tendências e padrões culturais de origem europeia, designadamente portuguesa, e como 

tal, não se identificando ou não havendo paralelo com as demais sociedades africanas 

quer a nível social, quer a nível cultural, embora houvesse também ligação àquele 

continente, por exemplo, a nível geográfico, cultural e étnico.   

Assim, não podemos falar de uma realidade totalmente integrada na cultura 

dominante da época mas de uma realidade que se enquadrava perfeitamente dentro da 

estrutura local, da qual absorveu tanto a influência, como a imposição da cultura 

                                                 
164 Idem, Idem, p. 24.  
165 Ibid. Ibidem. 
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dominante e conseguiu ao longo dos anos conservar e adaptar as heranças de origem 

africana (culturalmente dominada), no seio da diversidade cultural do arquipélago. 

Houve por parte dos europeus-portugueses a preocupação de impor os seus 

valores, padrões culturais e sociais às sociedades africanas, particularmente à sociedade 

cabo-verdiana, isto após o falhanço no processo de povoamento em que a intenção era a 

de criar em Cabo Verde uma sociedade idêntica à das Ilhas de Açores e Madeira. 

Intenção que não chegou a concretizar-se por razões climáticas, geográficas, já que o 

arquipélago se situa muito distante de Portugal. Estes factos fizeram com que os colonos 

procurassem um outro modelo de povoamento, recorrendo às sociedades do continente 

africano.  

Contudo, como se viu anteriormente, houve toda uma tentativa de dotar o 

arquipélago de um conjunto de infra-estruturas no sector social, já mencionado, de 

maneira que este se tornasse num modelo colonial africano. Assim, as lutas de 

representações foram importantes na determinação dos padrões social e cultural na 

sociedade cabo-verdiana que não ignorou nem eliminou por completo as heranças 

africanas, adaptadas ao longo do tempo à realidade local e vindo consequentemente a 

possibilitar a formação de uma nova realidade cultural a qual contém no seu seio as 

duas realidades culturais e sociais presentes localmente. 
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III Capítulo  
 

Representações de Cabo Verde 
 

É nossa intenção que este tema trate – não só e a semelhança do que foi feito no 

capítulo anterior – da representação de Cabo Verde durante o período em estudo, mas 

vá também um pouco mais além, ou seja, não mencionando apenas como os 

portugueses ou os cabo-verdianos o representavam, no caso do primeiro e se auto-

representavam no segundo caso, mas sim como o arquipélago se apresentava tendo em 

vista o seu auto sustento e da sua população.  

 

1. - Clima e Recursos Naturais: agricultura, pecuária e pesca 

Mas antes de avançarmos para aquela importante questão é essencial caracterizar 

o seu espaço geográfico, isto é, analisar os seus termos climáticos e os sectores de 

produção e as suas respectivas potencialidades o que nos levará obviamente também a 

falar de uma forma detalhada do seu território e da ocupação do seu espaço físico enfim, 

como era representado. 

Este é um tema fulcral para o desenvolvimento e compreensão da peculiar 

situação da colónia e uma fonte que nos permite fazer uma ligação intrínseca entre a 

realidade climático-geográfica, e, porque não também social, das ilhas com a sua 

representação ou representações. 

  

1.1 - Caracterização do Clima 

A província de Cabo Verde apresentava duas estações: a seca e a da as-água. São 

frequentes as referências ao clima, sobretudo durante o período de as-água, que 

representava a época alta da agricultura, fundamentalmente das ilhas com potencial 

agrícola como é o caso de Santiago, Santo Antão, São Nicolau, Fogo e Brava.  

Um clima árido e seco, com pouca arborização – com uma característica muito 

parecida com a da actualidade – não se apresentava como um forte aliado aos 

agricultores na actividade agrícola. Aliás a questão da desarborização do arquipélago é 

muito discutida e, ao mesmo tempo, a sua erradicação era apontada como a principal 
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medida de desenvolvimento da agricultura nas ilhas cabo-verdianas, visto que as árvores 

atraem chuva e com ela vêm também muitos benefícios166. 

O processo de desarborização acrescentado ainda à pouca infra-estrutura 

existente localmente na capitação e reserva de água da chuva como barragens, diques, 

tanques e reservatórios, acarretam dificuldades acrescidas para a população local, 

essencialmente, durante o período da “as-seca” como também nos anos de estiagens. 

Agregando tudo isso com a fragilidade alimentícia do arquipélago a situação tornava-se 

preocupante, provocando fome como a de 1903, consequentemente aumentando o 

número de mortos e da emigração. 

Havia também, embora restrito em algumas Ilhas como Fogo e Brava, frequentes 

terramotos. Facto que pode-se justificar com a própria origem vulcânicas das ilhas. 

Fenómeno pouco comum no arquipélago, senão mais notável na Ilha do Fogo, já que 

esta possui um vulcão que ainda hoje se encontra activa. 

Os terramotos provocavam estragos materiais e, às vezes, humanos, devido ao 

seu impacto e as precárias e frágeis estruturas que serviam de base às construções. Esses 

acontecimentos contribuíam ainda mais para o agravamento da situação como, por 

exemplo, no dia 15 do mês de Fevereiro de 1901, quando houve terramoto na Ilha 

Brava, causando consideráveis estragos à população local, visto que caíram algumas 

casas e as que não caíram ficaram bastante danificadas, mesmo inabitáveis. 

Danificando, juntamente, “caminhos”, que representavam a via de passagem de pessoas 

e de animais, acarretando-lhes ferimentos diversos, morte de gado, resultado do 

desabamento de rachas, provocando, segundo o redactor, muitos contos de reis167 de 

prejuízo. 

Ainda como consequência deste terramoto, e do seu impacto, no frágil sistema 

de construção das habitações, uma boa parte delas foi destruída, obrigando muitas 

famílias a construírem “barracas” temporárias para habitarem até construírem uma nova 

habitação168.    

Em suma, a província ultramarina cabo-verdiana apresentava duas estações: a da 

seca (que vai de Dezembro a Junho, representava o período que não chovia…) e a das 

as-água (era a época da chuva, consequentemente da prática agrícola) de Julho a 

                                                 
166 Cf. Francisco Frederico Hopffer, “Saneamento da provincia de Cabo Verde pela arborização”, 

Revista Portugueza Colonial e Marítima, Lisboa, Outubro de 1904, Nº: 85, Vol. 15º, pp. 17-34. 
 

167 Cf. Elias, “Cidade da Praia”, O Ultramarino, 21 de Março de 1901, nº 50, p. 2.  
168 Cf. Idem, Ibidem. 
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Novembro. O arquipélago de Cabo Verde apresentava-se com um clima muito irregular, 

caracterizado, sobretudo, por muita ventania, temporais169, temperaturas muito elevadas, 

nomeadamente no período da chuva e pouca precipitação, reflectindo-se, deste modo, na 

produtividade agrícola e no sector da pecuária.  

 

1.2 - Agricultura  
 

As ilhas de Cabo Verde dividem-se em dois grupos: Sotavento e Barlavento. 

Destes dois grupos o de Sotavento é o que oferecia maiores potencialidades agrícolas, 

pelo facto dessas ilhas, como é o caso da Brava, Fogo e Santiago, serem propícias para a 

agricultura. Nas ilhas do Barlavento apenas duas tinham condições para prática agrícola, 

que são as de S. Nicolau e Santo Antão.  

A agricultura em Cabo Verde, assim como as estações do ano, podemos 

também, dividi-la em dois períodos, em conformidade com as estações: a das as-água e 

da seca (já citados – O clima). 

A estação da Seca, vai de Dezembro a Junho e caracteriza-se especialmente por 

ser um período em que se preparam os terrenos para as-água – a agricultura. Ou seja, é 

neste intervalo de tempo que os camponeses (juntamente com os proprietários) limpam 

os campos, queimam as roças, preparando-se para a época da as-água. Por outro lado, é 

ainda durante este período, muito concretamente a partir do mês de Dezembro a Março, 

que terminam algumas colheitas, peculiarmente as de feijão170, como nos dias 18 e 22 

do mês de Dezembro de 1900, quando caíram na Ilha de Santiago, alguns chuvisco de 

bastante proveito para a produção de feijões171. 

Como se pode constatar a colheita deste cereal era feita na época seca, a partir do 

mês de Janeiro ao mês de Março (às vezes prolongava-se até por de Abril e Maio).  

                                                 
169 Exemplo: “ Um forte temporal, ou para melhor dizer, como muitos lhe chamam, um cyclone, 

cahiu sobre as ilhas de Cabo Verde em 29 de Agosto ultimo, fazendo grandes estragos nas ilhas de 
Barlavento. Nas de Sotavento, principalmente no Fogo e Brava, foi a chuva torrencial, causando alguns 
prejuízos na Brava nos caminhos e culturas. Na Ilha de Santo Antão perderam dois navios de cabotagem, 
foi derrubado muito café e canna saccharina, levadas pelas torrentes, e o vento impetuoso arrasou casas e 
matou gado e gente. Na Ilha do Sal foi destruída uma ponte de embarque de sal da casa Vera Cruz. Na 
Boa Vista foram grandes as inundações, morrendo bastante gado levado nas ribeiras. Em São Nicolau 
também consta que houve prejuízos; mas de la ainda não há notícias circumstanciadas”. Cf. Elias, “Cabo 
Verde, Cidade da Praia”, O Ultramarino, 17 de Outubro de 1901, nº 64, ano3, p. 2.   

170 Em Cabo Verde há, aproximadamente, um total de 6 tipos de feijões diferentes, que são: 
Congo, Bongolom (Feijão frade), Sapatinha (Feijão Vermelho), Fava, Baxinha (Feijão Branco), Feijão.   

171 Cf. Elias, “Cabo Verde, Cidade da Praia”, O Ultramarino, Lisboa, 21 de Janeiro de 1900, p. 
2. 
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Outrossim, a produção de Café e de Pulgueira, que eram os géneros agrícolas 

que davam os seus frutos durante o período da seca. Constituíam os principais géneros 

de exportação local, uma vez que o comércio desenvolvia em torno desses produtos.  

A época da as-água, como já referimos, começava no fim de Julho e início de 

Agosto, prolongando até ao mês de Novembro. Corresponde a época alta da agricultura 

local, com capital relevo para as Ilhas da Brava, do Fogo, de Santiago, de São Nicolau e 

de Santo Antão, de grande importância agrícola. Apresentavam melhores condições 

para a prática agrícola, pois, possuíam terrenos férteis, chovia, embora de modo 

irregular mas o suficiente para a sua produtividade. 

As restantes ilhas em termos da agricultura eram, basicamente, neutras, 

ganhando a vida, essencialmente, do comércio, como é o caso de S. Vicente. No 

entanto, todas elas eram abastecidas em termos de produtos agrícolas das outras ditas 

agricultáveis. Para a região de Sotavento (e algumas ilhas de Barlavento) o 

abastecimento era feito a partir da Ilha de Santiago e do Barlavento a partir de S. 

Nicolau e Santo Antão, que faziam a exportação de géneros da primeira necessidade 

abastecendo as outras ilhas, reconhecidamente, de pouca capacidade agrícola, como era 

o caso de S. Vicente172. 

O género agrícola que abonava com mais facilidade, isto é, com alguma 

abundância e com pouco saber na sua produção173, servindo ainda de sustento à maioria 

da população cabo-verdiana era, sem dúvida nenhuma, o milho174, ao contrário dos 

feijões, já que a sua colheita (produtividade) era muito inferior. E, por vezes, a colheita 

                                                 
172 Cf. “Ilha de Santo Antão”, O Ultramarino, Lisboa, 11 de Novembro de 1900, nº 41, p. 1. 
173 O seu cultivo era e ainda é muito fácil, basta abrir-se uma cova e introduzir a semente do 

milho lá dentro e esperar pela chuva. A medida que as outras plantas vão crescendo à volta monda-se, 
facilitando o seu desenvolvimento e consequente produção. 

174 O milho foi introduzido no arquipélago pelos portugueses, nos primórdios da descoberta e 
povoamento das ilhas. Trazidos da América (assim como outras plantas), rapidamente se adaptou ao 
clima tropical seco das ilhas cabo-verdianas. De um cultivo extremamente fácil, com uma boa 
produtividade, não demorou muito a expandir, tornando assim numa matéria-prima privilegiada na 
alimentação local. Ao longo dos tempos, o milho vem ganhando importância na base elementar cabo-
verdiana e hoje é a principal matéria-prima local para a confecção de alimentos. 
Esta matéria-prima apresenta-nos um menu muito diversificado, comum de Sotavento a Barlavento, 
como: Cuscus, Papa de milho, Xerém, Kamoca, massa (guisado), Filhós, Tenterém, Catchupa etc. 
O milho ganhou importância tal na cultural cabo-verdiana que não se manifesta em nenhum dos outros 
cereais, existente localmente. E, hoje, dado a sua fácil adaptação e a sua importância na alimentação local, 
tornou-se num símbolo da identidade cultural cabo-verdiano. Daí, talvez, a grande popularidade dos 
pratos derivados deste creal no arquipélago, como por exemplo à Cachupa. 
Cf. “O papel do Milho na Simbologia da Identidade Cultural do Cabo-Verdiano”, de José Luís Hopffer 
Almada e “O Milho, a Esperança e a Luta”, de José Maria Semedo, ambas publicadas no livro intitulado 
Cabo Verde, Insularidade e Lietratura, coordenado pelo Dr. Manuel Veiga, edição Karthala, 1998) 
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do milho reputava-se regular, e mesmo superior às necessidades da população, ao 

contrário de feijão, que apresentava uma produção muito deficiente175. 

Essa mesma ideia é nos confirmado no relatório do governador geral da 

província Augusto de F. Barros, que afirmava na sua correspondência de 1905, que a 

subsistência local estava assegurada pela boa produção de milho na Ilha de Santiago, 

considerando suficiente para poder suprimir a falta de colheita nas outras ilhas do 

arquipélago176. 

A nível do consumo interno, os principais géneros alimentares que se cultivavam 

eram, para além do milho, os feijões (todos os tipos de feijões estão supra mencionados) 

e os legumes como batata (inglesa e doce), mandioca, abóbora, couve, repolho177... 

Eram os principais géneros agrícolas produzidos localmente e se comercializavam nos 

mercados internos. O resultado da campanha agrícola é sempre uma incógnita, uma vez 

que são muitos os factores que condicionavam a sua produtividade, como a queda da 

chuva, os bons e maus tempos, similarmente, o controle das pragas – o caso dos 

gafanhotos.  

Havia, entretanto, outros tipos de produtos agrícolas cultivados nas ilhas que 

tinham uma grande importância do ponto de vista comercial. É o caso do café e da 

produção de pulgueira. Estes produtos agrícolas tinham uma grande importância local 

tanto no consumo, abastecimento interno, como no sector económico. Constituíam os 

principais géneros de exportação e, por conseguinte, quando houvesse um mau ano 

agrícola, a produção baixa o que reflectia e muito no sector económico do arquipélago. 

Por outras palavras, pode-se afirmar que o sucesso da exportação do arquipélago 

dependia e bastante daqueles produtos agrícolas178.    

A semente de pulgueira179 era utilizada para fazer sabão, extrair óleo que servia 

de combustível, podendo ser utilizado, por exemplo, para as lanternas produzirem a 

iluminação. Assim, era uma matéria-prima importante para o dia-a-dia ou para as 

necessidades dos habitantes locais. Convém lembrar que estamos perante um território 

                                                 
175 Cf. “Cabo Verde”, O Ultramarino, Lisboa, 21 de Março de 1899, p. 1. 
176 Augusto F. “Barros”, Governo da Província de Cabo Verde, Praia, 15 de Dezembro de 1905, 

Sobre o estado da província nº: 416, AHU_ACL_SEMU_DGU, CX. NV. 2589, 1ª secção, Nº: 1566, P.1. 
[1905 Cabo Verde, 1ª R. 

177 Cf. Elias, “Cabo Verde, Cidade da Praia”, O Ultramarino, Lisboa, 21 de Novembro de 1899,  
nº 18, p. 2. 

178 Cf. “Cabo Verde”, O Ultramarino, Lisboa, 21 de Março de 1899, nº 2, p.1. 
179 A semente de pulgueira ainda hoje se cultiva e por vezes nasce durante o período agrícola de 

uma forma espontânea. E é aproveitado para os camponeses para o uso de remédio de terra, ou seja, 
utilizado na medicina tradicional, e também para extrair azeite e óleo, usado no dia a dia como 
combustível. 
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rural, do qual a iluminação dependia das técnicas tradicionais utilizadas na produção de 

iluminação como nos candeeiros de semente de pulgueira ou aqueles em que se 

utilizavam os derivados deste, como óleo, para produzir a iluminação, candeeiros de 

garrafas ou canecas, alimentados pelo óleo de pulgueira180.   

   Os bons e maus anos agrícolas em Cabo Verde, como tivemos oportunidade de 

analisar, variavam um pouco de ano para ano, de ilha para ilha e mesmo de região para 

região, ou seja, não era uniforme:  

 

(…), Vae correndo muito regular o anno agrícola. Na ilha S. Thiago tem faltado as 
chuvas, sem os costumados temporaes e ventanias. Em Santo Antão e em S. Nicolau, 
onde as chuvas haviam escasseado, consta que choveu ultimamente bem. Apenas do 
Fogo, da região sul, são más as noticias, tanto pela falta de chuva, como pelos estragos 
dos gafanhotos181.  

 

Estavam dependentes do clima, da queda da chuva, da constante e incerta bruma 

seca e tempestades, vindo da Costa Ocidental africano (com a forte influência do 

Deserto do Saara).  

As chuvas, por vezes, chegavam atrasadas o que obrigava os agricultores a 

fazerem novas sementeiras, na expectativa que, talvez, chovesse a tempo de garantir um 

bom ou razoável ano agrícola. Todavia, a queda das chuvas no mês de Outubro, era de 

bastante proveito para a agricultura, porque é nesse período que garantia ou não uma 

boa campanha agrícola e caso não chovesse os agricultores correriam o risco de 

perderem, praticamente, todo o ano agrícola ou, pelo menos, parte da produção do 

milho, já que esse cereal abundava naquele período182. O fim do mês de Outubro e 

início de Novembro, basicamente, são os últimos meses da as-água importante para 

assegurar uma boa colheita.  

Uma das consequências directas do atraso ou da falta da chuva era o mau ano 

agrícola (baixa produção e previsivelmente fome e emigração) e a falta de água, 

reflectindo-se fortemente nas populações, principalmente nas zonas do litoral. A título 

de exemplo, em 1900, relata um dos correspondeste do jornal O Ultramarino, na cidade 

                                                 
180 É conhecido no interior da ilha de Santiago uma destas técnicas denominadas de Kafuca. É 

um tipo de candeeiro que foi muito utilizado em Cabo Verde. Ainda hoje em algumas zonas rurais é 
utilizado kafuca, para iluminação, sustentado pelo combustível fóssil, nomeadamente o petróleo.  

181 Cf. Elias, “Cabo Verde”, O Ultramarino, Lisboa, 6 de Novembro de 1899, p. 2. 
182 Cf. Borlido Martins, Idem. Ibidem. Lisboa, 11 de Novembro de 1900, nº41, p. 3. 
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da Praia, Santiago, que a vida na Cidade está a ficar, cada dia mais difícil além da falta 

alguns bens da primeira necessidade para “cumulo de tantos males, até falta a água”183.   

Ora, além do condicionante “tempo”, a agricultura local dependia seriamente do 

controle das pragas, como é o caso dos gafanhotos, que eram frequentes durante a época 

da chuva. Está-se perante a época alta da agricultura em que basicamente se cultivavam 

todos os géneros alimentares triviais naquelas ilhas.  

 Os gafanhotos eram, indubitavelmente, uma das senão a (s) praga (s) que mais 

afectava (m) os agricultores do arquipélago. São inúmeras as informações da presença 

dos gafanhotos não apenas nas ilhas de grande potencial agrícola. Outrossim, no caso de 

Maio e Boavista, que se apresentavam como espaços de pouca capacidade agrícola, 

eram assolados por vezes pela praga de gafanhotos, normalmente em grande 

quantidade, dizimando o pouco da agricultura ou de pastos que havia localmente184, 

condicionando assim a produção e, naturalmente, o abastecimento dos produtos 

agrícolas às populações. 

Para combater a praga de gafanhotos, costumavam utilizar alimentos 

envenenados ou apanhados pelos habitantes locais e vendidos por quilogramas ao 

governo que os abatiam, como nos dão conta Ellias, um dos redactores do jornal O 

Ultramarino de 1899, afirmando que na Ilha da Boavista, compraram-se “32:840 litros” 

de gafanhotos apanhados pela população, que posteriormente seriam mortos185.  

Por último, a produtividade agrícola em Cabo Verde estava condicionada às 

várias vicissitudes (já mencionados) e, óbviamente, ao seu domínio – em alguns casos e 

ao aproveitamento noutros, dos poucos recursos que havia – por exemplo, o 

aproveitamento da água da chuva, com investimentos nas infra-estruturas como 

barragens, tanques, diques, reservatórios e uma intensa e frutífera campanha no 

processo de arborização do arquipélago. Eram investimentos de que a província carecia, 

o que seria uma tremenda vantagem para a população local.  

Associando a pouca percentagem de terra arável, a escassez e irregularidade da 

queda da chuva, mais as pragas, substancialmente as pragas dos gafanhotos, o corolário 

era simplesmente este: fome186 e miséria, derivando, quase sempre, em números 

                                                 
183Cf. Idem. Ibidem. Lisboa, 21 de Agosto de 1900, nº 36, p. 2.  
184 Cf. Idem. Ibidem. Lisboa, 6 de Outubro de 1899, nº 15, p. 2. 
185 Cf. Elias, “Cabo Verde, Cidade da Praia”, O Ultramarino, Lisboa, 21 de Novembro de 1899, 

nº 18, p. 2. 
186Na história do arquipélago a fome era uma constante, principalmente para as ilhas de pouca 

produtividade agrícola e mesmo para as Ilhas como Santiago, que apresentava uma boa produtividade 
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elevados de mortes como o de 1903 e emigração, à procura de melhores condições de 

vida, fugindo, assim, a uma morte precoce.  

Havia a clara noção de que a agricultura era a principal fonte de riqueza de 

qualquer pais ou território187, mas também estavam cientes que para que houvesse um 

forte desenvolvimento neste sector, não era necessário apenas muita chuva e terrenos 

férteis, mas eram necessários investimentos na formação de agentes especializados, 

como agrónomos188 e numa intensa campanha de arborização189. 

 

1.3 - Pecuária 

A pecuária e a agricultura, como se sabe, estão intimamente ligadas. Na época 

em estudo, a pecuária apresentava-se dependente do sector agrícola, já que a agricultura 

era também a responsável pela alimentação dos gados. Neste sentido, as ilhas com 

maiores potencialidades a nível da pecuária, continuam a ser as mesmas que possuíam 

melhores condições para a prática agrícola, sendo que as restantes, praticamente, 

estavam na total dependência das agricultáveis. 

Os gados190 e as aves191 eram animais de grande relevo na dieta alimentar e no 

dia-a-dia dos cabo-verdianos. Haviam animais que, embora não servissem para 

alimentação, tinham, no entanto, um grande peso na sociedade, porque se utilizavam 

como meio de transporte de cargas e de pessoas, levando-as de um lado para outro como 

é caso dos cavalos e dos burros, normalmente utilizados na transporte de cargas e 

mercadorias. Muito valorizados na época, pela falta de estradas em boas condições e, 

                                                                                                                                               
agrícola, porque tinham um número considerável de habitantes, desequilibrando assim o pouco recurso 
existente localmente.  

187Cf. “Problema Agrícola de Cabo Verde”, O Ultramarino, Lisboa, 11 de Outubro de 1900, nº 
39, p. 2; 

188 Esta questão foi muito debatida no jornal O Ultramarino: Cf. “Problema Agrícola de Cabo 
Verde”, O Ultramarino, Lisboa, 11 de Outubro de 1900, nº 39, p. 2; 

189 Este assunto foi muito debatida no Jornal Ultramarino, de 1902, e neste sentido foi apontado 
um conjunto de medidas para a arborização do arquipélago, com vista a preservar o terreno e 
consequentemente melhoramento da agricultura, como: “Dividir as ilhas em zonas, não muito extensas, 
começando do litoral para o centro; - Crear em cada concelho viveiros de arvores escolhidas, que bem 
poderiam ser accacias, agave americana, amoreira (…), eucalyptus e espinheiros branco e preto; - Crear 
um corpo de policia rural em cada concelho, destinada á guarda e conservação das arvores e impedir a 
divagação do cholera na zona recentemente arborisada”; - Prohibir, absolutamente, a creação e divagação 
de gado caprino na zona arborizada durante quatro annos sob pena de elevadas multas”; […] - 
“Estabelecer prémios pecuniários aos particulares que, nas zonas que se estiverem arborisado, plantem 
determinado numero de centenas de arvores e que estejam vingadas (…)”; […] - “Não permitir o corte de 
arvores nos baldios do Estado, podendo apenas ser podadas até adquirirem completo crescimento”, […].  
 Cf. A. “De Cabo Verde (Arborização)”, O Ultramarino, Lisboa, 21 Outubro de 1902, nº88, p2. 

190 Estamos aqui a falar de gado: bovino, caprino, Suínos, Equídeos (cavalo, burros), etc. 
Consultar anexo nº: 3, Mapa resumo de gado existente na província de Cabo Verde em 1909, Tabela nº: 1. 

191 Estamos a falar de aves, fundamentalmente ovíparos como: galinha, pato, peru etc. A questão 
de recursos marítimos abordaremos mais à frente. 
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óbviamente, também da não existência dos meios de transportes movidos a carvão ou a 

combustível fóssil.    

Nos momentos mais difíceis, especialmente os provocados pela estiagem e por 

conseguinte fome, atingindo tanto as pessoas como também os animais, estes eram 

enviados para outras ilhas como Santiago, que, por exemplo, segundo o redactor do 

jornal O Ultramarino de 1899, na Ilha do Maio, dadas as estiagens prolongadas, tem 

morrido quase todo o gado que ali havia e os que não morreram estavam num estado 

muito debilitado. E como forma de os salvar foram transportadas para Santiago, que 

aparecia como solução do problema192, pelo facto de ser mais agricultavel, possuir 

recursos para sustentar os tais animais e, naturalmente, a proximidade das duas ilhas. 

Assim, regularmente, servia de apoio às demais, precisamente para socorrer, neste caso, 

os animais quando a seca se apertava nas restantes ilhas como na citação supra.  

As populações que mais sofriam com as estiagens e as suas consequências, em 

termos percentuais, eram as das ilhas com pouca produtividade agrícola e a nível da 

pecuária. Eram locais com pouco recurso sustentável para o consumo e bem-estar das 

suas populações, o que se reflecte muito no desenvolvimento social (populacional) e 

económico daquelas localidades. Pelo que, não tendo outros recursos, muitas vezes, 

recorriam à emigração, nomeadamente para o Estados Unidos, para pesca da baleia e S. 

Tomé e Príncipe, contratados como forma de por cobro a esses problemas e da própria 

sobrevivência.  

 

1.4 – Recursos Marinhos 

A exploração dos recursos marinhos através da pesca em Cabo Verde podia, 

decerto, constituir uma mais-valia para a população, tendo em conta, mormente, que as 

ilhas não produziam em quantidade os produtos agrícolas e pecuários para o 

abastecimento das suas populações. De uma certa forma, a pesca representava uma 

alternativa, em particular para as populações à beira dos portos. Por outro lado, não 

esquecendo as boas condições geográficas e a riqueza dos mares do arquipélago, o que 

podia proporcionar à sua população mais um meio de subsistência. Afigurava-se, em 

larga medida, mais do que uma alternativa, uma opção, essencialmente para as 

populações do litoral, explorando os seus recursos que posteriormente seriam vendidos 

a outras povoações, em especial a do interior.  

                                                 
192 Cf. Elias, “Cabo Verde, Cidade da Praia”, O Ultramarino, Lisboa, 21 de Julho de 1899, nº 10, 

p. 2. 
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A pesca na província, até aproximadamente 1906, era uma actividade muito 

pouco explorada, embora tenhamos de reconhecer a potencialidade do arquipélago no 

sector. Se analisarmos bem a situação social da então província, podemos facilmente 

chegar à conclusão de que realmente as gentes das ilhas lutavam frequentemente com 

graves crises alimentares, contudo não souberam aproveitar, explorar bem os recursos 

marinhos, mesmo sabendo de, antemão, que as águas locais eram ricas em peixe.    

Antes da referida data, o arquipélago não tinha boas indicações para a pesca. A 

título de exemplo, podemos consultar a figura nº 3 em anexo193, a qual apresenta uma 

mapa das zonas com potencialidades para pesca de Atum, excluindo as ilhas de Cabo 

Verde como zonas potenciais para a captura do referido peixe. As zonas que consta no 

mapa, com potencialidades para a pesca de Atum, eram locais onde  

 

(…) os atuns apparecem em cardumes nas costas do archipelago da Madeira; na 
costa oriental da América, entre a florida e o Cabo Cod; no golpho de Gasconha; na 
costa meridional do Algarve; nas costas ao Sul de Hespenaha e ao noroeste de 
Marrocos, banhadas pelo atlântico; e nas costas de Hespanha, França, Itália, Marrocos, 
Algéria, Tunis e costas do levante, banhadas pelo Mediterrâneo194,  
 

deixando, deste modo, o arquipélago à margem da rota do Atum e também de 

lado as prováveis hipóteses de receber investimentos, com vista a criar e melhorar as 

condições da actividade pesqueira. 

Todavia, para que o arquipélago tivesse condições no que se refere à captura e 

transformação do pescado, teria de criar condições infra-estruturais (portos, barcos de 

grande porte, uma fábrica de preparados de pescado), transformando uma daquelas ilhas 

num centro de pesca, criando condições portuárias para o seu armamento e, com isto, 

transformar o ramo de pesca numa indústria de grande proveito local e regional. Mas 

para isso era preciso criar a indústria de salga, secagem do peixe, espalhar esses 

produtos pelas restantes ilhas e portos da Costa Ocidental de África. Também tentar 

conquistar o mercado português, uma vez que em Portugal consumiam muito peixe 

salgado ”principalmente nas províncias das Beiras e Alentejo”.  

Não seria de modo algum um mau negócio, visto que as ilhas aparentavam ser 

muito ricas em peixes, principalmente o “banco a noroeste da ilha do Sal, o soco 

submarino em que assenta a ilha da Boa Vista; o parcel de João Leitão d’onde se ergue 

                                                 
193 Anexo nº: 4. 
194 Cf. “A pesca do Atum”, Revista Portugueza Colonial e Marítima, Lisboa, ed.: Livraria Ferin, 

1897-98, p. 321. 
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uma perigosa rocha, o do Galeão ao nordeste da ilha de Maio, são jazigos inexgotaveis 

de peixe”.  

Por exemplo, no último local, foram apanhados um total de 37 espécies195 

diferentes de peixes. Por outro lado, as ilhas apresentavam condições favoráveis para o 

desenvolvimento de uma indústria ligada à pesca. Estamos na presença de uma 

província tropical, rica em recursos marinhos, apresentando uma temperatura muito 

elevada durante todo o ano, o que seria perfeito para a indústria da secagem de peixe. 

Por outro lado, as ilhas eram ricas a nível da salubridade, especialmente para a ilha de 

Boavista, visto que “o sal abunda na Boa Vista, nas extensas salinas próximas do 

porto”. 

Seria uma importante ajuda no combate ao desemprego das ilhas e também na 

luta contra a fome – com o seu cortejo de mortes e de emigrações196. Estamos, 

efectivamente, a falar de uma exploração industrial que abarcaria muitos sectores dentro 

da área marítima, o que demonstra bem as potencialidades do arquipélago no que diz 

respeito aos recursos marinhos como 

 

as espécies para salga, seccagem e conservação pelo azeite e outros agentes; A lula para 
isco na pesca do bacalhau; As ovas para fabricação da rogue, engodo da sardinha, usada 
pelos pescadores francezes e hespanhoes; Os fígados para extracção do óleo, e 
finalmente a preparação do azeite denominado de peixe, a ichtyocala e oguano197.  
 

Enfim, seria uma maneira de aproveitar todos os benefícios subjacentes aos 

recursos marítimos e naturalmente a sua captura e transformação.  

 As ilhas, a partir do estudo a que se refere a nota de rodapé em questão, passarão 

a ser conhecidos como locais detentores de um enorme potencialidade a nível de 

recursos marinhos. Se é verdade que aqueles locais possuíam esta riqueza, também não 

é menos verdade que possuíam condições climatéricas e sal em abundância, o que 

facilitaria o desenvolvimento da indústria pesqueira, que, por conseguinte, poderia 

beneficiar a população, assim como contribuir para a criação de um número 

considerável de postos de trabalhos para as gentes das ilhas.  
                                                 

195 Espécies de peixes que foram apanhados: Garoupa, Salmonete, Goraz, Guidião, Velha, Sargo, 
Chareu, Bica do fundo, Voador, Palombeto, Papagaio, Serge, Forcado, Agulha, Dobrada, Merato, 
Salmão, Moreia, Rainha, Atum, Tainha, Anchova, Sama, Choupa, Sargo, Boga, Goraz, Sargo 
(Variedade), Savelha, Sardinha, Sardinha (petinga), Carapau, Lagosta, Pilado, Lula, Peixe espada, Safio.  
Cf. Revista Portuguesa colonial e marítima, nº190, pp. 65-73.  

196 Essas são as principais consequências das estiagens prolongadas, provocando graves 
consequências para a população local.  

197 Cf. “A industria da pesca no archipelago de Cabo Verde”, Revista Portuguesa Colonial e 
Marítima, Lisboa, 20 de Outubro de 1906, Nº: 109, pp. 65-73. 
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Por outro lado, dava um importante impulso a economia nacional (portuguesa) e 

local, porque a intenção era conquistar o mercado da Costa Ocidental africano e o 

mercado da metrópole. Para que isso acontecesse tinha primeiro que se criar condições 

materiais (barcos com capacidade para a pesca de grande dimensão, ter linhas, anzóis, 

redes, em boas condições, fábrica, estalagens etc.), porque na época a prática de pesca 

em África, com particularidade em Cabo Verde, estava ainda num estado muito 

rudimentar.  

 

2. Como se representava Cabo Verde  

 O arquipélago apresentava um conjunto de características geográficas e 

territoriais próprias, que, comparativamente com as outras colónias africanas sob a 

mesma condição, nos permite apontar a sua individualidade seja cultural, social ou 

geográfica. 

 Deste modo, dentro da baliza cronológica em estudo, analisemos a sua 

representação e auto-representação. Isto é, como o outro – colonos – e mesmo os 

próprios cabo-verdianos, elites locais, representavam Cabo Verde – se como província 

ou colónia e se era “África”.  

 

2.1 – Província ou Colónia?  

Estes conceitos apresentam hoje definições totalmente diferentes. O primeiro 

significa divisão regional ou administrativa em certos Estados, sendo que o segundo 

significa, no fundo, o território ultramarino pertencendo a uma determinada potência 

colonizadora como era o caso da então metrópole portuguesa com as suas colónias 

ultramarinas. O desafio que agora se coloca é o de analisar os dois conceitos, perceber 

em que contextos eram utilizados e se apresentavam ou não a mesma designação. 

 Analisando os dados e segundo a nossa linha de pensamento pode-se afirmar que 

os termos “colónia” e “província” tinham não só um significado de pertença como 

também de dependência administrativa. São possessões ultramarinas, pertencendo 

política e administrativamente a uma determinada potência colonizadora, no caso 

Portugal. Eram denominações utilizadas na altura para mencionar ou representar uma 

determinada possessão ultramarina. Por isso, não apresentam, do nosso ponto de vista, 

nenhuma diferença circunstancial durante o período em análise, conforme consta nos 

seguintes exemplos, primeiro no caso de província:  
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Reservar para emprezas portuguezas ou sociedades nacionaes o exercicio da 
industria bancaria nas provincias de Cabo Verde, Guiné, S. Thomé, Principe e Angola, 
onde póde com inteira rasão dizer-se que a agricultura, a industria e o commercio são 
portuguezes, para onda cada vez se encaminha mais a actividade e o capital nacional, 
parece ser providencia aconselhada pelo bom senso e que perfeitamente só harmonisa 
com os principios que tem presidido á legislação economica adoptada para essas 
provincias e para as suas relações com a metrópole198. 

 

segundo, no caso de “colónia”:  

 

Como nós, por assim dizer, não pensãmos senão nas colonias de Africa 
occidental, isto é, Cabo Verde, S. Thomé e Angola, podemos comparar o que ahi se 
passa com o que succede nas alfandegas onde ha protecção relativamente às colonias 
francezas, como por exemplo, Argel, Tunes, ilha da Reunião e a Indo-China199. 

 

Apresentavam forma semelhante, para denominar um determinado território 

ultramarino. Convém lembrar que na reforma administrativa de 1892, segundo o artigo 

1º, como consta no tema Organização Político-administrativa de Cabo Verde, 1890-

1910, no início do trabalho, o arquipélago passou oficialmente a denominar-se de 

província. Do nosso ponto de vista, a denominação de ambos os conceitos estão 

perfeitamente em sintonia com a realidade administrativa da época, nomeadamente no 

caso de Cabo Verde. 

  Tal como nos exemplos supra, podem encontrar-se pequenas diferenças na 

utilização dos dois conceitos, mas não do ponto de vista administrativo. Por exemplo, a 

utilização de “colónia”, no segundo caso, tem um alcance muito mais vasto, englobando 

um conjunto dos então territórios ultramarinos portuguesas da África Ocidental. E o 

conceito província, no primeiro, é mais restrito, se quisermos mais específico, referindo-

se apenas a administração e denominação de cada realidade ultramarina em particular. 

Paralelamente, os Governadores-gerais, no que à realidade cabo-verdiana dizia respeito 

– começavam sempre os seus relatórios informando “Sobre o estado da provincia”200, 

isto reportando-se de uma forma directa e interna a um determinado território 

ultramarino em particular.  

                                                 
198 Isto na sequencia de uma proposta de lei apresentado pelo Sr. Ministro do Ultramar, sobre o 

Regimento Bancário no Ultramar. Cf. Debates parlamentares, Monarquia Constitucional, câmara dos 
senhores deputados da Nação Portuguesa, sessão n.º 58, de 3 de Maio de 1900, p. 15. 

199 Cf. Debates parlamentares, Monarquia Constitucional, câmara dos senhores deputados da 
Nação Portuguesa, sessão n.º 82 de 14 de Junho de 1899, p. 7. 

200 Augusto F. Barros, Governo da Província de Cabo Verde, Praia, 15 de Dezembro de 1905, 
“Sobre o estado da província”, nº: 416, AHU_ACL_SEMU_DGU, CX. NV. 2589, 1ª secção, Nº: 1566, 
P.1. [1905 Cabo Verde, 1ª R. 
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Estes termos – “província” e “colónia” –, eram utilizados, praticamente, na 

mesma situação, para se referirem directa ou indirectamente ao arquipélago de Cabo 

Verde ou a outros territórios ultramarinos. Ou seja, na época não havia, do nosso ponto 

de vista, uma diferença política ou administrativa muito acentuada, podendo ser 

utilizados, tanto um como outro, para designar o mesmo território ultramarino. Aliás, a 

diferença entre os dois conceitos do ponto de vista administrativo apenas veio a 

acentuar-se no decorrer do século XX, com o Estado Novo, por questões políticas, 

passando a denominar as colónias ultramarinas de províncias, considerando-as como 

parte integrante de Portugal e, como tal, indissociável do território metropolitano.  

Enfim, a representação do arquipélago pela denominação de “província” ou 

“colónia” era uma denominação comum tanto para os portugueses como para os 

próprios cabo-verdianos.  

 
2.2 – África? 

Esta questão, quanto a nós, é pertinente, embora à primeira vista possa parecer 

algo redundante, já que o arquipélago de Cabo Verde geograficamente pertence ao 

continente africano. Aceitamos tal pressuposto mas é preciso definir os objectivos, isto 

é, o que queremos com a abordagem do conceito África. Seguindo esta linha de 

orientação, o nosso objectivo, a par de outros conceitos já desenvolvidos, consiste em 

perceber como se representava o arquipélago, atendendo ao conceito em análise. 

 Neste sentido, consoante os dados concentrados, pode afirmar-se que havia o 

conhecimento de que o arquipélago de Cabo Verde pertencia geograficamente ao 

continente africano, mas apresentava uma identidade cultural e geográfica distinta das 

demais colónias africanas como, por exemplo, a da Guiné-Bissau, a de S. Tomé e 

Príncipe e a de Angola, as quais pertenciam à mesma região do continente201. 

Encontrava-se integrado dentro do leque dos territórios africanos que faziam parte das 

colónias portuguesas. Mas cada uma das colónias apresentava as suas próprias 

características, desde Brasil (até a sua emancipação), que foi, no passado, com a 

Madeira, Açores e Cabo Verde, o campo único da colonização portuguesa propriamente 

                                                 
201 Cf. Debates parlamentares, Monarquia Constitucional, câmara dos senhores deputados da 

Nação Portuguesa, sessão, n.º 82 de 14 de Junho de 1899, p.7. 
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dita202, uma vez que a colonização completa das outras colónias africanas só 

aconteceram no decorrer do século XIX. 

 As declarações proferidas no Parlamento pelo deputado Quirino de Jesus, em 

1897, mostram-nos claramente, que havia o conhecimento pleno das características e 

potencialidades de cada realidade colonial africana:   

 
Cabo Verde é uma colonia de povoação perfeita, que devo entrar no regimen 

administrativo das ilhas adjacentes e póde ter uma larga producção e um commercio 
notavel, se lhe modificarmos o systema pluvial, pela arborisação das serras, 
desenvolvermos a agricultura, fomentarmos as industrias extractivas e melhorarmos a 
navegação de cabotagem203. 

 

 Falou novamente na questão da adjacência do arquipélago. Mas as 

características do mesmo – como consta na citação alusiva às outras então colónias204 – 

eram diametralmente diferentes das demais colónias africanas. Cabo Verde apresentava-

se com forte potencial comercial mas mediante a condição de primeiro melhorar as 

condições locais a nível portuário, dada a sua posição geográfica privilegiada, por um 

lado, e, por outro, também as graves carências de investimentos internos como no sector 

                                                 
202 Cf. Palavras proferidas pelo Sr. Deputado Quirino de Jesus nos Debates parlamentares, 

Monarquia Constitucional, câmara dos senhores deputados da Nação Portuguesa, sessão n.º 1, de 23 de 
Janeiro de 1896, p. 69-70. 

203 Cf. Idem, Idem. P. 70. 
204“A Guiné apenas póde ser uma colonia de plantação, com algumas feitorias, por meio de uma 

boa companhia soberana, podendo-se grangear braços na propria Guiné, na Liberia e na Serra Leoa, 
explorar em larga escala os productos tropicaes e tirar do solo as proprias subsistencias necessarias para 
os serviçaes e fazendeiros. 

S. Thomé, typo completo de colonia de plantação; S. Thomé, que em 1894 teve uma importação 
de 944 contos de réis e uma exportação de 1:563 contos; S. Thomé, que apesar d'isso, tem ainda baldia 
metade da sua area cultivavel; S. Thomé, se toda esta entrar em exploração, se o maior campo for 
consagrado às grandes culturas tropicaes e se for bem resolvida a questão do trabalho, não com chinas, 
como se quiz tentar, mas apenas com prelos da costa de Kru, do Dahomé, de Angola e de outros pontos 
da Africa, póde ler um movimento mercantil seis, sete ou oito vezes maior o que seria maravilhoso, 
porque se trata de um simples monticulo de terra na immensidade do oceano. 

Angola, cuja superficie é de mais de 1 milhão de kilometros quadrados; cuja população é de mais 
de 20 milhões de habitantes, pois só o sertão de Benguella tem 10 milhões; cuja balança mercantil pesou, 
em 1893, 12:500 contos de réis de mercadorias; Angola é destinada a uma larga colonisação mixta, como 
o Brazil, com fazendas e rocas na região costeira e nas bacias do Zaire e do Quanza e nucleos de 
povoação branca no planalto meridional, Ganda, Hanha, Quillenges, Humpata e Huilla até ao Bihé e o 
Cumene, podendo ella só constituir um grande imperio e ter sem muita demora uma producção mineira, 
agricola e industrial de muitas dezenas de milhares de contos de réis, pela affluencia de europeus e de 
capitaes e pela abertura de vias férreas e estradas carreteiras. 

Moçambique, pouco menor do que Angola, e mais fertil ainda, já com um movimento mercantil 
de 6:300 contos em 1894, servira tambem para uma colonisação mixta, com centros mineiros, feitorias, 
roças e estabelecimentos europeus, tendo terrenos immensos para os generos tropicaes de grande 
exportação e possuindo ainda em Quelimane, Beira e Lourenço Marques os maiores emporios futuros da 
Africa austral, as portas do commercio do Nyassa, da Zambezia, da Mashonia, de Manica, da 
Matabelelandia e do Transvaal”. Cf. Palavras proferidas pelo Sr. Deputado Quirino de Jesus nos Debates 
parlamentares, Monarquia Constitucional, câmara dos senhores deputados da Nação Portuguesa, sessão 
n.º 1, de 23 de Janeiro de 1896, pp. 69-70. 
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agrícola. As outras colónias apresentavam-se com grandes potencialidades a nível da 

agricultura, onde a metrópole poderia tirar muitos dividendos, mas também sob a 

condição de haver uma boa orientação governativa205. 

 Pertencendo ao mesmo continente, todavia apresentavam-se quer do ponto de 

vista social, quer do ponto de vista geográfico e climático totalmente diferentes. 

 A nível interno, por sua vez, havia, semelhantemente, a consciência de que 

pertenciam ao continente africano mas com uma característica própria: 

 

  Assim terminou a festa do dia 21 de Setembro, data memorável em que o povo 
de Cabo Verde – o mais nacionalisado e christão da África Portugueza – recebeu, com 
as mais sinceras manifestações de enthusiamo e com verdadeira comprehensão de um 
acontecimento notável da sua historia e para o seu futuro, a visita do herdeiro 
presumptivo da coroa portugueza206.  
 

A colónia de Cabo Verde é apresentada como “o mais nacionalisado e christão 

da África portugueza”. Isto é, apesar das suas características internas, o arquipélago 

pertencia geograficamente ao continente africano e, como tal, era considerado como 

parte integrante do todo colonial africano sob a tutela portuguesa. Identicamente, se 

sentiam como africanos, na medida em que pertenciam ao continente africano mas 

orgulhosos de pertencerem ao território mais “nacionalizado e cristão da África 

portuguesa”.  

Está-se perante um espaço, que apesar de se situar aproximadamente a mais de 

500 km do continente africano e de apresentar um conjunto de características próprias e 

muitas delas distantes da realidade africana da época, era identificado e representado 

como fazendo parte do continente africano, já que pertence geograficamente àquele 

continente que, por sua vez, era representado e considerado como tal, tanto pelos cabo-

verdianos como pelos colonos europeus-portugueses. 

                                                 
205 Cf. Idem, Ibidem., p. 70. 
206 Cf. “Parte não Oficial”, Boletim Official, nº: 38, do Governo da Provincia de Cabo Verde, 24 

de Setembro de 1907. 
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Conclusão 
 

Apresentámos como proposta do nosso trabalho analisar os 20 anos da história 

contemporânea de Cabo Verde, sobre a temática Representação de Cabo Verde e dos 

Cabo-verdianos, 1890-1910. Assim, cumpre-nos agora apontar os principais resultados 

obtidos com a pesquisa realizada. 

Na nossa pesquisa de como se caracterizava Cabo Verde, tendo em consideração 

a geografia e o clima, deparámo-nos com um território africano insular, com graves 

problemas agrícolas, que não se resumia apenas aos de teor climático ou da sua fraca 

capacidade natural para a agricultura mas também à falta de investimento naquele 

sector.   

Deste modo, o desenvolvimento do sector de produção ou auto-sustento, a 

agricultura, reflectia-se e muito no sector da pecuária, uma vez que estão intimamente 

ligados – boa produção agrícola era sinal não só da abundância para a sustentação 

alimentar social como era também a garantia de sustentação alimentar para o sector da 

pecuária –, e no aproveitamento dos recursos marítimos apontado como prioridade. São 

áreas com certa potencialidade, mas careciam de investimentos, o que podia ser uma 

mais valia para a população local, fundamentalmente se tivermos em conta que o 

arquipélago na altura apresentava graves problemas relacionados com a seca, do que 

resultou, por exemplo, entre 1900 a 1910 uma diminuição da população. 

O desenvolvimento desses sectores era considerado essencial para o progresso 

social e económico local; era uma garantia de que não passariam futuramente por graves 

calamidades sociais derivados da seca como a fome, resultando em números elevados 

de mortos e também da emigração que era, igualmente, uma consequência directa da 

falta de chuva. Por outro lado, no que diz respeito à sociedade ela é na sua maioria rural 

e com razoáveis investimentos nos sectores da educação, comunicação e informação, 

efectuados nos inícios do século XIX e que se prolongaram pelo século XX, permitindo 

um maior amadurecimento cultural, e fazendo eclodir uma elite letrada local de que 

faziam parte homens como Eugénio Tavares, Luís Loff Vasconcelos, Januário Leite, 

José Lopes, que vieram, uma vez mais, pelejar pelos interesses da província, das regiões 

ou localidades onde nasceram e/ou habitavam. Neste sentido, pode-se falar a nível 

interno no fenómeno bairrista e a nível externo do regionalismo, notórios na época em 

estudo. Mesmo assim esses investimentos eram insuficientes, daí que as elites locais 
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reivindicavam com preocupação, tal como no sector agrícola, o investimento no da 

educação, tendo-a como motor do desenvolvimento de qualquer nação no mundo.  

Estamos certos que tais receios eram, na época em análise, as maiores angústias 

e ensejos dos habitantes da província de Cabo Verde.  

No que concerne a representação da sociedade cabo-verdiana, tivemos, 

naturalmente, alguns problemas com as fontes (já justificadas no tema Memória e o 

cenário cabo-verdiano na contemporaneidade, 1890-1910), dada a carência de 

documentos escritos sobre Cabo Verde e a sua sociedade pelos portugueses, o que nos 

obrigou a ter em conta, em certos casos, não apenas a representação como a auto-

representação, protagonizadas pelas elites locais. Contudo, a população local na época 

era denominada de cabo-verdiana pela ligação geográfica, mas ao falar-se da indígena 

ou nativa, a referência dirigia-se directamente para os naturais das ilhas, aos quais era 

também associado um conjunto de características culturais próprias. 

No que se refere a Cabo Verde, apresentava-se um conjunto de características 

geográficas, físicas e regionais próprias, ao qual se associavam as potencialidades 

ligadas ao sector marítimo, mas sob a premissa de se criarem primeiro as condições 

necessários para o seu aproveitamento. Ocorre dizer que intimamente ligadas à 

organização político-administrativa do arquipélago à representação tanto de colónia 

como de província era uma evidência comum.  

Sinteticamente, Cabo Verde e a sua sociedade possuíam um conjunto de 

características próprias, assente nas identidades – cultural, social, geográficas e 

regionais –, que nos permitem identificar e caracterizar tanto o território com a 

sociedade.  

Do nosso ponto de vista, este trabalho nos ajuda a compreender um conjunto de 

dinâmicas e acontecimentos na época em estudo, marcado pelo despertar da 

consciencialização de uma sociedade cabo-verdiana, mais concretamente nos primeiros 

anos do século XX, em que as elites locais saíram em defesa dos interesses da 

província, principalmente pela falta de resposta do governo português perante a situação 

local como a fome, falta de infra-estruturas – escolas, hospitais, portos, etc. 

Identicamente, já havia um conjunto de características identitárias próprias, 

potenciando, assim, o sentimento de pertença a sociedade como ao espaço, o que veio a 

transformar-se mais tarde naquilo que podemos designar da nação cabo-verdiana, 

alcançando a independência em 1975.   
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Pode-se falar na sociedade cabo-verdiana no verdadeiro sentido do termo, 

assente num conjunto de traços culturais próprios – uma língua materna (crioulo), modo 

como tratam os mortos, e práticas de sociabilidades muito próprias como, por exemplo, 

a “tabanca”, o “batuque”, a morna e a cachupa. Embora se possa apontar a 

individualidade local perante o outro (colonos e africanos), não havia, do nosso ponto 

de vista, uma consciencialização generalizada e perspicaz de um sentir único e só cabo-

verdiano. Mesmo que se vissem e se sentissem como cabo-verdianos, estavam 

vinculados a Portugal, tendo-o como “pátria das pátria”, único que representava a 

nacionalidade. Por isso, essa pergunta – quando é que podemos falar da nação cabo-

verdiana? -, fica em aberto. Aquilo que apresentamos são pistas que, alargado o limite 

cronológico pode alcançar uma resposta, mais concretamente no decorrer do século XX, 

mas não ignorando, no entanto, toda a história do arquipélago. 

 

Este trabalho, como se pode constatar está aberto a futuras investigações, a 

novas abordagens e perspectivas, mas contando, naturalmente, com outros métodos e 

fontes, já que ainda há na sociedade cabo-verdiana gerações da década de 20, 30, 40, 

etc., do século passado. Seria, na nossa óptica, importante trabalhar as suas memórias, 

caso contrário corremos o risco de as perder para sempre. Seria interessante confrontar, 

por exemplo, as fontes orais e escritas e perceber as várias dinâmicas e acontecimentos 

da sociedade cabo-verdiana no decorrer do século XX.    

Espera-se, que além de conduzir à elaboração e discussão da tese, os resultados 

obtidos sirvam de exemplo para uma temática ainda carente de investigação e 

valorização alem de um intenso trabalho por parte dos académicos, nomeadamente 

historiadores dos países africanos lusófonos na preservação e divulgação da memória 

colonial africana, afinal memória comum. 
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1. - Referências Biográficas 

 
Tomamos a liberdade de fazer levantamentos biográficos das elites cabo-

verdianas, citadas no texto como é o caso de Eugénio Tavares, Januário Leite, José 

Lopes, Hipólito Andrade e Luís Loff de Vasconcelos, que são, simultaneamente, 

complemento do nosso trabalho.  

 
1.1 - Eugénio Tavares 

 
Eugénio de Paula Tavares nasceu em Cabo Verde, muito concretamente na ilha 

da Brava, a 18 de Outubro de 1867, filho de Francisco de Paula Tavares e de Eugénia 

Roiz Nozolini Tavares207. 

Viveu durante 10 anos em E.U.A., onde esteve exilado na localidade de New 

Bedford, no estado de Massachusetts, nova Inglaterra. Para complementar o vazio que 

sentia, por ter que viver longe da sua terra, decidiu fundar um jornal que veio a dar o 

nome de Alvorada, com o objectivo de dar voz aos emigrantes não protegidos, mas 

também divulgar o que acontecia nas províncias ultramarinas portuguesas.   

 Com a queda do regime monárquico e a implantação da I República regressara 

definitivamente a Cabo Verde, residindo na Ilha de Santiago durante algum tempo – 

onde começou no ano de 1911, a colaborar no jornal A Voz de Cabo Verde, sendo ele o 

redactor –, tendo depois regressado definitivamente para a sua ilha natal, Brava, onde 

viria a falecer a 1 de Junho de 1930.  

O seu percurso na literatura ficou marcado pela influência de alguns poetas 

cabo-verdianas da época como Guilherme Dantas, Augusto Barreto e Maria Luísa de 

Senna Barcelos. Teve influências de outras personalidades, que estiveram em contacto 

directo como, por exemplo, o seu professor. Por outro lado, a própria conjuntura da ilha 

na altura contribuiu para o seu desenvolvimento cultural, já que a ilha disponha desde 

inícios do século XIX de escolas, o que constituía um meio cultural propício para o 

desenvolvimento cultural da sua população como das outras ilhas vizinhas. Alias, 

convém realçar que ele fez o estudo primário e secundário na sua ilha materna.  

                                                 
207 Segunda as fontes, a mãe de Eugénio Tavares seria, então, descendente dos italianos. A sua 

foto foi lhe tirado a 12 de Junho de 1900. Fonte, site: http://www.eugeniotavares.org/docs/pt/bem-
vindo.html.  
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 No mundo literária, aos 15 anos publicou o seu primeiro poema intitulado A 

Badinha, na Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro. Posteriormente, seguiram-se 

outras publicações – O Amor, A Saudade, O Emigrante, O Mar, A Partida, Hora di Bai, 

etc. Foi nesse período, após ter conhecido e vivido algum tempo na Ilha de S. Vicente e 

Santiago, que começou a escrever em crioulo, tendo escrito, em 1895, “Manidjas”, 

segundo alguns a primeira publicação em crioulo, que abarca o campo da música, a 

Morna e a literatura.   

Ele publicou um reportório enormíssimo de obras, abraçando um campo muito 

vasto – literatura, à música, à retórica, à ficção, etc. Publicou: Mornas e cantigas 

crioulas, 1930; Em Viagem; Um Fabuloso Alcance; Bilhetes-postais; Cartas Cabo-

verdianas (5 números/edições); O Mal de Amor; Amor que Salva; Santificação do Beijo; 

Coroa de Espinhos; Desafronta; Os Cossacos, etc. 

Colaborou ainda nos seguintes jornais:  

 

“Alvorada – EUA – Editor Eugénio Tavares, 1900 – 1917; Revista de Cabo 
Verde – Praia: 1899 - (?); A Voz de Cabo Verde – Praia, 1911 – 1916; - O Independente 
da Praia: 1910 - (?); O Futuro de Cabo Verde, 1910; O Progresso – Praia: 1910 – 
1911; O Mindelense – S: Vicente, 1910 – 1911; - A Tribuna - Ilha Brava - Editor João 
José Nunes: 1913 - (?); O Correio Português de New Bedford 1912 – (?); O Manduco – 
Ilha do Fogo – Editor Pedro Cardoso Monteiro, 1905 – 1910? Esperança – (sem mais 
informação); - O Orvalho – (sem mais informação); - Jornal da Europa; - Almanaque 
das Senhoras: 1922; - Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro: 1854 – 1932; 
Almanaque Luso-Africano: 1914; O Cabo-Verdiano; A Defesa; Mocidade Africana; A 
Acção; O Polichinelo; O Ultramarino, 1899-1903; A Marselhesa”208.  

 
Finalmente, Eugénio Tavares é hoje considerado uma das figuras principais da 

cultura cabo-verdiana, tendo dado um contributo de valor incalculável ao 

desenvolvimento cultural do arquipélago. 

 

1.2 - Hipólito Olímpio da Costa Andrade 

 

Não temos referências concretas sobre a data do seu nascimento. Contudo, 

aquilo que podemos adiantar é natural da ilha da Madeira. Foi para Cabo Verde, onde 

fixou a residência na Ilha de Santiago, Cidade da Praia, a partir da década de sessenta, 

de 1800. Ali desempenhou algumas funções como escrivão de direito, funcionário 

                                                 
208 Maioria das informações contidas neste pequeno texto, intitulado Nota Bibliográfica de 

Eugénio Tavares, foi tirada do site que lhe foi dedicado, que tem como objectivo divulgar a vida e obra 
daquele que foi um dos pioneiros da cabo-verdianidade. Site: 
http://www.eugeniotavares.org/docs/pt/bem-vindo.html.  
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público, advogado e proprietário. Desempenhou também cargo de administrador do 

concelho da Praia entre 1900 à 1907 e Membro do Concelho da Província… 

 Esteve ligado à imprensa, onde foi redactor principal do jornal Imprensa, 1881, 

colaborou no Boletim Oficial, Almanach Luso-Africano, Novo Almanaque de 

Lembranças Luso-Brasileiro209, etc. 

 
1.3. - Januário Leite 

 
António Januário Leite nasceu a 10 de Junho de 1865, na Ilha de Santo Antão, 

localidade de Paul.  

Em relação a sua vida profissional foi poeta, ourives, desempenhou cargo de 

professor de 1900 a 1902, ano em que foi exonerado. Segundo às informações que 

dispomos foi republicano e “tornou-se anticlerical. Esteve envolvido nas “revoltas de 

1886 e 1894 em S. Antão”, tendo sido preso juntamente com os outros companheiros. 

 Em termos de publicações colaborou em alguns periódicos cabo-verdianos como 

Almanach Luso-Africano, Revista de Cabo Verde, Esperança, em 1900, e portugueses 

como Nova Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, O Ultramarino… 

Postumamente foram publicados algumas “compilações das suas poemas: Poesia, 

editada em 1952, pela Associação Académica do Mindelo (…) e Versus da Juventude, 

pelas Edições Paul, imp., em Queluz”. 

No sentido de preservar à sua memória foi atribuído a Escola Preparatória do 

Paul o seu nome e foi lhe descerrado/construído um busto, na mesma localidade. A 

título póstuma foi agraciado pelo então Presidente da República de Cabo Verde, Dr. 

Mascarenhas Monteiro, com a Segunda Classe da Medalha do Vulcão210. 

Januário Leite faleceu na localidade de Paul a 10 de Junho de 1930 deixando 

uma contribuição notável na cultura cabo-verdiana, que apesar de passar já alguns anos 

continua actual, sendo uma referência local. 

 
 

1.4 - José Lopes 
 

José Lopes da Silva nasceu a 15 de Janeiro de 1872, na Vila de Ribeira Brava, 

Ilha de S. Nicolau, e faleceu a 2 de Setembro de 1962, na Cidade de Mindelo, S. 

Vicente.  

                                                 
209 Cf. Idem, Idem, p. 692. 
210Cf. João Nobre de Oliveira, Bibliografias, A imprensa Cabo-verdiana, 1820-1975, ed. 

Fundação Macua, Direcção dos Serviços de educação e juventude, Lisboa, 1998, p. 744.  
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Como profissional foi militar, mas a profissão que desempenhou durante muito 

tempo foi professor de ensino primário na Cidade da Praia e mais tarde na Ilha de 

Boavista, em 1894 até 1900. 

Foi também político, fez parte da Câmara Municipal da Boavista e, mais tarde, 

Presidente da Câmara Municipal da Ilha de Santo Antão, de 1906 a 1914. Foi 

transferido para a Ilha de Santo Antão, onde passou a viver durante 28 anos – de 1900 a 

1928 –, na localidade de Ponta de Sol. De 1928 a 1931 foi professor no liceu de Infante 

D. Henrique, na Ilha de S. Vicente, onde viria a reformar e passou a viver. 

Possuía condecorações “nacionais e estrangeiras como a comenda da ordem do 

Infante D. Henrique”, entregue pelo então Ministro do Ultramar Adriano Moreira, em 

1962; “o Legião de Honra da França foi-lhe atribuído pelo General de Gaulle (pelo seu 

soneto “Le France” escrito durante o período da Resistência na 2º Guerra Mundial); foi 

elevado ao grau de Pupilo do Império Janones pelo imperador Hiro-Hito (pelo seu 

poema heróico em louvor do Japão a propósito da Guerra Russo-japonesa – 1905), o seu 

poema Helvétia foi declarado património da Suíça…”. 

Na década de 90, foi agraciado a título póstuma por então Presidente da 

República de Cabo Verde, Dr. Mascarenhas Monteiro, com o segundo grau da Ordem 

do Dragoeiro e Primeira Classe da Medalha de Mérito.  

Como forma de perpetuar à sua memória foi lhe erguida um busto numa praça 

na Cidade de Mindelo com o seu nome.  

Têm uma vasta “colaboração política, crítica, científica, pedagógica e literária 

quase em todos os jornais cabo-verdianos. O único jornal de nomeada em que ele não 

colaborou foi O Futuro de Cabo Verde”. Assim, de entre este leque de publicações, 

apontámos apenas o que ele publicou durante o período que estamos a estudar: Boletim 

Oficial, Almanaque Luso-Africano, Revista de Cabo Verde, A Esperança, A O opinião, 

A Voz de Cabo Verde. Seguiram-se imensas publicações posteriores em periódicos e em 

monografias211. 

 

 

 

 

                                                 
211 Apontamos apenas algumas publicações do autor durante o período que estamos a estudar. Cf. 

João Nobre de Oliveira, Bibliografias, A imprensa Cabo-verdiana, 1820-1975, ed. Fundação Macua, 
Direcção dos Serviços de educação e juventude, Lisboa, 1998, p. 803 – 806.  
 



 137 

1.5 - Luís Loff de Vasconcelos 

Não temos dados concretos que nos permite marcar, de uma forma clara, o seu 

nascimento, mas sabemos que é natural da ilha Maio e faleceu no mês de Março, de 

1923 na Cidade do Mindelo, S. Vicente. Era filho de pai português – chamado Sabino 

Lucas de Vasconcelos, advogado de profissão, foi em 1861 administrador da Ilha do 

Maio e mais tarde Presidente da câmara da Praia – e de mãe cabo-verdiana, natural da 

Ilha do Maio, cujo o nome é Engrácia Maria Loff. 

 Foi para S. Vicente em 1897, onde passou a viver. Foi advogado, estudou direito 

em França, na Faculdade de Direito da Universidade de Paris, Sorbonne, (segundo os 

dados de 1912). 

 Foi um exímio político, um patriota, lutando e defendendo o interesse das 

colónias, particularmente da província de Cabo Verde. Esteve ainda ligado a alguns 

fenómenos como o bairrismo (a nível interno) e nativismo/regionalismo (a nível 

externo). 

 Foi jornalista, um dos grandes “impulsionador do desenvolvimento da imprensa” 

local. Segundo João Nobre de Oliveira, apenas para destacar a sua importância no 

fenómeno jornalístico, afirma que ele “foi o mentor de José Lopes e Eugénio Tavares”.  

Conta com enormes publicações nessa área: 

 - Em 1899, foi director e proprietário da Revista de Cabo Verde; 

 - Em 1902, director de A Opinião; 

 -Em 1912, criou O Independente, “tendo ainda colaborado nos jornais A 

Liberdade, A Voz de Cabo Verde, O Caboverdeano”. Etc. 

Seguindo esta senda, colaborou em alguns periódicos de origem portuguesa, 

como Novo Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, Boletim Colonial, O Colonial, 

O Ultrmarino, etc. Todos eles assumindo uma posição em prol dos interesses da 

província e, em alguns casos, insurgindo à favor dos interesses da metrópole. 

 Publicou as seguintes obras: 

 - Memorial dos habitantes da Ilha de S. Vicente de Cabo Verde …, “Ministro da 

Marinha e Ultramar, Lisboa, 1890, Imp. De Libânio da Silva, (2.ª edição, Lisboa, 1900, 

mesma editora, 22 p.);  

- Echos d’Aldei, Lisboa, 1897, mesma editora, 190 p.; 

- Pequeno guia comercial para Cabo Verde, Lisboa, 1899, mesma editora; 
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- Statistique d’importation et autre indications relatives à l’lle de S. Vecent du 

Cap Vert, Lisboa, 1899, Imp. De Libânio da Silva; Colóquios de Aldeia, Lisboa? 

1899/1900; 

- A Perdição da Pátria, Lisboa, 1900, 76 p.; 

- O Extreminio de Cabo Verde. Povorosas revelações, Lisboa, 1903, 18 p.; 

- O Advogado do comerciante, Lisboa, s/d, 1907, Tipografia da Agência Loff de 

Vasconcelos, Tipografia Liberty; 

  - Como nós colonizamos. Alegações na questão da colónia (Guiné), Lisboa, 

1907, Tipografia Liberty; 

 - Questão da Colónia na Guiné Portuguesa e a sua decisão, Lisboa, 1907, 

Tipografia Liberty; A defesa das victimas da guerra de Bissau. O Extermínio da Guiné, 

Lisboa, 1916. 

Enfim, foi um político, jornalista, homem de cultura, patriota, etc. Sendo que 

também lhe associam o despertar do nacionalismo cabo-verdiano, com a sua obra A 

Perdição da Pátria, 1900. Para terminar, pode-se afirmar que foi “ o ideólogo da 

geração de 90, de 800, e o seu nome ficou ligado à consciencialização política dos cabo-

verdianos, entendida aqui como sendo diferentes dos portugueses”212.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
212 João Nobre de Oliveira, Bibliografias, A imprensa Cabo-verdiana, 1820-1975, ed. Fundação 

Macua, Direcção dos Serviços de educação e juventude, Lisboa, 1998, p. 821 e 822.  
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N.º 1. 

213

                                                 
213 Fig. 1; Mapa das ilhas de Cabo Verde. Fonte: www.google.com. Este Mapa apresenta as ilhas de Cabo 

Verde no seu todo e ao mesmo tempo que apresenta também as divisões administrativas do arquipélago: Sotavento, 
região mais a Sul, e Barlavento, a outra região do arquipélago que representa o Norte.   
 
N.º 2. 
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214

                                                 
214 É uma mapa tirado do Google, que, pelo qual, apresenta como objectivo principal apresentar o arquipélago de Cabo Verde no conjunto dos países africanos da mesma região e também de apresentar aqui os portos de Dacar, Senegal e as Ilhas Canárias 

um pouco mais a Norte do continente, onde, no período em analise, 1890-1910, apresentavam-se como portos de forte concorrência aos portos locais como o Porto Grande de Mindelo, S. Vicente. Aliás, a queda deste porto se deve fundamentalmente a essas 
concorrências, vindo do século XIX e consolidou-se no decurso do século XX. Fig. 2. 
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Nº: 3 
 
Tabela nº: I 
 
 
 
 
 
 

Mapa Resumo de Gado existente na Província de Cabo Verde, no ano de 
1909215 

 
Espécie de Gado Número de Cabeças Valor 
Bovídeos 8:479 147:029$000 
Azininos 11:072 86:193$000 
Caprideos 46:008 40:282$000 
Equídeos 2:025 72:845$000 
Ovideos 7:246 10:962$000 
Muares 938 64:600$000 
Suideos 30:411 94:159$000 
Total 106:179 516:070$600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

215 Augusto Fructuoso Figueiredo de Barros, Secretário-Geral do Governo, Mappa resumo do gado 
existente na provincia de Cabo Verde, no anno de 1909, In: Boletim Oficial do Governo da Província de Cabo Verde, 
ano 1910, Apenso nº 10, Secção de Estatística, p.4.    
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Nº: 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura n.º 3. A distribuição regional (da zona atlântica e mediterrânica) do Atum216.  

                                                 
216Cf. Revista Portuguesa Colonial e Marítima, A pesca do Atum, Lisboa, 1897-98, ed.: Livraria Ferin, p. 

321. 
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Nº: 5 
 
 
Tabela nº: II 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
217 Cf. Cristiano José de Sena Barcelos, Alguns apontamentos sobre as fomes em Cabo Verde desde 1719 a 1904, Lisboa, Tipografia da Cooperativa Militar, 1904, p.70. 

                  Movimento Obituario por freguezias, de Janeiro a Dezembro de 1902 e 1903, na ilha de Santhiago217      

C
on

ce
lh

o
s Freguezias 

    
Janeiro 

  
         Fevereiro 

  

        
Março 

  

          
Abril 

  

          
Maio 

  

         
Junho 

  

          
Julho 

  

         
Agosto 

  
         Setembro 

  
         Outubro 

  
         Novembro 

  
         Dezembro 

  

        
Total 

  

    19
02

 

19
03

 

19
02

 

19
03

 

19
02

 

19
03

 

19
02

 

19
03

 

19
02

 

19
03

 

19
02

 

19
03

 

19
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19
03

 

19
02

 

19
03

 

19
02

 

19
03

 

19
02

 

19
03

 

19
02

 

19
03

 

19
02

 

19
03

 

19
02

 

19
03

 

  

N. Sr.ª da 
Graça 

11 46 18 28 14 43 10 59 12 76 15 154 14 313 18 554 17 875 24 629 47 402 53 273 253 3.432 

  
N. SRr.ª da 

Luz 
1 13 7 13 5 9 3 10 2 8 4 10 6 22 6 7 10 17 13 25 13 17 11 6 81 157 

  
S. Nicolau 
Tolentino 

8 29 13 23 7 30 10 29 
12 

16 8 26 14 40 16 58 29 152 27 169 32 139 23 77 199 788 

  

S. Lourenço 
dos Orgãos 

25 42 9 26 12 18 12 41 8 32 13 52 20 77 18 145 35 136 42 94 53 68 41 15 288 746 

D
a 

P
ra

ia
 

S. Salvador 
do Mundo 

14 38 11 23 7 26 10 25 12 30 9 55 14 124 8 217 28 229 37 392 37 222 29 146 216 1.527 

  

S. Thiago 
Maior 

14 24 7 16 11 14 10 24 15 22 13 37 11 42 18 51 15 32 23 46 46 36 28 48 211 392 

  

SS.mo 
Nome de 
Jesus 

2 8 1 4 4 3 2 13 2 6 3 15 2 7 3 16 1 30 5 51 1 35 3 12 29 200 

  

S. João 
Baptista 

3 2 2 4 0 1 0 6 2 4 0 5 0 17 1 33 2 34 2 42 2 35 6 18 20 201 

  

St.ª 
Catharina 

28 28 29 24 28 15 28 18 16 25 14 54 23 66 27 198 61 253 63 268 47 179 43 80 407 
1.208 

D
e 

S
t.ª

 
C

at
ha

ri
na

 

S. Miguel 
Archanjo 

22 38 13 23 8 15 17 29 11 22 11 26 23 77 30 174 48 132 63 287 43 162 38 79 327 1.064 

  
St.º Amaro 

Abbade 
12 16 7 9 9 18 5 18 7 9 8 9 10 16 6 33 6 92 19 117 12 74 20 29 121 440 

    140 284 117 193 105 192 107 272 99 423 98 423 137 801 151 1486 252 1982 318 2120 333 1369 295 783 2152 10.155 
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Nº: 6 
 
 
 

Tabela III 

Emigrantes cabo-verdianos, por anos, segundo os países ou territórios de destinos218 

Países ou território de destino 

Anos 
Estados 
Unidos 

Brasil, 
Argentina, 
Uruguai e 
Chile Guine 

Angola e 
Moçambique 

S. Tomé 
e 
Príncipe  

Dacar – 
Gâmbia 

Lisboa, 
Açores e 
Madeira 

Outros 
Países Total 

1900 293 2       ..      .. 23      .. 39 23 380 

1901 245 10 24 5 7      .. 30 5 326 

1902 284 25 47 8 16      .. 59 12 451 

1903 542 30 39 8 272      .. 48 109 1048 

1904 361 12 99 23 87 77 58 9 726 

1905 317 30 48 24 26 89 71 8 613 

1906 638 63 109 14 60      .. 50 11 945 

1907 560 42 146 11 408 122 99 13 1401 

1908 1296 59 106 11 12 167 65 13 1729 

1909 695 69 110 33 27 148 71 3 1156 

1910 1054 91 283 27 12 88 102 3 1660 

Total 6285 433 1011 164 950 691 692 209 10435 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
218 Cf. António Carreira, Emigração Espontânea, In: Migrações nas Ilhas de Cabo Verde, emigração espontânea, Lisboa, 1977, ed: 

Universidade Nova de Lisboa ciências Humanas e Sociais, p. 72, p. 108. (É um quadro que começa em 1900 à 1920. Contudo, tendo em 
conta a baliza cronológica que estou a estudar, fiz uso apenas dos 10 anos que me interessa – 1900-1910). 



 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nº: 7 

 
 

 
 
 

Tabela IV 

A emigração Forçada em Cabo Verde -1902-1910219 

          

  Território de Destino  Total   
ANOS S. Tomé Príncipe Angola-Guiné Adultos Crianças Total 

 Adultos Crianças Adultos Crianças Adultos Crianças    

1902 2500 .. .. .. .. .. 2500 .. 2500 

1903          
1904 2132 107 .. .. .. .. 2132 107 2239 

1905 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

1906 282 5 .. .. .. .. 283 5 287 

1907 705 4 .. .. .. .. 705 4 709 

1908 751 14 .. .. .. .. 751 14 765 

1909 552 .. 303 .. .. .. 855 .. 855 

1910 382 .. 437 .. .. .. 819 .. 819 

Total 7304 130 740    8045 130 8174 
 
 

 
 
 
 

                                                 
219 Cf. António Carreira, Idem, p. 227. (Foram analisados apenas os dados referentes aos anos de 1902 até 1910, que são os dados 

que nos interessam).  
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Nº: 8 
 
Tabela nº: V 
 

 

Mortalidade para mais, ou para menos, em 1903, comparada com a de 1902 na ilha de S. Thiago220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
220 Cristiano José de Sena Barcelos, Alguns apontamentos sobre as fomes em Cabo Verde desde 1719 a 1904, Lisboa, Tipografia da Cooperativa Militar, 1904, p. 71. 
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Ju
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Ju
lh

o 

A
go

st
o 

S
et

em
br

o 

O
ut

ub
ro

 

N
ov

em
br

o 

D
ez

em
br

o 

Total 

  N. Sr.ª da Graça + 35 + 10 + 29 + 49 + 64 + 119 + 299 + 536 + 858 + 605 + 355 + 220 + 3.179 

  N. Sr.ª da Luz +12 + 6 + 4 + 7 + 6 + 6 + 16 + 1 + 7 + 12 + 4 + 5 + 76 

 S. Nicolau Tolentino + 21 + 10 + 23 + 19 + 4 + 18 + 26 + 42 + 123 + 142 + 107 + 54 + 589 

D
a 

P
ra

ia
 

S. 
Lourenço 
dos 
Orgãos      + 17 + 17 + 6 + 29 + 21 + 39 + 57 + 127 + 101 + 52 + 15 + 26 + 458 

  S.Salvador do Mundo + 24 + 12 + 19 + 15 + 18 + 46 + 110 + 209 + 201 + 355 + 185 + 117 + 1.311 

  S. Thiago Maior + 10 + 9 + 3 + 14 + 7 + 24 + 31 + 33 + 17 + 23 + 10 + 20 + 181 

  
SS.mo Nome de 
Jesus + 6 + 3 + 1 + 11 + 4 + 12 + 5 + 13 + 29 + 46 + 34 + 9 + 171 

  S. João Baptista -1 + 2 + 1 + 6 + 2 + 5 + 17 + 32 + 32 + 40 + 33 + 12 + 181 

  St.ª Catharina       + 5 + 13 + 10 + 9 + 40 + 43 + 171 + 114 + 205 + 132 + 37 + 801 

D
e 

S
t.ª

 
C

at
ha

rin
a 

S. Miguel Archanjo 

+ 16    + 10 + 7 + 12 + 11 + 15 + 54 + 92 + 84 + 224 + 119 + 41 + 737 

  St.º Amaro Abbade + 4 + 2 + 9 + 13 + 2 + 1 + 6 + 27 + 86 + 98 + 62 + 9 + 319 

      + 144 + 76 + 87 + 165 + 151 + 325 + 664 + 1.335 + 1.730 + 1.802 + 1.036 + 448 + 8.003 
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Nº: 9 
 
Tabela: VI 
 
 
 
 
 

Mapa Demográfico da Província, Relativo ao Período de 10 Anos (1901-1910)221 
 

              Nascimento               

           Ilhas 

  

 
N

. D
os

 
N

as
ci

m
en

to
s  

Sexo:                            
 
 
 
 
Masculino  Feminino                    

 
Legitimidade:               
 
 
 
 
Legítimos   Naturais 

 
Cor:                                                        
 
 
 
 
Preta         Parda Branca 

 
Idade -
Anos Até:                                 
 
 
1 

 2 3 4 5 

A
ci

m
a 

de
 5

 

 
Santiago Praia 15,6 7,913 7,687 2,199 13,401 7,713 7,675 212 11,129 3,021 675 310 187 278 

 S. Catarina 11,732 5,825 5,825 5,232 6,500 7,46 4,182 90 7,74 2,658 647 216 147 324 

  Total 27:332 13,738 13,594 7,431 19,901 15,173 11,857 302 18,869 5,679 1,322 526 334 602 

Maio  858 431 427 312 546 328 528 2 545 175 66 28 21 23 

Fogo  5,946 2,796 2,7 1,122 4,374 494 4,927 75 2,521 853 463 317 257 1,085 

Brava   2,156 1,054 1,102 1,369 787 301 1,592 263 1,558 236 117 57 36 152 

  Sotavento 35,842 18,019 17,823 10,234 25,608 16,296 18,904 642 23,493 6,943 1,968 928 648 1,862 

      35,842   35,842     35,842     35,842     

S. Vicente  3,457 1,739 1,718 845 2,612 233 3,086 138 2,035 783 247 138 90 164 

Santo 
Antão  9,878 5,03 4,848 4,96 4,918 1,282 8,345 251 5,51 1,961 860 502 344 701 

S. Nicolau  3,346 1,674 1,672 1,462 1,884 249 3,075 22 2,283 650 187 82 49 95 

Sal  64 38 22 22 42 3 52 9 37 16 6 3 1 1 

Boa Vista   573 309 264 314 259 117 443 13 298 167 36 30 20 22 

  Barlavento 17,318 8,79 8,528 7,603 9,715 1,884 15,001 433 10,163 3,577 1,336 455 504 983 

      17,318   17,318    17,318     17,318     

Província  53,16O 26,8 26,315 17,837 35,323 18,18 33,905 1,075 33,656 10,52 3,304 1,683 1,152 2,845 

      53,16   53,16     53,16       53,16       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

221 Todas as informações correspondente ao “Mapa Demográfico da Província, Relativo ao Período de 10 Anos (1901-1910)” In: Boletim Oficial da Província de Cabo Verde, 1911, Apenso nº: 2, Secção Estatística, p. 12 e 13. Como podem constatar a única alteração que houve 
aqui foi na forma de escrever (foram feitas apenas algumas alterações/sintonia neste sentido, mas todos os dados são inalterados). Estas duas tabelas, conforme o nome indica corresponde ao nascimento e ao óbitos, registados na então província ultramarina de Cabo Verde, entre 
1901 e 1910. 
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Nº: 10 
 
Tabela nº: VII 
 
 
Continuação do nº: 9, tabela nº: VI222 
 
                Óbitos                                     

Ilhas 

N
úm

er
o 

do
s 

Ó
bi

to
s 

 
Sexo:  
 
 
 
 
 
 
Masculino  
 Feminino 

 
Cor:         
 
 
 
 
 
 
Preta 
 Parda Branca 

 
Naturalidade:        
 
 
 
 
 

 
Europeus 
 Indigitas 

Outras 
partes do 
Mundo 

 
Idade até:    
 
 
 
 
 
 
6 Meses 
 1 Ano 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

A
ci

m
a 

de
 1

00

In
de

te
rm

in
ad

a  
Diferenças 
entre 
nascimentos 
e óbitos:        
 
 
 
 A favor 
 Contra 

 
Santiago: 
Praia e 
 19,591 9,926 9,665 11,025 8,248 318 87 19,491 13 3,587 1,59 1,632 1,487 1,471 1,799 2,092 1,501 1,268 1,365 927 530 227 51 8 56  - 3,991 

S. Catarina 10,788 5,47 5,318 7,223 3,484 81 7 10,777 4 1,951 1,463 1,219 827 538 830 1,118 665 614 677 412 284 135 40 3 12 944  - 

Total 30,379 15,396 14,983 18,248 11,732 399 94 30,268 17 5,538 3,053 2,851 2,314 2,009 2,629 3,21 2,166 1,882 2,042 1,339 814 362 91 11 68  -  3,047 

Maio 489 232 257 155 330 4 1 488  -  102 43 39 29 19 15 39 28 26 49 34 40 21 3 2  - 369  -  

Fogo 4,167 2,039 2,128 432 3,657 78 8 4,156 3 607 220 212 228 193 320 550 312 422 454 239 188 141 62 13 6 1,329  -  

Brava 1,450 592 358 211 1,035 204 18 1,424 8 244 55 62 56 38 58 127 80 93 159 132 133 140 53 19 1 706  - 

Sotavento 36,485 18,259 18,226 19,046 16,754 685 121 36,336 28 6,491 3,371 3,164 2,627 2,259 3,022 3,926 2,586 2,423 2,704 1,744 1,175 664 209 45 75  - 643 

    36,485    36,485    36,485          36,485             

S. Vicente 3,351 1,77 1,581 642 2,423 286 126 3,218 7 806 281 300 243 114 188 390 292 259 193 118 88 32 17 2 28 106  -  

S. Antão 6,765 3,361 3,404 1,085 5,479 201 12 6,752 1 1,301 510 641 627 314 342 523 466 413 531 461 327 189 103 8 9 3,113  -  

S. Nicolau 2,601 1,173 1,428 114 2,468 19 4 2,597  -  317 152 176 206 152 190 246 182 169 210 239 181 135 40 4 2 745  -  

Sal 101 55 46 26 62 13 3 97 1 9 6 4 2 5 10 17 5 8 4 12 15 4  -  -  -  - 37 

Boa Vista 494 216 278 154 322 18 1 491 2 45 15 18 17 18 25 41 41 35 63 69 66 29 11 1  - 79  - 

Barlavento 13,312 6,57 6,737 2,021 10,754 537 146 13,155 11 2,478 964 1,139 1,095 603 755 1,217 986 884 1,001 899 677 389 171 15 39 4,006  - 

    13,312    13,312    13,312          13,312             

Província 49,797 24,834 24,963 21,067 27,508 1,22 146 49,491 39 2,968 4,335 4,303 3,722 2,862 3,777 5,143 3,572 3,307 3,705 2,643 1,852 1,053 380 60 114 3,363  - 

    49,797     49,797     49,797                 49,797                     
 

                                                 
222 Cf. Idem. 
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Nº: 11 
 
 
Tabela nº: VIII  
 
 

Tabela comparativo de população entre os anos de 1892223, 1900 e 1910224 
 

Anos Nº. De População Local 
1892 129,075 
1900 147,424 
1910 1142,552 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
223 Cf. Boletim oficial de Cabo Verde, Governo da Província de Cabo Verde, População absoluta, 1892. 
224 Cf. Eduíno Brito, A população de Cabo Verde no Século XX, Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1963.  
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Nº: 12. 
 
 

População absoluta, numero de freguezias, cidades, villas e aldeias da provincia de Cabo Verde225 
 

                                                 
225 Estatística da população, gado, industrias, despezas com construcção de estradas, movimento judicial, bancário, policial e das conservatórias em 1899, Appenso ao N.º 41, Boletim Official do 

Governo da provincia de Cabo Verde, Anno 1900, p. 1. [A tabela foi copiado na integra do boletim oficial e como tal não foram feitas nenhumas alterações.]  

  
 
           

 
População 
absoluta ou 
de facto 

    

 
Comparação 
em referencia 
ao ano de 
1898  

Concelhos 
F

re
gu

ez
ia

s 

C
id

ad
es

 

V
ill

as
 

A
ld

ei
as

 

F
og

os
  

V
ar

õe
s  

F
em

ea
s  

T
ot

al
 

P
ar

a 
M

ai
s 

P
ar

a 
M

en
os

 

Cidade da 
Praia 9 1  - 85 7,646 17,069 20,282 37,351 323  - 

Santa 
Catarina 3  - 1 16 6,822 12,026 14,554! 26,58o 325  - 

Ilha do 
Fogo 4  - 1 37 2,967 9,183 10,904 20,087 24  - 

Ilha Brava 2  -   - 31 2,568 4,835 5,430 10,265 206  - 

Ilha de S. 
Vicente 1 1  - 23 1,621 3,282 3,745 7,027 370  - 

Ilha de S. 
Antão 6  - 2 131 5,452 12,674 13,145 25,849 409  - 

Ilha de S. 
Nicolau  2  - 1 43 2,800 6,165 7,235 13,1oo 322  - 

Ilha da Boa 
Vista 2  -  - 9 984 1,523 1,872 3,395 20  - 

Ilha do Sal 1  -  - 2 125 188 270 458  - 152 

Total 30 2 5 377 30,985 66,945 77,437 144,382 1,999 152 
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Nº: 13226. 

 
 

                                                 
226 Cf. Boletim Oficial do Governo da Província de Cabo Verde, Secção de Estatística, 1910, 

appenso n.º 10. 
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Nº 14. 
 
 
Elle é Brincão … 
Eis o pretexto, de que se serviram mais d’uma dúzia de rapazes, sem uma leve sobra de 

vergonha, para desculpa uma acção rude e barbara que num baile praticou um portuguez, cujo 
carácter nos é inteiramente desconhecido. 

Depois de ter elle provocado por três vezes a um dos convidados, que dançava, 
puxando-lhe pelo casaco, o provocado, por um accesso de raiva, causada pela perseguição 
importuna d’aquelle, dá-lhe uma bofetada que ficou 
Sem retribuição , por espaço de quinze minutos, pois que era um insulto que fez, já que entre 
elles não havia relação, por melhor dizer. 
Os outros porém, não só impelidos pela sua companheira inseparavel – a ebriedade – como 
também pela baixeza do seu espírito  sem carácter, rudes por cima de tudo e bajulados, 
principiaram a dizer-lhe, ás escondidas, que retribuísse a bofetada. 
 Traiçoeiros!  
 Elle, instigado pela lisongeira insistência d’aquelles despatriotas covardes, como abutre 
levanta-se contra o rapaz que immediatamente viu-se rodeado e atacado por aquelles refinados 
imbecis, que acobertados com o manto da hypocresia mostravam ser amigos d’elle. 
 São tidos como patrícios aquelles manteigueiros? Nunca! 
 Um homem de carácter independente, amigo da sua pátria e sobretudo honrado, jamais 
vae injustamente contra o seu patrício, porque elles é que são irmãos. 
 Bem sei d’onde vem isto: julgaram talvez que aquelle portuguez era rico, por esta razão 
era justo irem a favor d’elle e contra o patrício. Illusão! 
 Pensam porventura que a riqueza é contagiosa? Não!  
 - Os forasteiros é que são felizes. Ou sejam bons ou sejam maus, são sempre bons. 
Sabem immediatamente qual é o viver particular de todos, como disse o Sr. Luís Loff 
Vasconcellos, nos seus «Echos d’Aldeia». É o forasteiro introduzido nas principaes slas; 
acompanha-se das pessoas de primeira ordem social, sem todavia tratarem de saber se elle é ou 
não digno de acompanha-las. 
   A’s vezes o forasteiro não passa d’um grande impostor, mas é sempre bemquisto. 
 Desgraçadamente na nossa terra acontece o seguinte: aquelle que merece honra não lh’a 
dão, e quem não é digno d’ella é que a encontra. 
 O que mais se vê é a inveja; se uma pessoa principia a trabalhar honradamente, para 
garantir o seu futuro, é cercada d’inimigos, porque estes não podem ver a felicidade alheia. 
 Rapazes, vós que naquelle baile (12-5-901) praticaste tão bárbaro procedimento, tomae-
o seriamente como grande vergonha e nunca mais façais coisa tão mesquinha. 
 Não basta que fulano seja brincão, como dissestes, para se lhe desculpar toda a sua 
leviandade; demais diz a Civilidade que sabeis tão bem: «Devemos brincar com quem temos 
costume». 
 Por hoje termino estas linhas, desejando vos, pelo menos, um bocado de carácter227. 
 Santo Antão, 31-5-901. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
227 Cf. Um Patrício, Elle é Brincão, in O Ultramarino, Lisboa, 21 de Junho de 1901, nº 56, ano 3, 

p. 2.  
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N: 15 
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N: 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
228 Cf. Eduíno Brito, A População de Cabo Verde No Século XX, Agência – Geral Do Ultramar, Lisboa, 1963, pp. 70-71. 
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