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Resumo

Autor: Victor Manuel Eugénia Semedo

Título: Implementação dos Ideais das Revoluções 1820 e 1910 no Ultramar Português –

Cabo Verde. Tese doutoramento

A presente dissertação enquadra-se no âmbito do doutoramento em História Política. 

Procura-se, através dela, entender o impacto ou impactos que as revoluções liberais tiveram 

em Cabo Verde. Permite-nos compreender: o antes, o durante e o depois das revoluções, o 

que, de facto, alterou, com os ideais que os liberais acreditavam. Contudo, apercebe-se das 

alterações no quadro institucionais e sociais que ocorreram, a partir da vitória dos liberais, 

entre 1834 a 1911.

No ultramar, mais precisamente em Cabo Verde, o liberalismo provocara a extinção da 

escravatura, introduziram as eleições enquanto modo de legitimação do poder, alargando a 

base social de recrutamento de eleitos locais bem como para a representação a nível do 

Congresso ou do Parlamento da Nação Portuguesa.

Constatamos que a novidade vira, quando os republicanos, na sequência da mudança de 

regime ocorrida, em Outubro de 1910, conseguiram a separação entre a Igreja e o Estado 

levara, naturalmente, a laicização do Estado, permitindo a liberdade religiosa.

Os ideais das revoluções de 1820 e 1910 instalaram no arquipélago pela via pacífica. Os 

habitantes de Cabo Verde acolheram de bom grado todas às inovações introduzidas, quer 

no aparelho administrativo quer nas instituições políticas.

Palavras-chave: Cabo Verde, Liberalismo, Exercício do poder, Religião.



Abstract

This present work seeks to study the impact or impacts that the liberal revolutions had in 

Cape Verde. The work makes us understand: the before, the during and the afterwards of 

the revolutions, which, in fact alters, the ideals that the liberals believe in. However, we 

understand the alterations in the social and political institutions that took place from the 

victory of the liberals between 1834 to 1911. 

In the oversea countries, more precisely in Cape Verde, liberalism provoked the end of 

slavery, introduced elections as a way of legitimizing power, widening the social base of 

recruitment of chosen localities as well as representation at the level of the Congress or of 

the Parliament of the Portuguese Nation.  

We establish that all the liberal processes culminate when the republicans, in the sequence 

when the change of regime happened in October 1910, obtained the detachment of the 

Church from the State, naturally, to the creation of a secular state, permitting religious liberty.  

The ideals of the revolutions of 1820 and 1910 were installed in the archipelago through 

peaceful means.  The inhabitants of Cape Verde received in good faith all the innovations 

introduced, both in the administrative sector and in the political institutions.  

Keywords:  Cape Verde, Liberalism, Exercise of power, Religion.  
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Introdução

Pretende o presente estudo perceber como os ideais das revoluções liberais foram 

implementados em Cabo Verde, bem como a forma que o todo o processo liberal fora vivido 

no arquipélago cabo-verdiano, seu significado num contexto onde não houve uma evolução 

da nação e do sistema de governo, para que o liberalismo se eclodisse e os seus ideais se 

enraizassem.

Neste sentido, este trabalho deve ser olhado, como sendo um desafio que se coloca ao seu 

autor numa busca permanente de contribuir para o conhecimento de uma realidade histórica 

de um território que compunha o império português, hoje, um Estado independente que 

congrega na sua essência muitos dos vestígios do colonialismo. Assim, procura 

compreender os caminhos, os ritmos e as formas que o liberalismo tomou no arquipélago 

cabo-verdiano o que parece justificar todo o esforço despendido para elaboração desta tese. 

Falar do liberalismo implica, como não deixa de ser, tratar da ideologia, dos princípios e a 

execução na prática dos conceitos, e traduzi-los na sociedade. Sociedade, que no caso 

português distinga da do ultramar mais concretamente de Cabo Verde.

Com efeito, esta dissertação pretende em integrar numa só análise o contexto social, 

político, cultural, económico e religioso do arquipélago cabo-verdiano, sobretudo, no período 

da materialização dos ideais liberais até a proclamação da república portuguesa.  

Permite entender, na sua totalidade, o liberalismo que se queria introduzir em Cabo Verde, 

enquanto capitania/colónia/província portuguesa, analisando os contornos, ou melhor, as 

características de uma realidade social colonizada. Há que haver uma análise e uma 

compreensão totalizante que tenha em devida conta, simultaneamente, a estrutura e a 

conjuntura da realidade cabo-verdiana, não descurando a portuguesa ou, em última posição, 

o contexto internacional.

Com efeito, o arquipélago de Cabo Verde é um conjunto de ilhas localizado a meio do 

Oceano Atlântico, o que concorre para um intenso relacionamento com diferentes autores e 

culturas, ao mesmo tempo que se ia construindo uma sociedade aberta as várias influências 

sócio - culturais, pelo facto de o mesmo ser um ponto de paragem/escala obrigatória na 

navegação transoceânica. 

Cabo Verde esteve sempre em contacto com homens e ideias do exterior: na fase da 

descoberta e ocupação fora através da presença dos marinheiros e colonos, negros livres e 
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escravos, na época a que se refere o presente trabalho, com degredados vindos da 

Metrópole e embarcações oriundas de quase todo o mundo, algumas provenientes dos 

espaços onde o liberalismo estava em voga. 

Esses contactos permitiam modificar o comportamento dos habitantes das ilhas, das 

autoridades quer civil quer religiosa e incutiam nas instituições que dirigiam, por isso, novos 

olhares, nova relação entre governantes e governados.

Nesta perspectiva, o comportamento de vários titulares de altos cargos nas ilhas dá uma 

visão global de como encararam, organizaram e reagiram face aos acontecimentos que 

enformaram a revolução de 1820, ajuntando os subsequentes e os da transição à república. 

A representação/deputação de Cabo Verde junto das Cortes/Parlamento deixara antever 

qual ou quais os enquadramentos que se atribuíam o Ultramar, mas precisamente, o 

arquipélago de Cabo Verde no conjunto dos territórios ultramarinos. Contudo, reconhece 

que Portugal, apesar de assumir os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, 

mantiveram vários povos dominados e/ou escravizados, resta saber, se estes povos 

estariam em condições objectivas de usar a liberdade e a igualdade ditadas pelo liberalismo. 

Por tudo isto, acredita-se que os ideais liberais não encontraram nas sociedades 

ultramarinas condições adequadas para se frutificar, no entanto, instalaram, com mais ou 

menos dificuldades, particularmente, em Cabo Verde.

Contudo, importa clarificar duas questões a propósito desta investigação. A primeira é que 

não é um exercício acabado e muito menos uma visão esgotada do tema, pelo que outros 

percursos poderão orientar o mesmo tema. Sendo assim, outras tentativas de 

aprofundamento obrigam a outras aberturas ou vias. A segunda questão a clarificar tem a 

ver com o próprio conceito de liberalismo. De muitos, para este estudo, toma o de um 

sistema político, cultural, económico, social e até religioso. Este último entende-se como 

requisito principal para uma nova relação com o divino/espiritual, e não só, com a sociedade 

no seu todo.

Este estudo enquadra-se na História Política, ou seja, a Política enquanto ciência ou arte 

nas quais as decisões terão impactos sobre o quotidiano quer através das instituições, quer 

directamente sobre a colectividade, bem como directa ou indirectamente sobre o indivíduo 

isolado e por esta razão, admitimos que tudo que deriva, a partir do momento em que o 

Absolutismo fora vencido, resultara da convicção de todos aqueles que acreditaram num 
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projecto que pretendia renovar a sociedade a que pertencem. Entretanto, falar da Política 

obriga, como é óbvio referenciar os actores políticos, uns como decisores ou como 

executores, não esquecendo o homem, o cidadão comum que as decisões ou medidas de 

políticas surtirá os efeitos. Aquele que poderá ajuizá-las, de acordo com o nível de 

escolaridade e/ou o entendimento.

  

É de realçar que a História Política é tudo: é o estudo das ideologias que se aplicam nas 

instituições, com repercussão na sociedade, advém daí ao funcionamento destas 

instituições e a ordem social estabelecida a partir da visão que os decisores detinham 

daquela ideologia. Sendo um Estado, dono de territórios no ultramar, que se quer ser liberal, 

contudo, não se vislumbra a aplicação dos princípios basilares do liberalismo, pelo menos, 

em todos os territórios ditos pertencentes à Nação Portuguesa. 

Efectivamente, nos territórios do ultramar, os seus naturais não participavam nas eleições, 

ou seja, não se transferiram para todos os habitantes daqueles territórios a responsabilidade 

na escolha dos seus representantes a nível central nas Cortes/Parlamento e a nível local/ 

camarário ou então nas diversas instituições de carácter electivo. 

De igual modo, o liberalismo direcciona para a transformação de uma sociedade laica, ou 

melhor, laicizou as instituições, reduzindo a Igreja o seu poder, passando esta a deter 

apenas o poder espiritual. O liberalismo diminui o poder influenciador da Igreja, sobretudo, 

quando, modificara os curricula e conduzira a laicização e democratização do ensino, 

proporcionando a todos a oportunidade de frequentar o ensino, na perspectiva de formar 

uma sociedade nova. 

O passo seguinte foi o de estabelecer os principais objectivos. Como objectivo geral: 

perceber a implementação dos ideais das revoluções de 1820 e 1910 em Cabo Verde e 

como objectivos específicos:

a) diagnosticar a sociedade cabo-verdiana nos seus variados aspectos; 

b) conhecer a forma como os ideais liberais vintistas/republicanos foram acolhidos;

c) esclarecer o funcionamento das instituições instaladas em Cabo Verde;

d) demonstrar a reacção das instituições religiosas face aos ideais revolucionários. 

Assim, a nossa tarefa foi tentar responder às seguintes questões: Qual era a situação da 

sociedade cabo-verdiana no período antes, durante e depois da eclosão do movimento 

liberal? Quem foram os protagonistas? Como agiram os habitantes de Cabo Verde perante 
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a nova situação política? Quais foram as mudanças ocorridas com o movimento liberal a 

nível, social, económica, política, institucional e religiosa, na Capitania/Província de Cabo 

Verde? No essencial, como interagiram as hierarquias do poder nas ilhas? Por último, 

estava a sociedade cabo-verdiana preparada para receber e implementar os ideais liberais? 

Resposta a este conjunto de pergunta encontrar-se-á dispersa ao longo das páginas que 

compõem este trabalho. 

Como hipótese de trabalho, consideramos que a sociedade cabo-verdiana tem 

características peculiares: o nível cultural, as vicissitudes da vida quotidiana e a escravidão, 

as sucessivas secas e as fomes, e consequentemente a emigração, a religiosidade híbrida 

que se professa em Cabo Verde, tudo isto condicionara o comportamento e a atitude da 

mesma, jogara a favor da aceitação e implementação dos ideais das revoluções liberais no 

arquipélago.

Nesta perspectiva, seguimos o caminho da pesquisa e avaliação do comportamento das 

autoridades e instituições instaladas em Cabo Verde e, igualmente, da população residente 

no arquipélago, face aos sucessivos acontecimentos que tiveram lugar durante todo o 

período do liberalismo constitucional até a instalação da República em 1910.

Dada a escassez de estudo desta natureza, e não só, sobre o Ultramar, constata-se que é 

um vazio de literatura, assim, julga-se que será um contributo quer para a historiografia 

portuguesa quer para a cabo-verdiana.

Assim, leva-nos a pensar que, desta forma, concorríamos para enriquecimento da História 

de Cabo Verde e colaboraríamos no entendimento de muitos fenómenos da actualidade 

política cabo-verdiana.

A cronologia estabelecida, de que falaremos adiante, foi, numa primeira fase, percorrido 

todo o período desde da invasão francesa até o levantamento de Agosto de 1820 e, na 

segunda fase, a partir desta data a 1911. Justificações encontrá-lo-emos mais à frente.

Dentro desta perspectiva, era fundamental, também, examinar, quando possível, decisões 

tomadas pelas autoridades com repercussões sobre toda a sociedade.
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A tese de doutoramento que agora concluímos é o resultado de alguns anos de trabalho que 

teria sido, certamente, mais difícil sem o apoio e a colaboração de muitas pessoas que não 

podemos, nem queremos esquecer e a quem devemos a nossa gratidão. 

Balizas cronológicas, objecto e opções metodológicas – as coordenadas para um 

estudo

O ano de 1808, marcado pela invasão francesa ao território de Portugal continental na 

sequência das investidas napoleónicas e a data da realização das primeiras eleições gerais 

no período republicano, constituem, assim, compreensivelmente, a baliza cronológica a 

montante do período que consideraremos no nosso estudo e que a jusante apresenta o 

início de um processo mais complexo que conduziria á democratização que os republicanos 

projectavam para Reino, bem como a laicização da sociedade metropolitana portuguesa 

com largo reflexo visível nos espaços ultramarinos. Um século caracterizado pela 

instabilidade social, económica, religiosa e política para todo o Reino de Portugal, com 

aspecto negativo que fora a perda definitiva do Brasil, em 1824.

Três níveis enformam o campo de análise do tema, a saber: nível ideológico tem a ver com 

os princípios liberais que fundamentam a ideologia; nível jurídico-constitucional que não 

deixa de ser seu enquadramento jurídico, ou seja, incorporados nos textos constitucionais e 

nos sociológicos; e, por último, o nível institucional que tem a ver como as instituições 

criadas e a sua interacção com a sociedade cabo-verdiana. Assim sendo, coloca-se a 

seguinte questão: Estava a sociedade cabo-verdiana preparada para aceitar/rejeitar as 

inovações introduzidas a partir do momento da eclosão do liberalismo?

No nosso estudo, procuraremos analisar cada um dos três níveis, dando uma especial 

ênfase à dimensão política sociológica no sentido de aproximar o entendimento do 

ideológico com a realidade social no arquipélago cabo-verdiano.

Assim sendo, o Ultramar enquanto uma realidade social e política específica pouco 

conhecida para não dizer desconhecida era premente enquadrá-la na nova matriz ideológica 

criada pelo liberalismo. Neste contexto, era necessário repensar a pertinência da aplicação 

na totalidade dos princípios liberais como sejam a liberdade, igualdade e fraternidade. Cabo 
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Verde não conhecera esses princípios pelo que as alterações advindas da (s) revolução 

(ões) ficaram sem efeito.

A delimitação do objecto levou-nos ao encontro a um tipo de documentação que elegemos 

como a nossa fonte principal as portarias. Contudo, existem decretos e ordens de serviço e 

outros documentos provenientes ou expedidos pelo Rei e pelos diversos Ministérios bem 

como das Principais Autoridades instaladas nas ilhas. Trata-se de portarias que contêm 

despachos, decisões ou simples regulamentos que definam e orientam toda Administração 

da Capitania e nos momentos posteriores a Província. Logo, a documentação base do 

trabalho, não nos informa, acerca do sentir, da alegria, da angústia ou, então, da atitude e 

da revolta da maioria dos habitantes, os que não tinham voz ou negada a oportunidade de 

deixar impressos as suas interpretações aos vários acontecimentos que ocorreram no 

arquipélago. Daí, condiciona o resultado do trabalho, ora concluído.

A utilização desses documentos como fonte requer não raras vezes a confrontação com 

outras fontes, como sendo jornais publicados quer em Portugal quer nas ilhas de Cabo 

Verde, não faltaram confrontações ideológicas. Consultamos algumas bibliografias, nas 

Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Biblioteca da 

Faculdade de Letras da Universidade Nova de Lisboa, Biblioteca da Universidade 

Portucalense e Biblioteca da Universidade do Minho todas ricas em acervos bibliográficos 

respeitantes à questão liberal e não só para ajudar-nos na estruturação deste trabalho. As 

revistas especializadas serviram também de suporte no nosso estudo. 

É sabido que o documento não é inocente. É o resultado de uma montagem da época em 

que fora produzido, tendo presente a conjuntura ou a circunstância da sua produção. 

Portanto, ele não retrata a realidade tal como é. Dá-nos informações possíveis da época em 

análise. Pois, a história faz-se com documentos. O documento deve ser objecto de crítica

externa e interna e de interpretação ou hermenêutica, o que o destaca do positivismo. Dai, a 

procura da autenticidade do mesmo. Assim, necessário seria a procura da autenticidade do 

mesmo, lendo-o nas entrelinhas. Tivemos o cuidado com o documento. Bem tem afirmado 

Humberto Baquero “ a documentação oficial é uma das que obrigam a uma análise mais 

atenta e criteriosa”.  

A metodologia empregada tem muito a ver com a cronologia, isto é, abarcamos todo o 

período da invasão francesa, consultando toda a documentação que determinasse o 
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percurso governativo do Reino, com forte incidência sobre o a Capitania/Província de Cabo 

Verde, até o fim das invasões e revolução vintista. Isto respeita ao momento primeiro.

Num segundo momento procuramos através da documentação existentes no AHU – Arquivo 

Histórico Ultramarino – Portugal rico em documentação referente a Cabo Verde está 

organizado em caixas que contribuíra para o estudo do arquipélago cabo-verdiano. No 

Instituto do Arquivo Histórico Nacional – Cabo Verde inventariamos vários fundos, sendo o 

da Secretária-geral do Governo da Província determinante para o nosso estudo, permitiu-

nos aceder todo o processo político-administrativo num período conturbado da História de 

Portugal que iniciara, em 1820, com a eclosão do liberalismo, acompanhando a política 

seguida quer pelos vintistas quer pelos conservadores. Avaliamos todo o trajecto que se 

iniciara com o triunfo dos ideais liberais sobre os conservadores e, consequente, 

implementação nas diferentes instituições e acabaram por repercutir, como é lógico, sobre a 

sociedade metropolitana e ultramarina, quer nas dimensões políticas como nas religiosas, 

no pressuposto, de compreender toda a dinâmica que se instalara desde a revolução de 

1820 até a instalação da república portuguesa.

Atribuímos especial atenção aos jornais da época depositados no Arquivo Histórico Nacional 

de Cabo Verde que, no entanto, deparamos com algumas limitações no que concerne a 

inexistência de todos os números pelo que dificultara o alcance do nosso objectivo.

O presente trabalho divide-se em cinco capítulos. No primeiro, debruçamos sobre o conceito 

e os princípios liberais, analisaremos a situação em que se encontrava a sociedade cabo-

verdiana para receber e implementar os ideais vintistas, procurando entender na 

profundidade as condições objectivas ligadas à economia, à educação/cultura, á justiça, à 

administração/governação, entre outras. Liga-se ao espaço temporal todo o período que 

decorre do início da invasão francesa até a revolução de Agosto de 1820.

No segundo capítulo centralizemos na avaliação das instituições administrativas e políticas 

no período logo pós revolução. De seguida, procuraremos compreender as inovações 

introduzidas e lançar um olhar sobre as novas instituições saídas da vitória liberal. A atitude 

e o comportamento das autoridades bem como das populações aquando dos sucessivos 

momentos “quentes” da vida política do Reino foram revistos. Em Cabo Verde, sempre a 

população e as autoridades, modo geral, aceitaram pacificamente a (s) revolução (ões), 

assim como a aplicação das directrizes saídas ou vindas na sequência da eclosão liberal, 
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que se traduzam nas realizações de eleições locais e gerais, em conformidade com a 

Constituição de 1822 e, posteriormente, conforme a Carta Constitucional.

No terceiro capítulo trataremos das mundividências em Cabo Verde antes de 1910, dando 

especial enfoque, a partir da regeneração e os progressos realizados na administração 

central, na administração central periférica e na administração local. Na criação de 

condições legais para a administração da justiça, desligando-a da administrativa. 

Questionava-se da necessidade ou de uma nova política que se preconizava para a 

existência/manutenção das terras do além-mar. Tudo o que se entende como 

evolução/revolução que, entretanto, não se tinha sentido no período anterior, ou seja, antes 

da vitória liberal.

No capítulo quarto traçamos como meta analisar o impacto das revoluções liberais nas ilhas 

de Cabo Verde, sobretudo, a de 1820 surgimento/desaparecimento de novas instituições 

resultantes da implementação dos ideais defendidos pelos liberais. Acresce, neste capítulo, 

a realização dos escrutínios tanto para escolha dos deputados às Cortes como para as 

Câmaras Municipais. Não olvidando das condições reais de um território insular tropical 

seco, com défice pluvial que conduza a escassez de alimentos ou mesmo a fome e/ou então 

a emigração com os seus reflexos na vida do arquipélago.

No quinto capítulo inventariamos toda a organização religiosa da capitania/província e o 

poder tido pelo religioso, passando pela análise da reacção da Igreja Católica diante do 

avanço dos ideais liberais e sua implementação na sociedade cabo-verdiana. Esta reacção 

fora tanto do clero regular como seculares e também a nível institucional. Na fase ulterior 

deste capítulo focalizamos a relação Igreja/Estado que culminara na separação das duas 

instituições, dos dois poderes e a submissão do poder espiritual ao político, por isso a 

laicização. A legitimidade passara a ter por fundamento, a partir da vitória liberal, o princípio 

da soberania da nação/popular, descartando, assim, a velha ideia de que o poder dos 

governantes é divino. Compreender o nível/grau de religiosidade do povo cabo-verdiano 

anteveja o êxito ou fracasso na implementação daqueles ideais. E mesmo por finalizar, 

enaltecemos a proclamação da República a 5 de Outubro de 1910 a qual chegara ao fim do 

regime monárquico de governo que vigorara desde a fundação de Portugal.          
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                                                                       CAPÍTULO I

                                              CABO VERDE NO PERÍODO ANTES

                                                     DA REVOLUÇAO LIBERAL
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1. Breve resenha histórica sobre o arquipélago de Cabo Verde

Cabo Verde é um arquipélago de origem vulcânica situado no Oceano Atlântico entre os 

paralelos de 17º e 14º de latitude Norte, cerca de 400 a 500 km a Oeste da costa africana. É 

constituído por dez ilhas: Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal, 

Boavista, Maio, Santiago, Fogo e Brava.

A natureza dos solos em todo o arquipélago é vulcânica, a predominância dos ventos alísios 

africanos secos e quentes e a escassez de chuvas caracterizam todo o território insular e 

determinam a sua geografia humana. A distribuição irregular da chuva, agricultura pobre, 

esforço árduo e muitas vezes precário da população, sujeita a crises de carência que 

chegaram a ser trágicas.

Arquipélago descoberto entre 1460 e 1462 por navegadores henriquinos que regressavam 

da costa da Guiné. Foram as ilhas povoadas quase de imediato por portugueses, genoveses 

e castelhanos, sendo certo, que nunca vieram em grande número. Os negros que 

participaram no povoamento são originários da região denominada Rios da Guiné, vieram 

em número elevado, como escravos. Da miscigenação motivada pelo isolamento nas ilhas 

no Oceano resultou um tipo rácico crioulo em que germinavam um dialecto crioulo e um 

folclore característicos.

O percurso histórico do arquipélago de Cabo Verde teve o seu início no século XV, mais 

concretamente nos começos da década de sessenta.

O arquipélago cabo-verdiano representava uma conquista importante para a coroa 

portuguesa, já pelo papel que, em virtude da sua especial localização geográfica, lhe 

caberia desempenhar no quadro da estratégia expansionista de Portugal quinhentista. Cabo 

Verde apresentava-se como um importantíssimo ponto de apoio aos navegadores, tendo 

sido, por isso, um verdadeiro valor geo - estratégico.

O certo é que os navios tomavam muitas vezes o rumo de Santiago com objectivo de 

abasteceram de água e de víveres, apesar da quase inexistência de água doce e 

dificuldades em obterem víveres frescos. 
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Segundo Jaime Cortesão Cabo Verde ficara valorizado com “a proximidade relativa em que 

a colónia ficava da Metrópole e a posição geográfica do arquipélago, escala natural da 

navegação entre a Europa e América do Sul.”1 Contribuiu a posição de Cabo Verde – ilha de 

Santiago – para ser o centro natural da capitania do mesmo nome. 

                                                          
1 CORTESÃO, Jaime – O Ultramar português depois da restauração. Obras completas 12, Lisboa: [s.n], 1959, p. 308 
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1.1 Liberalismo

Liberalismo pode ser entendido como uma corrente intelectual que propunha a liberdade do 

homem em todas as situações históricas. Sistema político religioso, no qual o Estado 

proclama independente de todas as religiões.2

O liberalismo “é simultaneamente uma teoria, uma doutrina, um programa e uma prática (…) 

uma atitude, isto é, uma predisposição do espírito para encarar numa certa perspectiva os 

problemas postos ao homem pela organização da vida em sociedade (…)”.3

O liberalismo poderá ser entendido como o produto do pensamento e da libertação espiritual 

que marcou o início dos tempos modernos materializaram nas instituições instaladas pelo 

Estado liberal. Sucedeu ao absolutismo enquanto doutrina e prática, a sucessão não 

ocorreu sem sobressaltos, pois, deu-se o ajustamento das mentalidades reinantes que 

enformariam um novo sistema político-social.

O liberalismo é considerado uma ideologia que propunha a não intervenção estatal na 

economia.

Na linguagem corrente a palavra “liberalismo” evoca imediatamente uma doutrina que 

considera como desfavor as intervenções do Estado no domínio económico. Assim, 

necessário seria pensar-se em criar uma economia forte só possível com o livre-câmbio e a 

livre concorrência.

No século XVIII vira reunidas as condições - teóricas e práticas - de natureza política, social, 

económica, científica e tecnológica para uma alteração estrutural do regime político até 

então instalado. 

Desde o deísmo ao despotismo esclarecido e desde o livre pensamento á primeira grande 

revolução industrial de meados do século, desde o “ partido dos filósofos”, com uma rede de 

ligações por toda a Europa e com extensões pelo Novo Mundo, tudo se conjugou para tal 

alteração. Foi-se, progressivamente, assistindo a implantação do novo regime no espaço de 

influência do liberalismo “ a francesa”, mais ou menos balanceado pelo liberalismo, “ a 

inglesa”.

                                                          
2 Ver Dicionário Enciclopédico de Língua Portuguesa, Publicações alfa.
3 BURDEAU, Georges – O Liberalismo, Publicações: Europa América, trad. J. Ferreira, Lisboa, 1979, p. 9
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A partir dos fins do século XVII, começou a espelhar-se a doutrina dos direitos individuais 

naturais e que originou o movimento de ideias que se corporizou na Revolução Francesa de 

1789. As ideias de liberdade e de igualdade, se todos os indivíduos têm o mesmo direito a 

liberdade, são jurídica e politicamente iguais, achando-se, a liberdade e a igualdade numa 

íntima relação entre si. Por isso, o Estado deve procurar realizar o máximo de liberdade do 

maior número possível de indivíduos, tratados como iguais perante a lei.

A igualdade deve ser garantida perante a lei e assegurada igual intervenção de todos na 

vida colectiva, efectivando através do sufrágio universal. Na verdade, a igualdade 

proclamada era um puro formalismo, já que o liberalismo não conseguiu no século XIX 

ultrapassar a fase de sufrágio censitário. Pois, a igualdade como projecto político/sufrágio 

universal foi alcançado com o regime democrático. Embora a luta pelo sufrágio universal 

teve grande força em França com a revolução de 1848. 

Segundo Burdeau, o liberalismo só se afirma como princípio de arranjo das relações 

sociais, por isso o liberalismo só assume todo o seu sentido ao nível do colectivo. Ele 

exprime-se, concretamente, em todos os domínios em que o individuo se encontra em 

relação com os seus semelhantes e, por esta razão há um liberalismo político, económico, 

religioso e, por último, um liberalismo dos costumes.

Consequentemente, o liberalismo enquanto doutrina social a sua realização está sujeito aos 

dados das culturais nacionais, pois o respeito pelos princípios liberais depende do meio no 

qual o liberalismo realiza, se encontrar condições que lhe permita a prática dos princípios 

que o enforma, e que muitas das vezes, aparece como obstáculos emprenhados na cultura.

Sendo assim, a palavra “liberalismo” só adquire a sua plena significação quando 

acompanhada dos seus antónimos: despotismo, totalitarismo, autocracia, absolutismo, 

estatismo, corporativismo, dirigismo, colectivismo.4

Favoreceu o surgimento do liberalismo a crise do Estado do Antigo Regime, o 

desenvolvimento das novas ideias fundamentadoras do poder, o jus naturalismo que se 

opunha ao jus divinismo e a nova proposta não só da fundamentação da soberania mas 

também do seu exercício na estrutura do poder do Estado. O Ancien Regime tinha deixado 

de responder ao repto das novas circunstâncias, mais cioso de conservar os seus 

                                                          
4
BURDEAU, … – O Liberalismo…, p. 10
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privilégios, que de cumprir os seus ofícios, desde a expansão das relações comerciais que 

enriquecia os indivíduos e as companhias, as dificuldades financeiras de ordem pública, 

passando por toda uma gama de outros factores de revolta contra a ordem estabelecida tais 

como: ataques de Montesquieu ao despotismo e apologia da divisão dos poderes: 

legislativo, judicial e executivo em L’ Esprit dês lois (1748) entre outros tantos.

O liberalismo assenta, por definição, no conceito de liberdade, mas esse conceito é 

multivalente e ambíguo. Oscila entre uma tendência libertária e uma tendência igualitária, 

com uma variadíssima gama de significações intermédias. Essa ambiguidade poderá 

desvirtuar a essência do liberalismo.

O primeiro foi a teoria do direito natural, ou da ordem natural. Os governos autoritários 

fundamentam-se no direito divino da autoridade, na ideia de que todo o poder provem de 

Deus. O liberalismo contesta exactamente essa fundamentação. A teoria liberal opôs a essa 

concepção a teorizada por J. Locke de que os direitos do homem – liberdade, propriedade e 

segurança – são inalienáveis ao seu estado de natureza. A liberdade de todos implica 

necessariamente a igualdade de todos perante o direito natural que, em virtude do pacto 

voluntário e livre dos indivíduos, passa para o convencional na estruturação do político.5 A 

afirmação da soberania da nação na “Declaration dês Droits de l’homme e du citoyen”, em 

1789 pela Assembleia Nacional, representando o povo francês, radica naquele princípio 

lockiano. “Art. 2 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels  e 

imprescriptibles de l` Homme…” ; Art 3. “Le principe de toute souveranainite reside 

essentiellement dans la nation”6 Assim, todos são iguais perante a lei e a ordem política, 

decorrente do pacto cujo fim é a salvaguarda dos direitos individuais que da natureza 

passam, integralmente, para a convenção. A Era das Revoluções7, de que o liberalismo 

oitocentista português é herdeiro, difundiu o novo regime político fundado naqueles 

princípios.

O liberalismo sucedeu ao absolutismo, encarnou num sistema político-social a que a 

linguagem corrente deu o nome de Estado liberal, afirma Burdeau no seu livro O 

Liberalismo. Foi vivido pelas sociedades do mundo ocidental do início do século XIX até a 

guerra de 1914, assente, naturalmente, em variáveis decorrentes do próprio meio social. Um 

século de vivência do liberalismo as sociedades conheceram transformações tão profundas, 

no dizer de Burdeau, que seria surpreendente que não se tivessem repercutido sobre o 
                                                          
5

Cf.John Locke, – Ensaio sobre a verdadeira origem extensão e fim do Governo Civil, (1691) Lisboa: Edições 70, 1999.
6  Art. 2 Les Declarations de Droits de l` Homme (Textes prefaces et annotes par Lucien Jaume), Paris: Flammarion, 1990. p.  
123 s.
7

Para usar a expressão de E. Hobsbwaun, A Era das Revoluções, Lisboa: Ed. Presença, 1989.
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aparelho institucional. As instituições afirmaram-se tanto no plano político como no domínio 

económico, ou seja, robusteceram-se. O liberalismo reclama a liberdade política, 

económica, de pensamento e de expressão ou liberdade nacional, o que, de certa forma, 

contraria a ordem social estabelecida e defendida pela Igreja Católica – a união do trono e 

do altar.

Espinosa reforça esta ideia de liberdade quando propõe, pela primeira vez, como fim 

supremo da cidade esta forma de felicidade individual: a liberdade absoluta de pensar, de 

publicar, de se exprimir, de convencer, de escrever.8

Locke com o mesmo vigor que Espinosa “ (…) lutou contra a teocracia anglicana contra 

estas duas teses entre si solidárias: o poder do rei é um poder absoluto e de direito divino; o 

poder do rei é um poder espiritual não menos que temporal e tem o direito de impor a nação 

uma crença e uma forma de culto.”9

A Igreja Católica tomou, em geral, para com o liberalismo como sistema político, uma atitude 

negativa, apesar de os primeiros contactos do clero com as manifestações liberais serem de 

acolhimento benevolente, como se pode verificar nos primeiros meses da Revolução 

Francesa.

Com efeito, o pensamento liberal considera que a religião é uma questão privada entre o 

indivíduo e o seu Deus.

Todavia, o Papa Pio VII tomou uma atitude mais conciliadora para com Napoleão e depois 

para com outros países que tinham espoliado a Igreja, para evitar males maiores. No terreno 

da prática a Igreja tentou acomodar-se as circunstâncias. Não aconteceu assim com a 

teoria, como se verifica ao estudar a evolução do liberalismo católico, em virtude dos perigos 

de indiferentismo religioso.

Na encíclica Mirari Vos, Gregório XVI advogou que a liberdade de consciência e a liberdade 

de opinião “plena e sem limites” nasce do indiferentismo. Contudo, entende que com a 

reivindicação de liberdades individuais esquecia os direitos prévios da verdade religiosa, a 

qual deve ser tutelada pelos Estados e acatada por todos, por isso, rejeita o indiferentismo e 

racionalismo dogmático. A reivindicação de que a razão autónoma do Homem era o primeiro 

                                                          
8

CHANU, Pierre – A Civilização da Europa das Luzes, Vol. I, 2º Ed., trad. Manuel João Gomes, Lisboa: Editorial Estampa, 
1995, p. 182
9
CHANU, … – A Civilização…, p.185
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e único princípio da organização política, a qual excluía as normas morais transcendente da 

vida pública a que podia dar origem.

Por isso, os defensores do liberalismo católico procuram distingui-lo do que se pode chamar 

o catolicismo liberal que defende a autonomia absoluta da razão do indivíduo na ordem 

doutrinal. Sendo assim, o liberalismo católico pode-se considerar como a tendência que 

procura o progresso exterior da Igreja segundo uma táctica e uma teoria que implica a 

aceitação, tão completa quanto o permite a ortodoxia, dos princípios conhecidos sob o nome 

de “Liberdades modernas” propagadas pela Revolução Francesa.

Desta forma, com a mesma atitude, alguns católicos mais empenhados numa renovação da 

Igreja, em respostas aos problemas da época, viram nos princípios da liberdade religiosa 

proclamadas pela Revolução um meio de libertar a Igreja da tutela do Estado e chegaram a 

considerar a separação entre os dois poderes como a situação ideal para a Igreja. L’ Avenir

“ (…) exige logo o reconhecimento das que costumam ser reclamadas pelos liberais: 

liberdade de consciência, liberdade de ensino, liberdade de associação, liberdade de voto, 

liberdade das comunas e das províncias, liberdade de imprensa (…) põe a liberdade de 

religião em primeiro lugar quer a completa, ao ponto de reivindicar a separação entre Igreja 

e Estado (…).”10

A hierarquia da Igreja Católica, nomeadamente em relação as posições do liberalismo 

católico, mais do que em oposição ao liberalismo tout court, opôs-se a ideia de separação 

dos dois poderes.      

O Papa Gregório XVI, na Encíclica Mira ri Vos (15.08.1832), censurava os católicos que 

defendem as liberdades modernas, o princípio do indiferentismo, a liberdade de imprensa, a 

revolta dos súbditos contra os príncipes, a separação entre a Igreja e o Estado e a união 

entre católicos e liberais. O mesmo viria a suceder com Pio IX na Quanta Cura e, sobretudo 

no Syllabus, catálogo dos erros do século.11 Anos mais tarde, apareceram novos defensores 

da conciliação do catolicismo com o pensamento moderno.

Todavia, a Acção Social da Igreja, Catolicismo Social, tem, diversas vezes, tomado como 

objecto de reflexão o capitalismo como realidade histórica resultante do pensamento liberal, 

                                                          
10

PRELOT, Marcel, LESCUYER, Georges – História das Ideias Politicas II, Trad. Regina Louro e António Viana, Lisboa: 
Presença, 200, p.122
11

Ver a este propósito António Manuel Martins, “Recepção em Portugal das Encíclicas sobre o Liberalismo: Mirai vos, Quanta 
cura e Imortaliti” in Lusitânia Sacra, 2 série, Lisboa: UCP, 1989, p. 45.
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não condenando o sistema em si mesmo, desde que se respeitam as obrigações de 

solidariedade e de respeito recíproco do capital e do trabalho.

O liberalismo como alma do capitalismo (quer conservador quer liberal quer revolucionário) 

foi objecto de clara e constante reprovação desde a Rerum Novarum a Gandium et Spes. 

“Afim de que a comunidade política não se desagregue, seguindo cada qual a sua opinião, 

requer-se uma autoridade que coordene as forças de todos os cidadãos para o bem comum, 

não mecânica nem despoticamente, mas principalmente pela força moral que se apoia na 

liberdade e no sentido da responsabilidade pessoal. Portanto, é evidente que a comunidade 

política e a autoridade pública se fundam na natureza humana e que, por conseguinte, 

pertencem a ordem estabelecida por Deus, embora a determinação do regime político e a 

designação dos governantes se deixem a livre vontade dos cidadãos.”12

É de notar que estas encíclicas apenas se referem a acepção restrita de liberalismo e aos 

fundamentos morais e materialistas.

O liberalismo é um produto da libertação intelectual com reflexos na economia, daí a 

liberdade económica. O liberalismo político não subsiste sem o liberalismo económico. 

Assim, “ (…) a acção e o empenhamento no mundo real dos homens e das coisas onde a 

economia no sentido lato do termo, tem um lugar essencial. Encarada relativamente a 

economia a liberdade reveste-se dum significado concreto: revela-se no comércio, nas 

trocas, no trabalho, na produção de bens e na sua apropriação, no seu uso, no seu modo de 

transmissão.”13

Aqui, uma vez mais, o económico figurava como essencial para o sucesso do liberalismo. 

No entanto, o absolutismo havia colocado obstáculos a este processo, evitando a formação 

de elites responsáveis, motor do progresso económico e técnico, o qual só por causa da 

livre concorrência, da circulação de elites dirigentes e do esforço de selecção e de emulação 

fez sobressair os melhores. Foi esta atitude liberal que assegurou o progresso da economia 

europeia no século XIX.

O liberalismo político associava-se ao económico, dando origem a desigualdades sociais 

cada vez mais marcantes, fruto duma exploração por parte de certos proprietários dos meios 

                                                          
12 Cfr. Gandium et Spes nº 74, 2-3.
13

BOURDEAU, … – O Liberalismo…, p. 66
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de produção face a trabalhadores, muitos deles deslocados do meio rural para as cidades, o 

que fez com que surgissem vários movimentos de carácter reivindicativo e revolucionário.

Assim, constatamos um desfasamento profundo entre o liberalismo enquanto ideologia e a 

prática desta mesma ideologia que no terreno a sua aplicação ficara limitada.

Consequentemente, o liberalismo promovera o surgimento das classes sociais que tem 

como base a posse de títulos académicos e bens materiais - propriedades, contrariamente a 

hereditariedade e sanguínea que caracterizara o absolutismo.

Com efeito, foram surgindo obras de assistência de cariz católico e cresceram rapidamente, 

tentando dar resposta às necessidades imediatas acompanhando os mais carenciados. A 

Doutrina Social da Igreja veio dar respostas as causas do liberalismo económico, 

assegurando, deste modo, a dignidade da pessoa humana, ou então, noutra palavra a 

cidadania. Leão XIII, na sua encíclica Rerum Novarum, de 15 de Maio de 1891, requer a 

intervenção do Estado em defesa dos operários. Nela, defende-se o direito à propriedade 

privada como meio para a realização livre e responsável de cada pessoa, ficava definida a 

justiça salarial que garantira a subsistência digna e o direito a organização dos 

trabalhadores em sindicatos.

Maria Fernanda Enes reconhece os direitos individuais em detrimento dos de classes ou e 

de privilegiados, neste sentido, afirmou: ” (…) o liberalismo como supremacia do indivíduo, 

da sua dignidade e da inviolabilidade dos seus direitos, que a liberdade inerente ao estado 

da natureza impunha, numa interacção recíproca da doutrina e da praxis política. Deste 

modo, alcançava-se a forma política de defesa do liberalismo ideológico num contexto da 

soberania da nação, exercida através da tripartição do poder e da participação dos 

indivíduos na estatuição de leis positivas pelas quais todos se deviam reger enquanto 

cidadãos e os detentores do poder tinham de regular no exercício do mesmo (…).”14

Assim sendo, o pensamento liberal afirma-se contra a arbitrariedade da lei geral, 

combatendo os entraves ao exercício dos direitos individuais que não fossem legitimados 

pelas exigências da vida social, com a concorrência de todos, o que contraria toda a lógica 

que vigorava no regime anterior.

                                                          
14

ENES, Maria Fernanda – O liberalismo nos Açores: Religião e Politica (1800-1834), Lisboa, 1994. Tese doutoramento 
apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa, p. 328.
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O liberalismo fundamenta-se filosoficamente no naturalismo, constituindo a expressão 

superior do racionalismo. Em Portugal: “ (…) inegável é que, após o movimento científico e 

intelectual do século XVIII portuguez, despertaram-se entre nós os desejos de melhorar as 

nossas condições sociais e políticas, restaurando-se o antigo regímen parlamentar com as 

ampliações e as luzes do século (…).”15

Naturalmente que os reflexos estenderam ao todo o Ultramar português, com realce para o 

arquipélago cabo-verdiano pela forma como se aderiram aos vários momentos do processo 

liberal. 

A revolução de 1820 marcara o início do liberalismo, “monárquico” e “ republicano”, de todo 

o processo liberal que Portugal e as suas colónias conheceram nas décadas subsequentes. 

Ele “é assim um sistema que procura realizar a felicidade de todas as classes da 

sociedade.”16

Nos começos de 1820, o Liberalismo triunfou em Espanha. Intensificaram-se os contactos 

entre espanhóis e conspiradores portugueses.17 Na noite de 24 de Agosto do mesmo ano 

iniciara a revolução liberal. Era um arranque de um processo que arrastaria por longos anos. 

Portugal e as suas colónias entraram definitivamente na era liberal, em 1834.  

A revolução liberal viria a colocar um ponto final à intimidade entre os poderes temporal e 

religioso que caracterizara o Antigo Regime.

1.2. Cabo Verde antes da revolução liberal

    1.2.1. No domínio político – institucional

Enquadrar política e institucionalmente as ilhas de Cabo Verde, no período em análise, é 

uma tarefa muito complexa, pois não se percebe a distinção entre as várias funções e vários 

actores. Com isso, quer dizer que só com profundo estudo das instituições, nomeadamente: 

O Governo, A Capitania General, As Câmaras, O Bispado, A Ouvidoria e os próprios 

                                                          
15 ARRIAGA, José d´ – História da Revolução Portugueza de 1820, 2ª Edição, Vol.I, Porto: Livraria Portuense, 1886, p. 475
16 Cfr. P.C. V. Boistre, Dictionnaire Universel de la Langue Francaise, avec le Latim et L’ Etymologie. Quatrosieme Edition, 
Paris, 1857, p.427
17 Cf. MARQUES, A.H de Oliveira – História de Portugal. Das Revoluções aos nossos dias, Vol.III, 3ª ed., Lisboa: Palas 
editoras, 1986, p. 5
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homens como individualidades que, em certos momentos, funcionaram como verdadeiras 

instituições, poderá trazer alguma compreensão desta fase importante da história do 

arquipélago.

Anteriormente à Revolução de 1820, a organização dos territórios ultramarinos, para efeito 

de governo e administração, não se integrava num modelo único. Cada território tinha a sua 

organização própria, em função dos caracteres do respectivo meio social, embora sempre 

se observasse um certo número de princípios comuns, fixados em harmonia com os

objectivos gerais da colonização portuguesa: “ (…) Hey por bem e sou Servido Erigir 

novamente em Capitania-general a Capitania das Ilhas de Cabo Verde (…).”18

Esperava-se, com esta estrutura, responder mais cabalmente às necessidades, 

satisfazendo a estrita obrigação do poder soberano. Esta elevação esteve ligada às 

circunstancias em que vivia o reino “ (…) muito mais grave do que no tempo, em que as 

Ilhas de Cabo Verde se governavao como capitania general, que aquelas sejao novamente 

regidas por um Governador e Capitão General.”19 Pedia o empenhamento de cada 

Governador, daí o Governador Capitão general tinha jurisdição a Costa da Guiné. As 

invasões francesas e constantes actos de pirataria nos mares do arquipélago: assaltos a 

embarcações, apoderando-se delas; assaltos em terras, levando animais, víveres e pessoas 

estiveram na essência desta decisão do monarca.

O exercício do poder, em Cabo Verde, estava espalhado por várias instituições criadas pelo 

Governo Central para dar respostas às exigências sociais.

Assim, na administração da capitania de Cabo Verde aparecia à cabeça o Governador-geral 

e Capitão, expoente máximo a nível administrativo e militar. Segue a Secretaria-Geral “ (…) 

era um órgão coordenador de todos os serviços da Província onde convergia todo o 

expediente dos diversos organismos (…)”.20Órgão de apoio do Governador, a Secretaria –

geral a sua existência se explica dentro de uma determinada política administrativa. Na 

Província Ultramarina o Governador é o representante máximo do poder central, ou seja, o 

poder da metrópole, que era fortemente centralizado, daí a Secretaria-geral servir o 

Governador na prossecução dessa política administrativa “ (…) Secretario geral funcionava 

como o principal colaborador, garantindo o cumprimento dos seus despachos, 
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AHU, Cabo Verde, Cx, 58-A, Doc. Nº 8, Ano 1808
19

AHU, Cabo Verde, Cx. 58-A, Doc. Nº 8, Ano 1808
20

LOPES, Maria José – Posturas Municipais: uma fonte para o estudo da História Local, in Africana nº 24. Revista do Centro 
de Estudos Africanos e Orientais da Universidade Portucalense, Porto, 2002, p. 102
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designadamente, perante outras autoridades (…).”21 É certo que este órgão tem o seu peso 

específico dentro da Província. De acordo com as opções político – administrativas sempre 

funcionou como órgão da administração central, auxiliar directo e próximo do Governador na 

gestão da coisa pública.

Até às revoluções liberais, vigorava o sistema administrativo tradicional, assente na 

confusão dos poderes e na inexistência do Estado de Direito. No entanto, o poder central, 

em termos de governação, tinha quatro Secretarias de Estado que mais adiante 

enunciaremos.

O Sistema de Administração Central caracterizava-se pela indiferença das funções 

administrativa e judicial e, consequentemente, pela inexistência de uma separação rigorosa 

entre os órgãos do poder executivo e do poder judicial; não subordinação da administração 

pública ao princípio da legalidade e, consequente, insuficiências do sistema de garantia 

jurídica dos particulares face à administração.

A Administração Pública nem sempre se subordinava à lei, porém, antes não havia normas 

seguras e claras que regulassem a administração ou então essas normas nem sempre 

revestiam carácter jurídico, podendo ser meras instruções ou directivas internas, sem 

carácter obrigatório externo. 

Conquanto, tratar-se-iam de normas que não vinculavam o poder soberano, que apenas 

obrigavam os funcionários subalternos perante os respectivos superiores hierárquicos, mas 

que não conferiam quaisquer direitos aos particulares não se podiam queixar pelas ofensas 

da administração aos seus direitos ou interesses legítimos, invocando para o efeito as 

referidas normas para protecção das suas situações pessoais.

Naturalmente, que havia regras, em geral de carácter jurídico, que vinculavam hierarquia da 

administração. Tratava-se de regras avulsas que não constituíam um sistema ou código de 

conduta sistemático e geral. Podiam os funcionários serem afastados dos seus postos, por 

razões de conveniência administrativa ou política, portanto, o arquipélago não se regia pelas 

normas de um “Estado de Direito” com o significado que hoje se conhece. Havia, sim, 

Estados dos poderosos, há que respeitar a ordem natural e mesmo que dizer direito divino, 

a vontade de Deus.
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Por volta de 1820, a orgânica do Governo apresentava as seguintes Secretarias de Estado: 

a dos Negócios Interiores do Reino; a dos Negócios Estrangeiros e da Guerra; a da Marinha 

e dos Domínios Ultramarinos e dos Negócios da Fazenda. 

Quanto ao relacionamento dos territórios ultramarinos com o poder central dependia da 

Secretaria de Estado da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, até a revolução de 1820.

Entretanto, no início do século XIX, com a presença de D. João VI no Brasil seria criada, no 

Rio de Janeiro, uma nova instituição denominada Mesa do Paço e da Consciência e Ordens 

que agregavam as atribuições da Mesa do Desembargo do Paço, da Mesa da Consciência e 

Ordens e do Conselho Ultramarino. Outra função desempenhada pelo Desembargo do 

Paço, durante alguns anos, foi a da revisão e da censura dos livros.

Por conseguinte, o poder central está intrinsecamente representado nos organismos, assim, 

por ordem de importância apareciam as Secretarias de Estado que assegurassem, junto do 

rei, o expediente burocrático, garantindo a comunicação política a “montante” e a “jusante”; 

os tribunais régios como conselhos, tribunais, mesas e juntas cuja categoria é definida pelo 

facto de tratarem o despacho extraordinário através do expediente da consulta; e por último 

um conjunto de órgãos executivos enquadrado no modelo de administração proto-

estadualista que podemos designar, genericamente, por repartições públicas.

No arquipélago cabo-verdiano, à semelhança dos outros territórios ultramarinos, encontrava-

se um representante da coroa portuguesa na figura de Governador da Capitania titular de 

todos os poderes.

A sede da Capitania era na Vila da Praia de Santa Maria, o Governador tinha em cada ilha 

um Comandante - feitor responsável máximo da coroa naquelas ilhas e na Praça da Guiné. 

O cargo de Comandante - feitor era propostos pelo governador Capitão General e nomeado 

pela Sua Alteza Real. A nível hierárquico todos os comandantes - feitores dependiam do 

governador capitão general, portanto, não podiam rogar, directamente, a Sua Majestade.

Por conseguinte, a acumulação de cargos caracterizara a administração ultramarina na 

medida em que notara-se a falta de pessoal habilitado para ocupar todos os postos. Por 

este motivo, o Governador Capitão General acumulava o cargo de Provedor de Santa Casa 

de Misericórdia de S. Tiago.
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Porém, havia dificuldades em recrutar funcionários para Cabo Verde, devido ao risco de 

contraírem doenças, em tempo o arquipélago era denominado de cemitério dos brancos 

visto que muitos faleceram por causa do seu clima insalubre.   

Ainda, no campo político institucional existiam as Câmaras Municipais22 nos diferentes 

concelhos existentes na época, no arquipélago. Representante do povo e dos seus 

interesses junto do Governador e também da sua Majestade, foram das instituições mais 

antigas de Cabo Verde. A Câmara Municipal instalara no arquipélago, com os forais, no 

decorrer do século XVI.

Como consequência directa da invasão francesa, toda a Corte transferiu-se para o Rio de 

Janeiro – Brasil, daí um redimensionamento da estrutura administrativa e política do império 

ou então do Ultramar.

Assim, a Capitania de Cabo Verde foi elevada a Capitania – General logo o seu Governador 

passou a usar o patente de Capitão General:” (…) E Attendendo ao bem que ate agora Me 

tem servido no emprego de Governador dellas Dom António Coutinho de Lencastre, e 

Esperando, que o seu zelo igual e a importância, que a conjuntura presente da as mesmas 

Ilhas: Hey por bem e Sou Servido Erigir novamente em Capitania – General a Capitania das 

Ilhas de Cabo Verde (…).” 23  

Com esta promoção a Capitão General significara que mais responsabilidade foi atribuída

ao Governador, visto que o arquipélago e toda a Capitania revestiam de importância crucial 

para a estratégia da Corte, sobretudo, em matéria de segurança.

O Governador António Lencastre fez tudo para debelar os efeitos da invasão francesa na 

capitania geral a seu cargo, estivera em permanente contacto com o governo central, dando 

informações “precisas” sobre as frequentes visitas dos corsários ingleses a Cabo Verde.

Ao receber a notícia sobre a situação que se vivia na Metrópole, o Governador não excitou 

em convocar “O Conselho de Guerra para analisar o estado da defesa e dar instruções de 

defesa resistência e a fuga para o interior da ilha no caso for possível e nos lugares que 

poderão interceptar os inimigos (…).”24Isso no caso fosse um desembarque na terra. Era 17 

                                                          
22 No período em análise existiam 7 câmaras municipais.
23 A.H.U, Cabo Verde, Cx. 58-A, Doc. 8, Ano 1808
24 A.H.U, Cabo Verde, Cx. 58-A, Doc. 2, Ano 1808
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de Setembro de 1808, dias depois da chegada da notícia oficial da invasão francesa a 

Portugal.

Na prerrogativa da função que exercia Dom António Lencastre solicitou ao Conselho da 

Guerra que lhe autorizasse o navio português que continha armas para a Guiné que 

deixasse algumas espingardas na ilha de S.Tiago - sede do Governo – e que logo que fosse 

possível devolviam-nas para a Praça de Cachéu. Prontamente, o Conselho da Guerra 

autorizou o navio português que deixasse as espingardas.

A situação político-militar caracterizara por confusa, havia relatos que davam como certos a 

presença nos mares de Cabo Verde de forças francesas. Relatos registados pelo capitão de 

um Espardate no seu diário. No entanto, a ilha de S.Tiago, a única que tinha guarnição 

militar na época, não dispunha de praças em número suficiente para a defesa de todo o 

arquipélago “ (…) em numero de praças eram 424 isso na Vila da Praia e na cidade da 

Ribeira Grande ainda em menor numero (…).”25 Isso representara o efectivo aproximado da 

tropa paga na ilha. No entanto, sabe-se da existência de corpos de milicianos em todo o 

arquipélago que em caso de mobilização aumentaria o número de efectivo para defender as 

ilhas.

Em termos político-militar a situação no arquipélago vinha agravando, porque a Metrópole 

não satisfazia as requisições do Governador “ (…) lamenta o Governador de não se puder 

ser fornecidos equipamentos militares solicitados (…).”26

Na Capitania General de Cabo Verde repercutira o que se vivia na Europa, assim, na Praça 

de São José de Bissau a 25 de Julho de 1811 houve um levantamento militar, no intuito de 

fazer com que a Guiné seja erigida a Capitania General, invocando as razões:” (…) a 

necessidade que há e a longitude das ilhas de Cabo Verde e a falta de comércio e 

navegação desta Praça para aquelas Ilhas (…) evitando-se desta sorte as continuadas 

contendas entre esta Praça e as Ilhas de Cabo Verde, sem que d`ellas resultem proveito 

algum aos interesses Reais, e só serve de fomentar a intriga e a desordem.”27 Seria uma 

solução possível.

Com efeito, resolveria o problema de hierarquização e subordinação daquela praça militar, 

se efectivamente Portugal tivesse reunido todas as condições para alterar a orgânica das 
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A.H.U, Cabo Verde, Cx. 58-A, Doc. 25, Ano 1808
26

A.H.U, Cabo Verde, Cx. 58-A, Doc. 25, Ano 1808
27 A.H.U, Cabo Verde, Cx. 58-A, Doc. 52, Ano 1808
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suas possessões, apesar de já, o Brasil assumisse, de modo efectivo, como cabeça do 

império. Todas as instituições mais importantes estavam ali sedeadas.

Na realidade, pode-se admitir que a referida proposta teria outro sentido se fosse colocada 

noutro momento, porém, a Coroa portuguesa, debatia-se, com falta de recursos financeiros 

e humanos para ocupar cargos que iriam ser criados na sequência de uma possível 

remodelação da orgânica, quer em Cabo Verde, quanto mais na Guiné, o que ponha em 

causa a boa administração. 

Ainda, é de assinalar um facto que teve o seu impacto no arquipélago e demonstra o clima 

que se vivia, o Governador informara que " (…) vários foram os oficiais que enveredarem 

para a corrupção, com navios sem licença afretar para Guine”28 mais a frente na sua missiva 

relata:” (…) levantamento popular por causa do pagamento da contribuição para pagamento 

da tropa na sequência da libertação dos milicianos para puderem trabalhar na agricultura. A 

ilha de S.Tiago na caracterização do Comandante do Regimento da Vila da Praia é uma ilha 

de revoltosos, alertara para a necessidade de erigirá uma Junta de Justiça Criminal. Na 

Praça de São José de Bissau a 23 de Abril de 1811, o capitão da mesma informa a tentativa 

de levantamento militar por falta de pagamento dos seus ordenados. O capitão convenceu-

os a não faze-lo, no entanto, arrombaram armazéns dos particulares para matarem a 

fome.”29

Para a completa análise do estado da Capitania, um documento retrata-o, no qual o 

Governador expõe “ (…) a situação de padecimento por falta de chuva na algumas ilhas: 

Boavista, Maio, S.Nicolau, S.Tiago.”30 A isto tudo, se associa a triste lamentação “ (…) o 

esquecimento em que cahirao depois que apparecerao mais integrantes conquistas, e 

sobretudo o Brasil este tem feito chegar a triste situação em que hoje se observa (…).”31

Apesar da presença dessas personalidades e outras, a situação em Cabo Verde era difícil, 

pois, o fim do século XVIII representara o continuar da fome, da miséria, do analfabetismo 

agravado nos primórdios de oitocentos, com a invasão francesa. 

Por esta razão, o Governador da Capitania sentiu-se obrigado a refazer as suas estratégias: 

necessidade de ter mais guarnições militares para defender, sobretudo, a ilha de Santiago 
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A.H.U, Cabo Verde, Cx. 58-A, Doc. 51, Ano 1808
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A.H.U, Cabo Verde, Cx.58-A, Doc. 52, Ano 1808
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A.H.U, Cabo Verde, Cx. 59, Doc. 13, Ano 1809
31

A.H.U, Cabo Verde, Cx. 59, Doc. 23, Ano 1809
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dos ataques das tropas de Napoleão; necessidade de recusar o pedido de aceitar na 

Capitania prisioneiros feitos aquando da invasão francesa a Portugal; necessidade de 

mobilizar recursos materiais – cavalos, alimentos frescos, carnes e animais vivos para 

debelar a fome em Portugal, resultado, sobretudo, dos efeitos da política de terra queimada 

adoptada pelos soldados portugueses, no sentido de provocar o desânimo dos invasores. 

              

Para total entendimento da realidade um ofício dirigido ao Governador da Capitania com 

jurisdição também sobre a Costa da Guiné que se definia em: Cacheu, Bissau, Geba e 

outras terras sob a soberania portuguesa, datada de 5 de Janeiro de 1811, no qual dava 

conta da invasão francesa a Portugal. Nele se pode ler: “Achando-se este Reino invadido 

por hum formidável Exercito francez (…). Temos em nosso puder hum grande numero de 

prezioneiros que todos os dias se augmentao (…) por este motivo lembrou o Governo 

propor a V.Excia receber nessa ilha, para distribuir pelas outras do seu comando 800 a 1000 

destes prizioneiros (…).”32

O governador recusa receber os prisioneiros, justificando a sua decisão, na sua missiva de 

Maio de 1811, com argumentos essencialmente de segurança e de falta de alimentos. Pode 

ler-se: “ (…) atesta o miserável e calamitoso estado actual destas ilhas (…) que mal pode 

existir o supérfluo, aonde falta o necessário (…).”33

           

Corrobora o testemunho do Governador Dom António Coutinho de Lencastre, a Câmara da 

Ribeira Grande que sobre a mesma matéria, num acórdão de 8 de Abril de 1811, diz:” 

estando ahi presente os oficiais da mesma abaixo assignados, a Nobreza que se convocou 

a qual foi proposta e ponderado pello actual Governador e Capitão General Dom António 

Coutinho de Lencastre a preposicao que lhe foi feita pello Governador de Portugal a 

admicao de oito centos a mil prisioneiros assim como o fornecimento de carnes, milhos, 

feijão e cavalos para o exercito, fazendo-nos entender a obrigação que todos os vassalos 

tem de concorrer para a defesa da Pátria.

Depois de ouvidos as partes presentes, unanimemente se resolveram a admissão dos 

prisioneiros, acham ser impraticável não pela escassa de mantimentos senão também por 

falta militar que os contenham, e fortalezas em que se conservam.”34
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Isto demonstra qual sintonia de opinião e decisão sobre um problema que lhes era comum –

a segurança e o bem-estar, embora relativo, dos povos.

Nas diferentes ilhas do arquipélago cabo-verdiano aparece a Câmara enquanto 

representação do município. Na ilha de Santiago havia uma Câmara na cidade da Ribeira 

Grande e outra na vila da Praia. A da cidade da Ribeira Grande contava com quatro 

freguesias, a saber: São João Baptista; dos Picos, São Salvador; Santa Catarina e Santo 

Amaro. A vila da Praia sede do município representava as freguesias seguintes: da Vila da 

Praia – mais tarde Nossa Senhora da Graça; da Nossa Senhora da Luz; da de São 

Lourenço dos Órgãos; da de S. Tiago Maior; da de São Miguel.35

Toda a ilha do Maio corresponde ao território do município do mesmo nome, e nela apenas 

uma freguesia, a de Nossa Senhora da Luz. A ilha da Boavista do ponto de vista 

administrativo constituía um concelho, o qual era dividido em duas freguesias: a de Santa 

Isabel e a de São Roque. A ilha de Santo Antão formava um concelho com três freguesias: a 

de Nossa Senhora do Rosário; a de Santo António das Pombas e a de São João Baptista. 

Na ilha de São Nicolau existia um Concelho e também uma freguesia de Nossa Senhora do 

Rosário. Na ilha do Fogo havia um Concelho e três freguesias: a de Nossa Senhora de 

Ajuda; a de São Lourenço e a de Nossa Senhora da Conceição. Na vizinha ilha da Brava 

constituía um concelho e duas freguesias: a de São João Baptista e a de Nossa Senhora do 

Monte.

As ilhas do Sal, São Vicente e Santa Luzia, sem povoamento que justificasse a elevação à 

categoria administrativa de concelho, logo sem quaisquer representações ou autoridades.

Em todas as ilhas povoadas se encontrava forte presença do poder central na figura dos 

comandantes feitores, representantes do Governador, por isso também autoridades 

administrativas e militares. No entanto, a convivência entre as Câmaras e o poder delegado 

nunca fora boa.

Com efeito, os Comandantes – feitores eram nomeados por Sua Alteza Real sob proposta 

do Governador. Eram, por conseguinte, subordinados seus, por isso subalternos. O 

Governador tinha o poder de os substituir, embora, posteriormente informasse ao monarca, 

solicitando a sua anuência. Foi o que aconteceu com o Comandante – feitor da ilha do Maio, 

António dos Santos Cardoso: “(…) homem preto e natural da mesma ilha [dizia o 
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Governador] suspendi porque fazia o que queria, o que motivava desordens de sorte que o 

mesmo os estrangeiros queixavam de alguns roubos. E que o Governador já lhe tinha 

advertido de sua frouxidão. Foi advertido a vista não só daquele povo senão também dos 

estrangeiros, enfim dizia que sim mas nada de novo sempre puxando para a sua primeira 

educação (…).”36  

As Câmaras eram compostas pelo Juiz – Presidente; dois vereadores designados de juiz 

vereador mais velho e mais novo; um procurador e um escrivão da câmara. Entretanto, 

reinava a desordem, mas tentativa houve de se organizar a Capitania e as Câmaras 

Municipais contribuíram. 

Em muitas ocasiões, foram as Câmaras factor de desorganização e contribuíram para a má 

administração da Capitania, porém, muitas associavam-na ao Governador sobrecarregavam 

a população de impostos. 

A Câmara da Ribeira Grande de Santiago, em representação do povo, manifestara ainda a 

preocupação com a segurança e os efeitos perversos que o seu reforço provocava nas

actividades económicas locais, se ele tiver de ser feito a custa das milícias, elementos da 

população que, voluntariamente, fazem guardas, apoiando a tropa paga. Pode-se ler: “ (…) 

solicita o reforço das tropas pagas a fim de libertar os milicianos para o serviço da 

agricultura.”37

De acordo com António Carreira, as Câmaras destas ilhas [Cabo Verde] quase sempre são 

compostas de homens ignorantes ou degredados38; porque os que melhor podiam ocupar 

estes cargos, ou se escusam por serem militares, ou por quererem sem responsabilidades 

ter as suas ordens uma Câmara venal ignorante. Tal se denota com alguma facilidade nos 

documentos, representações que se enviavam para o Reino, vários dos quais sem 

assinaturas do colectivo camarário mas sim, colocavam apenas cruzes. Muitos vereadores 

não sabiam ler nem escrever.

Com efeito, uma exposição dos Senadores da Câmara da Ribeira Grande ” (…) reclama a 

contribuição que os moradores tinham proposto ao Governador para isentar os milicianos de 

guarda. Pelo que os Senhores Senadores da Câmara entendem de injusta e prejudicial 
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intento (…).”39Justificando “ (…) a Câmara tanto assim que fez servir os mesmos officiais o 

ano seguinte de 1810, o Governador tem comportamento deshumano por ter lançado tributo 

e seu dilatado governo tem arruinado esta ilha (…).”40 As eleições camarárias realizavam, 

anualmente, nas quais participavam os notáveis e os homens bons de cada concelho. A 

eleição camarária era indirecta através da delegação de poderes para designar os oficiais 

concelhios num grupo de homens bons.

Do mesmo modo, a Câmara da Boavista, homens bons e principais do povo dirigiram um 

ofício a Sua Alteza Real, dando a conhecer a miserável situação desta ilha: “Somos 

acometidos quase geralmente de secar e portanto obrigados a comprar todo o nosso 

sustento principalmente pão aos navios estrangeiros (…) Rogando que sejam livres dos 

impostos a semelhança da ilha da Madeira. Juntam as Certidões das vítimas das fomes de 

1810.”41

Retrata a difícil situação social da ilha, aliás poderia ser extensivo a todo o arquipélago.

1.3. Na administração da justiça

Na Capitania Geral de Cabo Verde a administração da justiça era exercida por tribunais de 

primeira instância. 

Contudo, recorria-se das decisões destes tribunais para as de Relações de Justiça, com 

total independência do Ministério e Secretário de Estado, não havia recursos, mas careciam 

da revisão do Chanceler Mor do Reino que as podia anular, se proferidas contra o que 

estava legislado.

Deste modo, os negócios forenses, demandas e causas judiciais e litigiosas entre partes, no 

civil como crime, eram julgados em tribunais de primeira instância, com admissão de recurso 

para as relações.

Os juízes de primeira instância habilitados pelas Universidades tinham perpetuidade de 

cargo, sendo, porém, mudados trienalmente de lugar. Assim, o foro judicial da primeira 
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instância era desempenhado por juízes territoriais de cada Concelho, Vila ou Cidade e, 

ainda, por aqueles a quem por lei fossem entregues certas causas de foro privativo, 

provendo-se auditorias para o foro eclesiástico, pupilar, comercial, marítimo, criminal e 

fiscal.

No que concerne à feitura das leis cabia às Cortes, o rei tinha de promulgá-las e sancioná-

las, conferindo-lhe com a sua assinatura virtude legislativa. Ao Chanceler Mor do Reino 

competia examinar e rever todos os diplomas régios, consultas e restrições dos tribunais, 

que só vigorariam pela assinatura.

Desta forma, qualquer peça que fosse reconhecida em contravenção com as leis de Cortes 

“Ordenações”, códigos legislativos, seriam, obrigatoriamente, devolvidas ao rei com 

fundamentação, a fim de serem revistas nas instâncias originárias.

1.3.1 Na economia 

As ilhas enfrentavam dificuldades que ficaram registadas no relatório do ano de 1810 

elaborado pelo Capitão da Marinha pelas ilhas do arquipélago de Cabo Verde, António 

Pusich do qual constatou que ” (…) sistema de monopólio arruína a agricultura, as fomes e 

misérias que os habitantes tem sofridas poderiam ser prevenidas se ali tivesse havido 

Governadores Magistrados e mais empregados públicos que animados pelos sentimentos 

de humanidade tivessem procurado animar e promover a cultura das terras pelos meios que 

são conhecidos e sabidos (…) as fabricas já se acham extintas, porque os seus lucros não 

correspondiam a esperança dos interesses que se prometiam, isto e por ser mal trabalhada 

e pior dirigida.”42

Com o relatório de Pusich ficou claro a falta de zelo das autoridades locais bem como a 

questão da propriedade a qual as melhores terras concentravam na posse de alguns, não 

primando para a prosperidade colectiva.
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Contudo, acrescentar-se-ão as contratações através das arrematações dos principais 

produtos destas ilhas, com peso na economia, tal como a urzela que contribuía muito para a 

receita pública, mas as autoridades da Metrópole entregaram-na aos grandes capitalistas 

monopolistas da Europa, de então. 

A economia das ilhas estava, fundamentalmente, apoiada no apanho da urzela e na 

tecelagem de panos da terra. A criação de gado e outros géneros cultivados 

complementavam a economia, não tinham significado de maior. Destinavam-se a 

subsistência da população.

Nesse rol de produtos, destacava-se a urzela, fora desde sempre o produto base da 

exportação para a Europa, onde se aplicava na tinturaria de tecidos finos.

Pode-se ler: “A sua – urzela – exploração enriqueceu a Fazenda Real e muitos 

contratadores nacionais. Mas quem dela tirou lucros mais substanciais, foi a Inglaterra, a 

Holanda e a França, os mais destacados compradores. Foi nesses quatro séculos e meio, o 

sustentáculo principal da indústria europeia de tinturaria de têxteis.”43

A exploração da urzela, directamente, pela Coroa foi a partir do momento em que este 

líquen fora valorizado com a industrialização europeia do século XVIII, segundo o período 

que vai de 1790 a 1818.

A monarquia portuguesa contribuiu em acelerar o processo de decadência económica de 

Cabo Verde, quando em 1819 fez a concessão da exclusividade, por vinte anos, de tráfico 

de escravos e do comércio da costa da Guiné e Cabo Verde. Concorre, assim, 

decisivamente para a perda, por parte de Cabo Verde, das fontes exteriores de crescimento; 

esse monopólio permitia: controlar as exportações de escravos pelos morgados que já não 

podiam, a partir de então, fazê-lo directamente; como o preço dos escravos que, entretanto, 

duplicou, seguiu-se o abandono das culturas de algodão e o retrocesso da tecelagem.

Esta decisão de arrendamento repercutiu na produção, daí reconhecer-se-á a importância 

dos escravos na economia das ilhas como mão-de-obra, factor de produção e da 

sustentabilidade do sistema sócio-económico e institucional. 
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Na tentativa de colmatar a falta de dinheiro e de mercadoria necessários, ao curso normal 

dos negócios públicos, o governo das ilhas oficiou para o Rio de Janeiro, na persuasão de 

que dali receberia apoio para debelar ou atenuar os efeitos da crise que se instalara em 

Cabo Verde. Em resultado, os poderes públicos também entraram em crise, face a 

desorganização ocasionada pela mudança da Corte para aquela cidade. A crise agravou, 

ainda, mais e na falta de chuva a fome era uma realidade.

O tráfico de escravos era uma boa fonte de rendimento para a frágil economia das ilhas. 

Mas a partir de 1802 não foi registado qualquer cobrança, pelo que não se sabe o facto que 

levou as autoridades competentes a não registar.

Por conseguinte, pode estar-se associado aos actos de pirataria praticados pelas nações 

estrangeiras no roubo de escravos, principalmente, nas costas onde a presença portuguesa 

fosse diminuta; outrossim os próprios responsáveis pela administração das praças 

envolviam nos negócios de escravos, sem contudo, pagarem a Coroa o devido imposto.

António Carreira aponta” (…) o poder económico ligado ao grande negócio de escravos 

dominava o poder político.” Acrescenta “ (…) o número de traficantes portugueses não era 

por si só elevado. Mas os interesses dependentes da mão-de-obra escrava são que davam 

importância ao tráfico clandestino.” 44

Entretanto, desde o início da industrialização da Inglaterra, esta nação vinha combatendo no 

sentido de abolir o tráfico de escravos, mas ” (…) ninguém se conformava com o 

desaparecimento desta fonte de avultados lucros. Foi assim que este conjunto de interesses 

se opôs ferozmente a extinção do tráfico e, logo que esta se consumou reuniu forças e 

cabedais para tentar o seu prolongamento em regime de clandestinidade. Para tanto 

contaram com o apoio dos governos e que pressionados pelo clamor dos traficantes e dos 

agricultores foram tentando a manutenção do sistema. E conseguiram-no por bastantes 

anos.”45

As autoridades de Cabo Verde envolveram no tráfico de escravos, mesmo estando em vigor 

os sucessivos tratados que exigissem o fim do tráfico, vários navios espanhóis navegavam 

com bandeira portuguesa e passaporte concedidos pelo governo de Cabo Verde. 
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Consequentemente, Carreira refere a governação e ao funcionalismo público nestes termos: 

“ Desgraçadamente se pode dizer que nestas Possessões há um Governador, e um 

Comandante, mas que não há Governo. O País [Cabo Verde] esta inteiramente 

desorganizado.”46  

E a dado passo teceu o seguinte comentário:” (…) estou convencido por uma experiência de 

oito anos, que em quanto as cousas do Ultramar correram pela Secretaria da Marinha, 

nunca as Possessões prosperarão; porque os Ministros mudam frequentemente, e com eles

mudam a Politica, as ordens, os Decretos e tudo mais. Assim como se sucedem variando as 

opiniões, assim se sucedem as ordens e portarias, contradizendo-se umas as outras. Todos 

os dias se pedem informações sobre o mesmo objecto; e quando elas chegam a Lisboa, já o 

Ministro tem mudado, e já o novo Ministro tem nomeado novas autoridades, a quem pede 

novas informações. Com este estado precário de cousas pode haver ordem no Ultramar?”47

Além do desmando político-administrativo ao nível do Governo Central, outros factores 

contribuíram para a desordem na Capitania de Cabo Verde, conforme nos dá conta Carreira: 

“A miséria físicas e morais, provocadas pela fome, acresceu a instabilidade político – social 

derivada da crise do Poder na Metrópole, a indisciplina dos funcionários, civis e militares.”48

Aponta, ainda, a questão do acesso à propriedade “ (…) descontentamento de certos 

sectores de rendeiros e pequenos proprietários rurais, face a arbitraria divisão da 

propriedade da terra, a desorganização da vida económica, ao estado de miséria em que 

vivia grande massa de população, ante a relativa opulência e arrogância dos poucos 

morgados e “brancos da terra” existentes (…).”49

Para retratar o estado da Capitania de Cabo Verde antes da revolução de 1820, esta 

passagem dá uma visão global da realidade:” Os estabelecimentos Portugueses na 

Senegambia formam um Governo sujeito ao das ilhas de Cabo Verde (…) e são cercados 

por gentios mais ou menos insolentes, mas que geralmente dominam os portugueses; e 

com eles o Governo local sempre transige apesar do que se tem escrito. Os insultos, os 

ferimentos, e até homicídios feitos por eles aos Portugueses, se deixam em silêncio ou são 

ainda pagos com aguardente. Os gentios, conhecendo esta fraqueza, abusam; cada dia 

                                                          
46

CARREIRA, … – O Trafico de escravos nos …, p. 98
47

CARREIRA, … – O Trafico de escravos nos …, p. 98
48

CARREIRA, … – O Trafico de escravos nos …, p. 24
49

CARREIRA, … – O Trafico de escravos nos…, p. 24



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

34

requintam em exigências, já ao governo, já aos particulares, que se vem obrigado a ceder a 

tudo para evitar um mal maior.”50

O que se verifica, ainda, hoje, nos ex-territórios da capitania são quiçá resquícios dos 

tempos que já lá vão, impedindo uma organização sadia das sociedades, onde o respeito 

pelas leis, quer ou consuetudinárias ou escritas, não é de todo importante.

1.3.2 No domínio cultural

           

No presente estudo definimos “cultura” no sentido antropológico, tendo em mente a procura 

constante de um nível de percepção que dê resposta as exigências que se impunham na 

época. Cultura é o conjunto dos traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e 

afectivos, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social, englobando as artes, as 

letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, 

as tradições e as crenças.51

Com efeito, Oliveira Martins realçou “ (…) a ideia de uma educação dos negros é, portanto, 

absurda, não só perante a história, como também a capacidade mental dessas raças 

inferiores (…).”52 Com esta citação de um intelectual de oitocentos ficara bem demonstrada 

a forma obscurantista de encarar a raça negra, pelo que a preocupação em instruir os povos 

de ultramar era mínima.

Ainda sobre a educação diz Garrett:” A par com a religião a instrução pública foi 

despresada, as letras menoscabadas, e o homem de talento e o sábio calcado e 

espesinhado pelo estúpido e ignorante. A mocidade não tinha mestre; a impostura e o 

orgulho inventaram por esta causa o mais ridículo abuso em que pode cair uma nação.”53

Nesta situação, logo a educação não contribuíra na formação das consciências, aliás, é a 

função principal da educação.
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Alguns governadores recorreram, a críticas severas, visando o Governo do Reino: “Deve o 

Ministério estabelecer em cada vila um mestre público de primeiras letras, para ensino de 

toda a mocidade, dos forros e mesmo dos escravos que seus senhores quisessem; sendo 

para admirar o atrasamento em que esta a educação publica que possuindo a nação aquela 

colónia há mais de trezentos anos, ate agora, nem pela Câmara nem pela Fazenda, se 

tenham criado aulas para ela.”54

Devido a qualidade duvidosa dos mestres, várias foram as famílias que desistiram de 

educarem os seus filhos no arquipélago e como a única alternativa enviarem-nos para 

frequentarem as escolas no Reino.

Na tentativa de inverter a situação do ensino no Reino, fora elaborado o primeiro projecto 

pós – pombalino, com vista a reforma dos estudos no decurso do século XVIII, ano de 1778. 

O seu autor foi Francisco de Borja Gastão Stockler.55

            

O plano de estudo de Stockler tinha, nas palavras do autor, o duplicado objecto de formar os 

costumes e alumiar o entendimento. O objecto do plano nunca foi de uma instrução pública 

geral para elevar a capacidade e o conhecimento atinentes a resolução dos variadíssimos 

problemas que o Reino enfrentara.

             

Conforme o plano apresentado a instrução seria, na totalidade, distribuída por 4 graus: 

primeiro grau – instrução necessária a todos; segundo grau – instrução própria para 

agricultores, artistas ou artífices e comerciantes; terceiro grau – instrução complementar aos 

graus anteriores e conhecimento elementares de Ciência e Artes; quarto grau –

conhecimento extenso a todas as Ciências e Artes, nas suas diversas relações com a ordem 

social.

Pela carta de lei de 6 de Novembro de 1772 representava um diagnóstico a situação do 

ensino no Reino: “ (…) apresentara-se como se iniciasse a actuação régia no sentido de dar 

soluções aos funestos estragos, com que pelo longo período de dous séculos se viram as 

letras arruinadas nos mesmos Reynos, e Domínios.”56

Com isto, constata-se pelo esquema apresentado nas colónias não havia escolas oficiais 

nos diversos graus, mormente por falta de professores ou mestres, pelo que sabemos até o 
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fim da presença portuguesa nos territórios ultramarinos nem todas as províncias tiveram 

esses quatros níveis de ensino estampados no plano de 1778.

Maria Fernanda Enes, (1994) na sua tese o Liberalismo nos Açores – religião e política 

(1800-1834) – tem afirmado que a crise provocada pela expulsão da Companhia de Jesus e 

a discrepância, entre o legislado na reforma pombalina e o praticado, se se verificaram em 

todo o reino, com muito mais intensidade se fizeram sentir nas ilhas atlânticas.57  Em Cabo 

Verde também, ressentiu da expulsão da Companhia de Jesus, pois, nela se tinha apoiado a 

instrução dos africanos.58 De Resto, o diploma que havia criado seminário em seiscentos, 

nas terras de padroado, de acordo com o estabelecido no Concilio de Trento, nunca fora 

implementado, não passando também de letra morta a criação de um seminário em 

Santiago. 

Na falta de uma educação oficial ou escolas oficiais “ (…) populações que arrastavam um 

baixo nível de vida, praticando uma agricultura de miséria a mercê das secas, uma pesca só 

em épocas de penúria agrícola e, como recursos de rendimento, o sal e a urzela totalizam 

metade do comercio de importação”59, na distribuição e utilização das terras acrescenta 

apenas os “morgados” que em pequeno número partilhavam a terra da ilha, podiam adquirir 

mão-de-obra para exploração das suas propriedades. “Os (morgados) contentavam-se em 

colher o bastante para alimentar as suas casas e os seus luxos, sem se preocuparem em 

introduzir novas plantas e novos métodos.”60

Nesta condição, a existência de grandes latifúndios nas mãos de alguns homens que não 

incentivassem a produção a larga escala mas sim o bastante para as suas necessidades, 

em consequência vem a fome, a miséria, a iletria, o analfabetismo que são elementos 

negativos que perpetuam o atraso económico e social com reflexos a nível cultural.

Assim, reconhecemos o contributo da Igreja católica na educação do povo do Ultramar. O 

Governador num dos seus ofícios dá conta dos serviços prestados pelos eclesiásticos no 

ensino, na procura da civilização, “ (…) pois há cadeiras por se leccionar sem mestre. 

Solicita mais dinheiro para cobrir despesas com os mesmos.”61 Até a revolução de 1820, 

todo o ensino era assegurado pelo clero nas suas instalações. Não existiam escolas 
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públicas ou particulares em que a mocidade pudesse adquirir noções básicas, sem as quais 

nunca está preparada para a efectiva participação no desenvolvimento das suas terras.

          

Na sequência da comunicação da autoridade máxima de Cabo Verde, Sua Alteza Real 

solicitara e ordenara ao Governador ” (…) a facilitar e promover escolas públicas em toda a 

parte que for necessário para a cómoda e conveniente instrução dos habitantes; e 

procedendo com toda a perspicácia na escolha dos mestres exigindo a mocidade a 

frequência da escola aos sete anos.”62

Para o arquipélago pouco ou nada, o Governador podia fazer para cumprimento da ordem 

recebida da Coroa.

Todavia, havia dificuldade em encontrar pessoas com conhecimentos das primeiras letras 

para ensinarem a mocidade, entretanto, ainda se lhe exigia que fosse perspicaz na escolha 

dos mestres. Os poucos mestres disponíveis eram párocos, não podendo ensinar todas as 

disciplinas não só por falta de preparação bem como por impossibilidade de tempo, pois 

tinham também que administrar a fé, a sua primeira função. 

Reportando ao relatório de Pusich, este refere que sucessivos governadores pouco ou nada 

fizeram para alterarem a situação das colónias, contribuindo, assim, para que permaneçam 

o estado de incivilidade e de degradação, parecendo não terem saído da classe dos Povos 

bárbaros que antes eram. Se ser civilizado é ser instruído, dificilmente se encontraria nas 

colónias, tanto mais que na própria Metrópole, centro irradiador da civilização, o 

analfabetismo atingia cerca de 90% da sociedade. 

Com efeito, por mais lentas que fossem as transformações económicas, sociais, culturais e 

outras, numa sociedade, como a de Cabo Verde onde mais de 90% ou mesmo 100% 

depende de uma agricultura pobre, com técnicas tradicionais ou rudimentares, de 

rendimentos aleatórios, dependente muito das condições climatéricas, não se espera bom 

nível cultural. O desenvolvimento é harmonioso, todos os sectores interagem entre si. A 

população vive mal alojada, subalimentada, iletrada e rotineira. Qualquer sociedade onde as 

condições básicas não estão reunidas dificilmente elevar-se-á culturalmente.

            

Corroborando com a posição de Oliveira Marques que tem retratado a situação da seguinte 

forma:” A habitual falta de dinheiro impedia todo e qualquer esforço de promover a instrução 
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quer no nível central quer nos níveis locais. A escassez de fundos somava-se 

frequentemente a ausência de interesse pelo fomento cultural das colónias. Ao fim e ao 

cabo o número de colono branco era o mínimo e a preocupação pelo nível educacional dos 

negros nenhuma.”63

Deste modo, nos Domínios, como então se designava Ultramar português, as escolas, onde 

as havia, ficavam sob alçada dos governadores e dos bispos. Foi por razões económicas 

que grande parte do ensino elementar e médio passou a ser ministrado nos conventos.64 Em 

Cabo Verde, havia poucas escolas e estavam sob a responsabilidade do Bispo.

Face a difusão das ideias iluministas, passou-se a exigir mais na selecção daqueles que 

desejassem ser mestre. O candidato a mestre deveria provar, oralmente, que sabia ler e, 

por escrito, que conhecia as quatro operações aritméticas, todas as letras maiúsculas e 

minúsculas do alfabeto, e o catecismo. 

Não obstante, aos requisitos exigidos para ensinar em todo o Reino acresciam as 

deficientes condições que lhes eram oferecidas aqueles que vinham para as ilhas. De 

insalubridade associadas ao magro salário e a diminuta possibilidade de enriquecimento 

desaconselhavam a procura do ofício de mestres no arquipélago.

Então, esta tarefa sobrava para os degredados, aos quais tinham alguns conhecimentos das 

letras, mas sob fortes suspeitas de actividades duvidosas, sendo muitos deles deportados 

por crimes de lesa-majestade ou político. Os mestres degredados eram fortemente vigiados 

pelos juízes de crime e corregedores a quem competia a inspecção das actividades dos 

mestres.

  

António Carreira destaca no seu livro Os Portugueses nos rios de Guiné (1500-1900),

citando Honório Barreto distinto Governador de Guiné, caracterizara a imigração branca 

nestas palavras: “A má qualidade de gente que da Europa vem para estas possessões é 

uma das causas do atraso da civilização delas. Degredados por crimes infames, e homens 

da mais baixa classe do povo, e que apenas aqui chegados passam a Notáveis e até oficiais 

não podem introduzir bons costumes; antes pelo contrário, adoptam os de cá, porque 

favorecem sua imoralidade. Os padres são os mais libertinos e desmoralizados.”65

                                                          
63

MARQUES, A. H., de Oliveira, História de Portugal –  Das Revoluções aos nossos dias, Vol. III, Lisboa: Palas editoras, 3ª 
ed., 1986, p. 196 e ss
64

CARVALHO, … – História do Ensino …, p. 490
65

CARREIRA, António – Os Portugueses nos Rios de Guiné (1500-1900) (Subsídios para o seu estudo), Lisboa: Ed. do autor, 
1984, p. 98



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

39

A parte final do Antigo Regime português tanto no aspecto socio-económico é clara a 

desmoralização social bem como a sua abrangência as possessões ultramarinas. Cabo 

Verde sofreu a desordem que a Metrópole caíra. Consequentemente, a desordem alastrara 

e provocara mazelas noutros ou em todos os sectores da vida do arquipélago.

Autoridades subalternas e mesmos os habitantes exigiam e reivindicavam vários direitos e, 

no entanto, o Governo e as câmaras sem capacidade de acudirem e, por isso, sem os poder 

satisfazer as suas exigências.

A conjuntura internacional não permitira a Portugal ter receitas e despesas ajustadas e pior 

ainda o lucro. Porém, toda a primeira metade do século XIX fora uma sucessão de invasões, 

guerras civis, golpes, revoluções e levantamentos. Indicamo-nos a invasão francesa, o 

tratado comercial com os ingleses, o atraso industrial de Portugal, são apenas alguns 

exemplos. 

Resta saber, por altura da revolução de 1820, encontrava-se o cabo-verdiano preparado 

para se apreender as mudanças políticas? Nos últimos anos da monarquia absoluta 

verificaram-se alguns desmandos no governo de D. António de Lencastre que detinha a 

jurisdição também da Costa da Guiné. Pouco amado pelos seus súbditos pelo facto de ter 

lançado impostos sobre a população para a defesa das ilhas, na altura das invasões 

francesas a Portugal. Igual sorte teve o Governador António Pusich acusado de não se 

haver esforçado suficientemente nas diligências necessárias para acudir às necessidades 

dos habitantes das ilhas.

Por tudo isto, a sociedade cabo-verdiana recebeu de bom grado as alterações políticas 

introduzidas no arquipélago com o movimento liberal, pois a realidade organizacional 

presente nas instituições, nas quais as políticas são executadas careciam de intervenção 

profunda no campo político e sem excluir os de natureza cultural e económico. Contudo, “As 

inovações políticas verificadas no Reino em nada alteraram o seu tradicional relacionamento 

com os autóctones africanos.”66 Onde inclui a realidade ultramarina cabo-verdiana que não 

alterara também o relacionamento com o Reino, entretanto, a sociedade cabo-verdiana 

esperava que tal acontecesse. 
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Com a revolução de 1820 veio o Constitucionalismo que marcara todo o período pós 

revolucionário até os dias de hoje. As leis passaram a ser discutidas, votadas e escritas em 

Constituições, para o conhecimento universal e entendimento inequívoco. É certo que a 

revolução de 1820 não se assumiu na sua totalidade, outras revoluções deram o contributo 

necessário para o triunfo do constitucionalismo monárquico bem como o constitucionalismo 

republicano.
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                                                              CAPÍTULO II

                                      CONTEXTO POLITICO INSTITUCIONAL

                                  DO ARQUIPELAGO PÓS REVOLUÇÃO DE 1820
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2.1 Nas Instituições da Administração Régia 

    2.1.1 A adesão ao vintismo

A notícia da revolução chegara ao arquipélago cabo-verdiano a 1 de Março de 1821, 

desencadeando o juramento de fidelidade, por parte das principais autoridades na cidade da 

Ribeira Grande a 4 de Abril “ (…) e sendo ai ajuntara o Ilustríssimo e Excelentíssimo 

Governador General destas Ilhas António Pusich, e Reverendíssimo Cabido, o Doutor 

Ouvidor Geral desta Comarca João Cardoso de Almeida Amado (…).”67

Com este acontecimento iria alterar-se o modelo administrativo que vigorava, vindo a 

demitir-se o Governador António Pusich.

Era Março de 1821, Boavista foi a primeira ilha do arquipélago que soube da revolução de 

Agosto do ano transacto, sete meses depois, o que representara a dificuldade e o 

isolamento em que foram votadas as ilhas. Existia a dificuldade de comunicação regular 

quer com Lisboa quer com o Rio de Janeiro e mesmo entre as ilhas, factor de embaraços ao 

real desenvolvimento de toda a Capitania de Cabo Verde. Havia um sentimento de 

abandono do poder central; internamente, as ilhas estavam isoladas por falta de ligações 

marítimas entre as mesmas e destas para a Praça da Guiné.

Com efeito, a chegada a Boavista da noticia da Revolução, logo o Comandante da ilha, 

“poder supremo”, e a Câmara decidiram-se, sem mais delongas, a fazer a aclamação da 

nova ordem, o que provocou sérias perturbações no quadro insular. Pode ler-se no auto: “

(…) aclamem Vª. Senhoria a continuação nomearam hum deputado para hir a Portugal 

(…).”68

Por conseguinte, o Comandante fez deslocar a ilha de S. Nicolau onde foi proclamada a 

Constituição em 21 de Abril de 1821. A chegada da ordem da proclamação da iniciativa do 

Comandante de Boavista, a ilha de Santo Antão, encontrou a Constituição já proclamada a 

mando do Governador-geral António Pusich.

A atitude assumida pelo Comandante da Boavista que mandou proclamar a Constituição 

nas ilhas de Santo Antão e São Nicolau sem autorização do Governador – geral gerou um 
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conflito interno a nível governativo. Na sua exposição a Cortes, o Governador-geral acusa 

de prepotência e nepotismo as autoridades de Boavista. Nela se pode ler: “ (…) a ilha da 

Boavista como sendo o foco de discórdias e insubordinação pelo partido que ali existe e 

absoluto domínio que adquiriu a numerosa família do dito Martins que ocupou todos os 

lugares públicos da dita ilha (…).”69

            

Acrescenta Pusich que o referido Comandante “ (…) tendo manifestado uma absoluta 

insubordinação tanto a este governo, como a esta Junta da Administração da Real fazenda 

e constando-me que de acordo com alguns mais poderosos habitantes daquela ilha dirigiu 

uma representação o actual Governo de Portugal em que declarava querer ou separar se da 

dependência deste Governo abraçando o novo sistema Politica ali estabelecido ou reduzir 

toda esta Capitania ao mesmo sistema dando-lhe forças necessárias (…).”70

Prosseguiam nas ilhas a proclamação da futura Constituição, naquelas onde não o fora por 

iniciativa do Comandante da Boavista. Como se pode ver, em Santiago celebrara-se a missa 

sob a invocação do espírito Santo com o Tedum cantado. O Auto das Câmaras da Cidade 

de Ribeira Grande e Vila da Praia relatava o juramento de fidelidade no dia 4 de Abril de 

1821 nas casas da Câmara e Paços do Concelho, com a presença das autoridades e muita 

gente da nobreza e o povo da cidade e vila bem como assim os chefes e mais oficiais dos 

Corpos Militares. Pode ler-se na notícia enviada ao Reino: “ (…) pelas Câmaras foi acordado 

que se fizesse este presente auto solene para que constasse que estando esta ilha de São 

Tiago assim como todas as outras em paz e sossego.”71

Assim, e tendo presente o sucedido com o Comandante da Boavista as principais 

autoridades Eclesiásticas, Civis e Militares usaram da palavra aos presentes, com o 

propósito de assegurar o público sossego, a renovação do juramento da observância a 

Nossa Santa Religião, de fidelidade e obediência ao Nosso Amado Soberano. Neste sentido 

se jurava abraçar a Constituição que as Cortes de Portugal haveriam de fazer, depois de 

aprovada e sancionada pelo mesmo Augusto Senhor. No discurso proferido na mesma data, 

4 de Abril de 1821, Pusich afirmou ter convocado os habitantes de S. Tiago com o seguinte 

objectivo “ (…) para de comum acordo combinamos os meios de evitar a desmembraçao da 

Capitania que pode conduzirnos a uma anarquia mal terrível para toda a sociedade.”72
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Sendo assim, a justificação, apresentada pelo Governador, tem a sua razão de ser em 

garantir a unidade e só depois em ajustar medidas conducentes a resolução de outras 

questões.

Seguidamente, o Desembargador Ouvidor-Geral tecera algumas considerações a respeito 

da mudança de regime e sobre o acontecimento da ilha da Boavista. Aconselhou aquele 

magistrado aos presentes a “ (…) abraçarmos e observarmos a Constituição ou nova forma 

de Governo, que for aprovada e sancionada pelo Mesmo Senhor.”73

          

Com o intuito de assegurar boas relações entre as instituições, o novo Comandante 

designado para a ilha da Boavista ao assumir o cargo, António de Sousa Machado, assinou 

um ofício, dirigido a todas as Câmaras, pedindo que não censurem o procedimento dos 

habitantes da Boavista, no qual afirmara o seguinte:” (…) esta ilha confessa e reconhece a 

subordinação que deve ter a Capital ella quer ser súbdita as autoridades ahi instituídas (…). 

Essa ilha he habitada de homens de merecimentos, de cidadoens honrados aclamem a 

Constituição elejam novo Governo em que as mais Ilhas adjacentes sejam ouvidas as 

eleicoens.”74

Na ilha Brava, o auto de proclamação, datado de 21 de Abril de 1821, no estilo e 

semelhança do da capital; as ilhas do Maio e de Santo Antão seguiram o acontecimento da 

capital, enquanto São Nicolau publicara unanimemente querer-se ligar ao sistema adoptado 

em Portugal, e jurando reconhecer o Governo Supremo de Portugal, as Cortes e a 

Constituição que elas fizerem, sem aquela restrição que aqui se praticou. Isto é, diferente do 

que se fizera na capital da Capitania onde se condiciona a adesão ao novo regime, a 

respectiva aprovação e sanção por Sua Majestade.

A ilha do Fogo, ainda que, o governador Pusich desconfiava da sua adesão aos 

acontecimentos da ilha da Boavista, devido os conflitos existentes entre o Comandante da 

ilha e o Governador-geral, mas ela aderiu a posição da capital.

          

Contudo, exigia-se, que se formasse na Capital uma Junta de Governo Provisório General 

composta por naturais portugueses nomeados pela pluralidade de votos de todas as ilhas. 

Assim, se constituiria uma Junta Governativa que seria dissolvida com a tomada de posse 

do novo Governador, que só mais tarde viria a ser nomeado. A Junta Governativa seria 

presidida pelo Coronel Joaquim José Pereira e mais quatro membros todos habitantes da 
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ilha de Santiago. Tal facto foi contestado pela população de Santo Antão nestes termos:” 

(…) nossa justa opinião e que devemos tributar subordinação ao Governo dessa Ilha logo 

que a Junta dela seja feita pela pluralidade de votos de todas as ilhas, porque parece ser 

inteiramente uma coisa oposta ao Direito da Razão que um povo dessa Ilha tenha poderes 

para formar um Governo de toda a Capitania (…).”75

           

E continuava “ (…) que o voto e opinião geral deste Povo (Santo Antão) e principais assim 

como nossa justa opinião e que devemos tributar subordinação ao Governo desta Ilha logo 

que a Junta dela seja feita pela pluralidade de votos de todas as Ilhas, por que ser 

inteiramente uma coisa posta ao Direito da Razão que um Povo dessa Ilha tenha poderes 

para formar um Governo de toda a Capitania.”76

Como vimos, na sequência da revolução de 1820 e da Carta Regia: “ (…) formou uma Junta 

Provisória do Governo desta Capitania ou Província presidido por Joaquim José Pereira e os 

restantes lugares por Manuel Roiz Silva da Afonseca; Manuel Alexandre de Medina; António 

José Silva.”77  

A referida Junta tinha como função assegurar a governação da Província até a chegada do 

novo Governador e de realizar as eleições dos Deputados as Cortes; tinham já sido 

retirados da Capital o Governador Capitão Geral António Pusich e o Desembargador 

Ouvidor-Geral João Cardoso de Almeida Amado por serem negados por pluralidade de 

votos de fazer parte da Junta Governativa. Algumas ilhas protestaram a continuação de 

António Pusich no Governo, daí a sua não inclusão na referida Junta. 

O juramento das Bases da Constituição nos quartéis da Vila da Praia e na Igreja Matriz 

ocorreu no 1 de Maio de 1821 e, no entanto, os chefes Militares declaram a Pusich que lhe 

cessava de ter mando algum sobre o Povo porque instalaram uma Junta Provisória para o 

Governo desta Capitania. É de ressalvar o carácter pacífico daquela substituição pelo qual 

conservavam todas as honras de direito.

Mas num Auto da Câmara da Vila da Praia referindo o documento pode ler-se: “ (…) que o 

ex. – Governador “ antes da sair de S.Tiago” procurou todos só meios ocultos de afugentar e 

destruir as ideias liberais de que este Povo se principiava a possuir (…).”78
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E mais acrescenta que “ (…) houve tentativa de não declarar a Constituição em Cabo Verde, 

mas a iniciativa por desrespeito ao Governador, começou na ilha da Boavista e isso não se 

fez alegando excessos que poderiam ocorrer. A declaração publica estava marcada para 4 

de Abril na Vila da Praia e no dia 3 o ex- Governador rasgou o Manifesto (…).”79

Este relato dá razão a Silva Dias quando diz: “ (…) os Governadores do Reino procuraram 

evitar o eco do movimento liberal que se desenvolvia em Espanha.”80 Houve tentativa de 

não declarar o manifesto. Em Cabo Verde, isso se verificou a vista das autoridades 

presentes.

Na dependência da província de Cabo Verde, na Guiné fizera-se o juramento e 

reconhecera-se a Constituição Nacional no dia 7 de Outubro mas repetiu-se o mesmo 

juramento no dia 1 de Novembro pelo facto de naquela data não se ter, ainda, criado a Junta 

Governativa. No juramento do dia 1 de Novembro houve festejos e três dias de iluminação, 

não se tendo concluído com mais termos religiosos por falta de um sacerdote.

Enquanto o movimento liberal progredia em Portugal, o governo régio, sedeado no Rio de 

Janeiro, a 26 de Marco de 1821 nomeava, na pessoa do Ministro e Secretario dos Negócios 

da Marinha e Domínios Ultramarinos, “ (…) Tenente General Luís Ignacio Xavier Palmerim 

para Governador e Capitão General das Ilhas de Cabo Verde (…).”81 Provavelmente, nesta 

data, ainda, não tivesse chegado à Corte notícia da Revolução, ocorrida em Agosto de 

1820, no Reino.

Esta nomeação está ligada ao próprio modelo governativo que Portugal possuía. O estilo do 

poder nos anos dez do século XIX até a Revolução de 1820 foi o de um Governo de 

sobrevivência. A orientação, nos dizeres do Prof. Silva Dias ” (…) tinha aliás a concordância 

do Rio de Janeiro, única fonte política da autoridade dos Governadores do Reino. Ora o Rio 

de Janeiro não queria ouvir falar em Constituição, em Cortes ou em mudanças.”82

Associava-se, ainda, a ideia de que “os Governadores do Reino procuraram evitar o eco do 

movimento liberal que se desenvolvia em Espanha, a sombra das lutas pela 

independência.”83
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Diante deste quadro, Portugal, sede da Metrópole, sentia-se desapoiado sem forças 

motivadoras para puder fazer face às necessidades de todo o ultramar. A Corte no Rio de 

Janeiro tinha também as suas dificuldades não conseguindo, contudo, resolver problemas, 

que nunca resolveu, querendo tão-somente usufruir do pouco que o Reino produzia.

           

Contudo, o relacionamento entre a Metrópole e o Ultramar no seu todo e as ilhas de Cabo 

Verde em parte era deficiente, fruto de um desconhecimento da situação real. O Conselho 

Ultramarino, muitas vezes, decidia sobre a realidade ultramarina, de acordo com o que 

entendia ser o ultramar.

Significa que não teriam soluções para realidades que lhes eram hostis e desconhecidas. 

Tudo leva a crer que os erros, abusos e os vícios do estado, que atolam a nação, promanam 

tanto dos homens que o gerem, como das instituições e da estrutura que o integram.

Depois de se fizerem o juramento solene das Bases da Constituição de Portugal, partiram 

destas ilhas não só para participar as Cortes e representar os habitantes a mando da Junta 

Governativa dois deputados, Nicolau dos Reis Borges e Luís António Araújo. Impedia-se 

uma maior dilação, a que as eleições em território arquipelágico impunham, evitando-se o 

vazio representativo até que a deputação ao soberano congresso fosse, com toda a 

legalidade, eleita por votos dos habitantes de todas estas ilhas. Para obviar a dificuldade em 

reunir todos os eleitores, ou seja, cidadãos do sexo masculino maior de 18 anos que saibam 

ler e escrever; com rendimento anual superior a 150 mil reis na capital para nomearam os 

deputados, o negociante Manuel António Martins, num gesto de patriotismo, decidiu “ (…) 

oferecer generosamente a este governo a sua chalupa para conduzir a esta Ilha Santiago os 

eleitores das diferentes Ilhas a fim de se nomearam elegeram os Deputados.”84

Apoio logístico no cumprimento das ordens saídas das Cortes Gerais e Extraordinárias da 

Nação Portuguesa.

Com o anúncio do liberalismo nas ilhas, surgira, naturalmente, oposição a alguns pontos 

focados pelas autoridades representantes do poder central, no que dizia respeito a questão 

latente: se Cabo Verde deve ou não receber ordens do Governo de Portugal ou, então, da 

Corte instalada no Brasil. Na discussão que houve nas Cortes sobre a questão brasileira a 

dado ponto “ (…) Borges Carneiro em seu entender, urgia sobretudo enviar um auxilio eficaz 

as ilhas atlânticas e as possessões africanas, ameaçadas de anexação pelo governo do Rio 
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de Janeiro.”85 Não se referira, explicitamente, ao arquipélago de Cabo Verde mas se 

conhecia a intenção das ilhas de Cabo Verde mais o Reino de Angola de se juntar ao 

Governo do Rio, então tê-las-ia em mente. O desejo de anexação ao Brasil resultara de 

sucessivos erros cometidos na administração a partir de Lisboa, enquanto cabeça da 

Metrópole.

           

Ainda, é de destacar a decisão que o movimento regenerador tomara de imediato para as 

províncias de África. O Decreto das Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação 

portuguesa de 24 de Maio 1822 que dava nova forma aos Governos das províncias da 

África e Forças Militares, que nelas se empregassem. Por Carta de Lei de Sua Majestade foi 

ordenada a sua execução. Alterava-se a denominação de colónia para província; davam-se 

indicações precisas sobre as competências dos eventuais governadores: ” 1 Os 

Governadores das províncias de África, que até agora se denominavam Capitania Gerais, 

serão Militares de profissão e ficarão presidentes das Juntas de Governo, que ali se 

acharem instauradas, enquanto não se estabelecer nova forma de governo para aquelas 

províncias.”86

Ora, decorridos doze meses após o juramento das Bases da Constituição manda El-Rei, 

pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, nomear “O Coronel João da Matta 

Chapuzet para Governador da província de Cabo Verde e Luís Serrão Diniz para Oficial da 

Secretaria do Governo.”87

Só a 16 de Fevereiro de 1823 tomava posse o Governador Chapuzet e no dia seguinte 

reuniu-se em sessão a Junta Governativa, tomando a presidência da mesma, conforme o 

decreto do Soberano Congresso. A demora entre a nomeação e a tomada de posse é 

dilatada pelo que reconhece as dificuldades em se encontrarem pessoas capazes 

disponíveis em ir servir nas colónias. É este governador quem encarou a eventual posição 

divisionista que afectava o arquipélago.

Na verdade, ao desembarcar na Vila da Praia, o governador tinha pela frente a resolver a 

propalada intenção de algumas pessoas, principalmente, da ilha de Santiago de se anuir ao 

Brasil e na sua primeira missiva ao Reino escreve:” (…) algumas pessoas alucinadas tinham 

procurado iludir os povos, fomentando num partido a favor do Brasil, tencionando depor esta 
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Junta Governativa não recebendo o Governador e Tropas Europeus que eram mandadas 

para a Província, e enviavam um Deputaçao ao Rio de Janeiro a fim de os protegerem em 

seus planos (…).”88

Dado o fraco apoio e receptividade da anuência ao Reino do Brasil, visto que também não 

tinha sido intenção das principais autoridades, ou seja, apenas alguns homens proprietários 

de terra estiveram interessados em anexar ao Brasil; deste modo o Governador foi bem 

recebido por todas as autoridades “ (…) até da bastante distância tinha vindo ao encontro, 

puserao luminarias por quatro dias consecutivas”.89 Por consequência da intenção de anuir 

ao Brasil decorre a ordem emanada da Corte, a pedido do Governador Chapuzet, de que “ 

(…) se conserve as duas companhias provisórias das tropas europeias que se acham ali 

destacadas porque, deste modo, pode assegurar o sossego e união daquela Província com 

Portugal.”90  Alegando no seu documento que em Cabo Verde há um forte partido pela 

independência.

Além disso, a situação na ilha Santiago não era de sossego público, pois, os rendeiros da 

Ribeira dos Engenhos tinham homens armados e ninguém mais podia entrar na sua 

povoação sem licença deles, sob pena de ser insultado, maltratado e até com todo o risco 

de vida. Todos armados “ (…) declararam que eles não obedeceriam mais a este Governo e 

que lá tornassem algum do seu mandado seria morto que valessem de nada os Pastores do 

R.mo Bispo, nem as admoestações do respectivo Pároco tendentes a pacificar aquela 

gente.”91

Esta recusa de pagar renda estará ligada a ideia de que houvesse substituição de 

proprietários da terra, passaria então a serem donos quem as trabalhassem, daí a recusa da 

obediência as leis, a Constituição da Monarquia Portuguesa. No seguimento desse 

acontecimento o Governador Chapuzet acompanhado do Ouvidor e Desembargador foram a 

Ribeira dos Engenhos para repor a autoridade e ouvindo as queixas dos habitantes “ (…) 

que pelas ideias falsas que tinham recebidas ou adquiridas, julgando-se em plena liberdade 

com a Constituição, dando-lhe esta o direito de não pagarem aos proprietários; de serem 

desobedientes as autoridades e aos escravos de ficarem livres como cidadãos…tudo volta a 

boa ordem.”92
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Consequentemente, a reacção a mudança do regime absoluto para constitucional na 

Capitania de Cabo Verde não trouxe, e não esperava a maioria dos habitantes, mudanças 

significativas do seu “statuo quo”. 

Portanto, mais desgraçados ficaram os escravos, com o reforço das leis seriam mais 

controlados; para os degredados seria a oportunidade de as suas penas serem perdoadas e 

regressarem as suas origens; para a governança seria mais do que certa a sua manutenção 

no posto; para o povo era a esperança de melhores dias; para os homens bons e grandes 

proprietários chegava o momento de refazer a estratégia de sobrevivência num regime que 

lhes era desconhecido; para os militares era a altura para se requererem as promoções há 

muito aguardadas; enfim expectativas e desejos muitos satisfeitos e outros nem por isso.

2.1.2 As eleições gerais vintistas

Com o triunfo do movimento regenerador rompera-se com o antigo uso – no qual as Cortes 

seriam um espaço onde os súbditos aconselhavam o rei, apoiando na decisão soberana –

da representação por ordens. Inicia-se a nova fase da soberania da Nação cujo exercício se 

faz pela representação no Soberano Congresso. A vida eleitoral começara poucos meses 

após a revolução liberal, com o cumprimento das instruções de 22 de Novembro de 1820, 

que representam o primeiro código eleitoral português.

Na verdade, ficaria estabelecida um sistema indirecto, a quatro níveis (Freguesias, 

Paróquias, Comarcas e Província), no qual todos os cidadãos eram chamados a participar. 

Todos os cidadãos eram elegíveis como deputados, à excepção dos Conselheiros de 

Estado e dos empregados da Casa Real. A representatividade foi cerca de 1 deputado por 

cada 30.000 habitantes. 

A fim de evitar que as povoações de menos de 200 fogos ficassem sem representação, 

determinou-se que os lugares de 20 fogos elegessem um compromissário, eleitor da junta 

de freguesia; os de 30 a 40, dois; os de 50 a 60, três e, assim sucessivamente.

O primeiro Parlamento Português era composto por 181 representantes dos quais 100 por 

Portugal metropolitano (continente) mais nove para as Ilhas Adjacentes Açores e Madeira, 

sete deputados pelas possessões africanas e asiáticas e 65 deputados para o Brasil.
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Logo, as eleições deveriam realizar-se, respectivamente, as de paróquia, no segundo 

domingo de Dezembro, as de comarca, no terceiro domingo e as de província, no quarto, 

para que os deputados eleitos se reunissem, em Lisboa, no dia 6 de Janeiro de 1821, para 

se inaugurarem as Cortes.

Finalmente, realizadas as eleições em Dezembro de 1820 através do sistema indirecto, saiu 

eleita uma maioria burguesa de proprietários, comerciantes e burocratas.

           

Em cumprimento das instruções de 22 de Novembro de 1820:” Em Cabo Verde as eleições 

realizaram-se a 31 de Dezembro de 1821 e 1 de Janeiro de 1822, na ilha de S. Tiago. No 

primeiro dia foram eleitos deputados proprietários Manuel António Martins, natural de 

Portugal e residente na ilha da Boavista; D. António Coutinho de Lencastre, ex-governador 

das ilhas de Cabo Verde, natural de Portugal e residente no Rio de Janeiro; e substituto 

José de Rezende Costa, natural de Minas Geraes e residente no Rio de Janeiro. No dia 

mediato declarou-se nulla a eleição (ao abrigo das Instruções) do segundo proprietário e 

substituto, e procedeu-se a outra, o que as cortes aprovaram sob parecer de 20 de Março 

de 1822”93

Desta decisão da anulação vieram aprovar a substituição dos proprietários dos assentos em 

4 de Agosto de 1822. Portanto, não se repetiram as eleições as Cortes Ordinárias, tão 

somente “ (…) e melhor meio era o renovar-se nesta capital e nas outras ilhas por ordem 

desta, e a seu exemplo o juramento de observância à Nossa Santa Religião de fidelidade e 

obediência ao Nosso Soberano o Senhor D. João Sexto e sua Regia Dinastia.”94 Assim, não 

houve eleições de Deputados, mas sim a representação na pessoa de José Lourenço da 

Silva que permanecera em Lisboa, pois, tinha seguido viagem, na sequência da notícia da 

revolução de 1820, para representar os habitantes da Capitania.

As reuniões das Cortes eram, sobretudo, para aprovação de uma Constituição escrita, onde 

se definissem os direitos naturais do homem e do cidadão, assegurasse a liberdade e a 

igualdade perante a lei, fixasse o sistema de separação de poderes e consagrasse o 

princípio da soberania nacional, expresso num governo representativo.
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Na verdade, as sessões iniciaram em 9 de Julho de 1821 e concluídas em 14 de Setembro, 

sendo a nova Constituição assinada em 23 do mesmo mês, jurada pelas Cortes em 30 e por 

D. João VI que, entretanto, regressara do Brasil, em 1 de Outubro. 

Deste modo, a aprovação da Constituição de 1822 marcou o início da implantação do 

sistema demo - liberal na qual também viria alterar o sistema eleitoral iniciado em 1820; as 

eleições passaram a ser directas, mas introduziram-se restrições quanto à capacidade de se 

eleger. Para ser deputado exigia que possuísse uma “renda suficiente”.

Contudo, a Constituição de 1822 consagrava apenas uma câmara, eleita directamente por 

todos os varões que sabem ler e escrever – excluindo de voto nas eleições para as Cortes 

os Regulares das ordens monásticos, e mendicantes, os criados e alguns mais.

No entanto, do título III capitulo I da eleição dos Deputados das Cortes artigo 33º:” Na 

eleição dos Deputados têm voto os Portugueses que estiveram no exercício dos direitos de 

cidadão, conforme os preceitos dos artigos 21, 22, 23, 24, tendo domicilio, ou pelo menos 

residência de um ano, em concelho onde se fizer a eleição. O domicílio dos Militares da 

primeira linha e dos da armada se entende ser no concelho, onde têm quartel permanente 

os corpos a que pertencem (…).”95

No artigo 6 define-se a capacidade eleitoral, que exclui apenas, genericamente, os filhos de 

família com mais de 25 anos, e para o futuro qualquer cidadão que tendo 17 anos não 

souber ler e escrever, quando chegar aos 25) Carta de Lei de 27 de Julho de 1822, art. nº 78.

Entretanto, sociedade cabo-verdiana da década de vinte de oitocentos não estava em 

condições de acompanhar os ideais vintistas explanados na constituição de 1822, “ (…) a 

estrutura social extremamente desigual com todos os hábitos mentais que lhes são 

inerentes (…).”96  Recorda-se que a estrutura da sociedade cabo-verdiana não permitia que 

houvesse eleições no modelo proposto pelos liberais vintistas e aceite pelos Senhores 

Deputados das Cortes Extraordinárias, o facto da existência de larga desigualdade de 

rendimento e assaz existência de cidadãos portugueses que não ficariam representados 

pela ausência de rendimento.

Significa isto que a maioria dos habitantes de Cabo Verde não votava, pois, a lei 

determinava que fosse cidadão português, o que, efectivamente, não era. Aliás, a sociedade 
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cabo-verdiana era composta de “Três classes se reduzem os habitantes destas ilhas [Cabo 

Verde]: a branca, a mulata e a preta; a primeira classe é a mais diminuta e se acha 

complicada com a segunda, que é numerosa (…).”97    

          

Apesar da decisão tomada de conduzir todos os eleitores das diferentes ilhas á S. Tiago 

cabeça da província para nomearam os Deputados, não surtira efeito, pois ” (…) sendo esta 

capitania composta de não menos de dez Ilhas e das Praças da Costa de África, muito 

tempo seria preciso para se juntarem os Eleitores, e estes nomearem os Deputados, que 

talvez quando aparecessem em Portugal já estivesse acabada a grande obra de 

Regeneração.”98  

Não havia condições logísticas nem materiais para que as eleições fossem possíveis. Uma 

vez mais, a falta de meios de transportes que ligassem as diferentes ilhas a de S. Tiago 

justifica o fracasso no cumprimento de mais uma determinação do Reino.

2.1.3 As eleições locais vintistas

Até a chegada das medidas legislativas, na sequência da revolução de Agosto de 1820, as 

eleições camarárias eram de carácter anual para escolha dos oficiais camarários.

Com a entrada do governo liberal, a legislação eleitoral inscrita na Constituição de 1822, 

introduziu alterações na administração pública, adequando-a às concepções liberais de 

centralização e uniformização, implicando também um novo lugar para as câmaras 

municipais.

Note-se que, a Constituição de 1822 se efectuou apenas a regulamentação da nova forma 

de eleição das câmaras na Carta de Lei de 27-7-1822 que lhes mantinha as antigas 

atribuições, exceptuando na jurisdição contenciosa que passaria para os juízes (art. 30), as 

principais inovações deram-se ao nível do processo eleitoral.
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Desde logo, o aumento do número de vereadores, tendo como tabela o número de fogos de 

cada câmara municipal e, o número de substituto. A eleição passa a ser directa para juiz 

ordinário, vereadores e procuradores (art. 2).

Constata-se que os critérios de elegibilidade, tratados nos artigos 3º e 4º são os mesmos 

para a eleição dos Senhores Deputados: maiores de 25 anos, residência no Concelho mais 

de dois anos, meios honestos de subsistência, e não ocupar cargos incompatíveis. 

Excluídos, eram os clérigos, militares de 1ª linha no activo, e para o cargo de Juiz, os 

analfabetos. No mesmo artigo proíbe-se a reeleição sucessiva para aumentar a rotatividade 

dos cargos camarários.

Nos artigos seguintes procedia-se à regulamentação dos actos eleitorais com bastante 

minúcia, revelando uma preocupação de ritualizar uns dos actos fundadores e legitimadores 

do novo regime político.

Como é sabido o poder local detinha os mesmos vícios e formas do poder central, sobretudo 

na hierarquização da sociedade, puramente oligárquico e cada vez tendia para ser mais 

restrito a aqueles que podiam ser nomeados como juiz, vereador ou procurador “ (…) é que 

só eram chamadas as pessoas que costumavam a andar na governança. Logo o corregedor 

quando fazia esta eleição não se achava em roda de si com todos os indivíduos que tem 

direito de votar, achava-se sim com as pessoas principais (…).”99Eram contra esses e outros 

abusos que os liberais vintistas queriam lutar.

            

Os liberais vintistas idealizaram um poder local novo, quando “ (…) perspectivavam a 

modificação do sistema eleitoral não só com a devolução do direito de escolha das 

vereações ao “povo”, através da eleição directa, mas sobretudo como forma de garantir um 

alargamento significativo dos elegíveis, acabando com os antigos critérios de selecção 

baseados na distinção entre nobres e não nobres (…).”100

           

Com estas alterações legislativas garantiriam que os oficiais camarários seriam, de facto, os 

melhores, alargariam as possibilidades de escolhas com maior número de elegíveis.

Contrapunha, as práticas municipais nas quais as vereações das câmaras ou concelhias, 

antes do liberalismo, “ (…) gozavam de uma ampla autonomia no “governo” dos seus 
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territórios e estavam habituados a administrá-los como bem entendiam (…).”101

Acrescentando, ainda as reduzidas hipóteses em aceder aos lugares da vereação e a 

ausência de fiscalização dos actos praticados pelo elenco camarário.

Em Cabo Verde, não há registos da data de introdução das inovações feitas pela 

Constituição de 1822. 

Ao que parece a reviravolta veio logo quando se preparava para instalar novas câmaras 

resultantes da Constituição de 1822. Isto é, a revogação de todas as leis vintistas sobre a 

organização da administração local.

2.2.1 A Suspensão da Constituição de 1822

Não obstante, a esperança na construção de uma nova sociedade, eis que no dia 4 de 

Junho de 1823 chegara a Cabo Verde uma Portaria do Governo expedida pelo Ministério da 

Guerra e dirigida para o Exmo. Sr. Governador da Província de Cabo Verde, informando-o 

da: ” Restituição aos Seus antigos Direitos o Nosso Amado Soberano, O Senhor Dom João 

Sexto, “ (…) que lhe foi entregue em mão pelo Major João Cabral da Cunha Goldofim (…) 

mandou dar imediatamente uma salva na bataria grande desta ilha, e fazendo reunir no seu 

Quartel-general pelo meio dia todas as Autoridades Militares e Civis lhes leu a Proclamação. 

(…) todas as ditas Autoridades prestaram novo juramento de obedecer as ordens de El -

Rei(…).”102

Com o movimento contra-revolucionário surgido em Lisboa denominada de Abrilada viria a 

pôr as reformas introduzidas na Província a ficarem sem valor algum, foram restituídas as 

antigas leis. A notícia foi recebida na ilha de Santiago de Cabo Verde através da Portaria do 

Governo expedida pelo Ministério da Guerra em data de 13 de Julho.

Logo de seguida, o Governador mandou dar imediatamente uma salva na bateria grande da 

ilha, e fazendo reunir no seu Quartel-general pelo meio-dia todas as autoridades Militares e 

Civis que se achavam na Vila da Praia “ (…) todas as ditas autoridades prestaram novo 
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juramento de obedecer as ordens de El-rei, o Senhor D. João Sexto, reconhecendo 

legitimamente na Posse dos seus antigos Direitos e de sacrificarem a vida se for necessário 

em defesa do Throno e pela Conservação de toda a Sua Augusta Dinastia mandando fazer 

um termo.”103

De seguida, o mesmo Governador oficiou aos Comandantes Militares de todas as ilhas para 

que fizessem prestar o mesmo juramento aos Oficiais debaixo do seu comando, incluindo 

aos Governadores das Praças de Guerra de São José de Bissau e do Presídio de Cacheu 

que só se fez expedir em Novembro por causa da tempestade. Na Vila da Praia, ao pôr-do-

sol se fizesse grande parada, dando-se as três salvas do estilo e que depois celebrou um 

solene Te Deum em Acção de Graças ao qual assistiram todas as Autoridades Militares, 

Civis e Eclesiásticas.

           

O Secretário do Governo-geral das Ilhas remeteu a proclamação e mandou ler em todas as 

Freguesias dessa Ilha e afixar nas portas das igrejas a seguinte determinação: “ (…) 

convocado sem demora todas as autoridades civis para prestaram novamente juramento de 

fidelidade a El-Rei, Senhor Dom João Sexto, como legitimo Soberano do Reino, Restituídos 

aos Seus Antigos Direitos e enviando uma certidão de se haviam assim feito o dito 

juramento.”104

Neste ponto, verificar-se-á uma diferença, quanto ao modo, como se fizera a proclamação 

da restituição, ou seja, como deveria ser publicitada, descendo até as freguesias e com a 

exigência de se devolver uma certidão de juramento. Mostrava-se que de facto, a restituição 

tem a ver com a União do Trono e do Altar, que a autoridade reside na figura do Soberano, 

perdendo, deste modo, a ideia difundida que todo o poder residia na Nação, e está 

representada no Soberano Congresso.

           

Contudo, face aos acontecimentos sucedidos em Portugal, a última reunião da Junta 

Governativa de Cabo Verde, criada na sequência do triunfo da monarquia constitucional 

vintista no decorrer da revolução de Agosto de 1820, deu-se no dia 7 de Julho de 1823 “ (…) 

ficando sem nenhum efeito as últimas inovações que tinham acontecidos …então todos os 

Membros da Junta decidiram dissolver-se as suas reuniões, depois de prestaram o devido 

juramento de obediência da Sua Majestade El-Rey.”105  
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Deste modo, não houve resistência ao cumprimento ao estipulado na Carta de lei de 10 de 

Julho de 1823 pela qual toda a Província regressou a situação anterior a Março de 1821. No 

entanto, logo após a dissolução da Junta circulava um “ (…) abaixo-assinado do Povo a 

rogar a Sua Majestade que mantenha o actual Governador João da Matta Chapuzet.”106  O 

que as Autoridades do Reino acudiram positivamente. No momento que o Governador 

aguardava reacção das autoridades, nas Ilhas se acham dissolvidas as Câmaras 

Constitucionais e instaladas outras em conformidade com a lei. 

No arquipélago cabo-verdiano recebida que foi a Portaria já se movimentavam as 

autoridades no intuito de executar as ordens. Consequentemente, todos os acontecimentos 

que se sucederam na Metrópole influiriam, desastrosamente, nas instituições administrativas 

de Cabo Verde, fazendo-as mergulhar numa desorganização quase permanente.

           

Por outras palavras, as constantes alteração das leis, remoção das antigas pelas novas, 

revertia em desfavor de uma sociedade já de si mísera. No entanto, o Governador Chapuzet 

conservara-se no lugar a pedido dos habitantes, como acima se referiu. Com efeito “ (…) a 

Câmara e homens bons da Ilha do Maio implorarão a Sua Majestade Imperial e Real a fim 

de que O Governador fique reconduzido no Governo desta Província em benefício dos seus 

habitantes (…).”107

Embora esta pretensão tivesse sido atendida, o certo é que o governador Chapuzet fora 

substituído, quando foi eleito deputado ao Congresso em representação de Cabo Verde, nas 

eleições cartistas realizadas, em 1826.

            

Já se aproximava a data da morte do monarca, quando em Cabo Verde se conheceu a 

notícia da assumpção por parte de D. João VI do império do Brasil. Assim a “ (…) 13 de 

Março de 1826 convocadas as Câmaras da Ilha de S. Tiago, em vereação geral e 

Extraordinária a todos se fez saber que havendo Sua Majestade o Senhor Dom João Sexto 

tomado o Augustissimo Titulo de Imperador do Brasil.”108

            

Contudo, a situação na Província não era a melhor, queixava-se o Governador de não ter 

pólvora e um só real no cofre. A situação chegara a tal ponto que da Matta Chapuzet ter 
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informado a Lisboa “ (…) circunstancias criticas desta Província exigem promptas 

providencias, sobre as quaes por tantas vezes tenho representado (…).”109  

De facto, a deficiência de comunicações prejudicou o surto económico dos territórios 

portugueses.110 Dificilmente se poderia falar de comunicações regulares entre Portugal e 

qualquer uma das colónias. Por sua vez, as ligações das Ilhas com Lisboa, pela navegação 

portuguesa, eram já muito difíceis no século XVIII, tendo levado o Desembargador Carreira 

de Matos a declarar “ (…) hoje os navios que vem do Reino e tocam este porto Praia para 

fazerem panos tão preciosos ao negocio daquela costa da Guine nenhum deles volta 

(…).”111

Esta deficiência reflecte o desmando em que as colónias se encontravam, nomeadamente a 

de Cabo Verde. A organização das possessões ultramarinas foi fruto da indecisão, da 

dúvida e da incerteza. Não havia um plano formulado e nítido, obedecendo a uma 

orientação metódica, com vista a satisfação das aspirações dos seus habitantes. 

É evidente que a suspensão da Constituição de 1822 pôs fim a primeira experiência liberal 

nas Ilhas de Cabo Verde que, possivelmente, trairia melhorias para o arquipélago, não fez 

mais que acentuar aquela indecisão. As reformas iniciadas poderiam atingir todos os 

sectores da vida do arquipélago, passando pelo religioso, cultural, administrativo, económico 

e sobretudo político.

  

Por exemplo a reforma no plano político seria a reforma geral da sociedade, reformularia a 

questão da colónia relativa a anuência de Cabo Verde ou de S. Tiago ao Rio Janeiro. A 

realização das eleições para as Cortes poderia ter-se-ia traduzido no melhoramento das 

condições de vida. Tal, porém, não aconteceu.

Resumindo, a luta anti-revolucionária esteve intimamente ligada ao conceito produzido pelo 

absolutismo régio, construção de séculos e pela união entre o Trono e o Altar; valorização 

da tradição, como norma política; a transformação do passado em paradigma e a defesa da 

aliança entre a Igreja e a Coroa foram elementos chaves da corrente contra-revolucionária.

Pois, no território cabo-verdiano, como já foi dito, não se ponha a questão de ser liberal ou 

contra-revolucionário, excepção feita aos altos funcionários em função na província, ou seja, 
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do poder central, desde logo, em representação do Estado. Uma sociedade com bastantes 

problemas: desde sentimento do abandono causado pelo interesse da metrópole pelas 

outras possessões ou conquistas, nomeadamente o Brasil, até a ligada a agricultura e a 

indústria e, ao comércio. Estas funcionavam como as únicas actividades geradoras de 

proventos que garantissem a sobrevivência daquela sociedade. Esteve mais preocupado em 

resolver a situação económica, em verdade, as boas iniciativas dos melhores governadores, 

muitas vezes, foram goradas pelos seus sucessores, deste modo, era um continuar de 

iniciativas a espera de realizações. 

Sendo assim, as liberdades civis e políticas, as teorias de liberdade ou então a união entre a 

Igreja e a Coroa ou ainda entre o trono e o altar são conjuntos de discursos e conjunções 

que, no quotidiano da Capitania de Cabo Verde, não suscitavam interesse directo.

Deste modo, procurava-se, primeiramente, debelar a miséria, a fome e a morte do que dar 

atenção aos ditames da política. Por isso, todas as ordens, no sentido de jurar para ou não 

se jurar não preocupavam os habitantes da capitania. 

Posto isto, razoável seria afirmar que as transformações ideológicas dos movimentos de 

protesto numa civilização como a da capitania de Cabo Verde residia no facto de muitos dos 

seus habitantes não se tornaram portadores de visões alternativas de ordem política, 

cultural e social. 

Significa que os membros desta civilização não atingiram um patamar civilizacional que lhes 

dessem visões alternativas, daí o pouco interesse pelos movimentos ou mudanças de 

regime político -ideológico.

Os problemas sociais, da capitania de Cabo Verde, não se confundem com os problemas 

políticos. Aqueles são resultados das políticas definidas na Metrópole. Só se tornavam 

políticos, quando fosse necessário tomar decisões.

As autoridades instaladas na Vila da Praia não tinham poder de decisão, pelo que todos 

assuntos eram despachados em Lisboa e pelo tempo de demora perdiam eficácia. Muitas 

das vezes passavam de Ministério para Ministério, de maneira que a decisão sempre que 

intempestiva não surtiria efeitos decisivos, associando-lhe, ainda, o facto de que quem 

decidia não conhecia, em regra, a realidade e o seu impacto no arquipélago.
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A organização política dos territórios do ultramar, antes da revolução de 1820, era descrita 

como sendo uma organização não para resolver as necessidades dos habitantes, à procura 

do bem-estar; a revolução vintista tentou dentro das limitações que as circunstâncias do 

momento impunham inverter à situação, com medidas de fundos, na distinção clara das 

diversas autoridades presentes, no sentido de procurar a eficácia das decisões, mas o 

movimento contra revolucionário levou a que a situação voltasse ao anterior estádio ou 

então piorasse.

Contudo, na administração colonial a decisão de um homem pesava e muito – o governador 

capitão – general – a sua ingerência directa em todos os domínios, foi para a colónia, 

indiscutível, o que ele fazia estava bem feito desde que não existissem protestos e 

reclamações das pessoas livres; à excepção dos colonos residentes e dos naturais com 

alguma assimilação, o rei pouco se importava com os abusos perpetrados pelos 

governadores e comandantes das praças. Não foram poucas as representações do povo a 

El-Rei, queixando-se dos abusos dos Governadores, que não obtiveram resposta.      

No regresso ao tradicionalismo, uma das primeiras medidas foi a revogação de um conjunto 

de leis: a destituição das autoridades das Câmaras Municipais vintistas, substituindo-as pelo 

do tempo do absolutismo, não quanto às pessoas, mas quanto à maneira de designar os 

procuradores e vereadores.

No entanto, no plano económico e social, os diplomas revogados não figuram os que 

regulavam matéria da Fazenda Pública, os que extinguiam a Inquisição e a Patriarcal, os 

que suprimem os privilégios de foro, as coutadas, os direitos banais de portagem, os que 

reformam os vínculos, os forais e os serviços da justiça.

Com efeito, a batalha dos contra revolucionários seria de índole meramente ideológico-

política, não se mostrara interesse em modificar as reformas económicas efectuadas pelos 

revolucionários vintistas que também repercutem nas de natureza políticas e sociais.       

É evidente que o apoio do clero, quer regular quer secular, para o estabelecimento do 

absolutismo tivera papel de relevo na mobilização ideológica, única força contestatária 

organizada que pode fazer frente aos vintistas. A restituição ao monarca dos Inauferíveis 

Direitos régios vinha fortalecer a consciência religiosa de uma percentagem da população 

portuguesa que, convicta de que a soberania provinha de Deus, encarava o movimento 

regenerador, eivado de “ ideias iluministas”, como veículo de desgraça na terra. Conforme 
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J.S. Silva Dias, não se fizeram esperar muito as autoridades oficiais para varrer da 

superfície social do País as grandes mutações económicas políticas e culturais verificadas 

durante o vintismo.112

3.1 A Carta Constitucional e a Usurpação

A Carta Constitucional foi elaborada com o contributo de cartas de outros países e reflectia a 

reacção conservadora contra a promulgação de constituições populares.

Além disso, a Carta Constitucional introduziu no seu figurino algumas inovações. Importa 

salientar o surgimento do quarto poder, assim, os poderes passara a ser: legislativo, 

moderador, executivo e judicial. O primeiro pertencia às Cortes, composta de duas 

Câmaras, a dos Deputados (eleita por quatro anos e sufrágio indirecto, por um número 

limitado de indivíduos de sexo masculino, que tivessem, pelo menos 100$000 de renda 

líquida anual) e a Câmara dos Pares, nomeados sem número fixo, pelo rei, vitalícia e 

hereditariamente – nela entrando também, por direito, o príncipe real e os infantes.

Na segunda posição, aparece o poder moderador, que a Carta Constitucional considera “a 

chave de toda a organização politica” pertencia privativamente ao rei que, como tal, podia 

nomear os pares, convocar as cortes e dissolver a Câmara dos Deputados, nomear e 

demitir o governo, suspender os magistrados, conceder amnistias e perdões, e vetar as leis 

decretadas pelas Cortes. Enquanto também o poder executivo pertencia ao monarca e ao 

governo. O poder judicial cabia aos juízes e jurados.

Por outro lado, o rei para além de nomear os Pares também lhe assistia o direito de criar um 

Conselho de Estado, composto por conselheiros sem número fixo, de nomeação régia 

vitalícia, enquanto cabeça do poder moderador.

A Câmara dos Pares compunha-se por: um duque; vinte e seis marqueses; quarenta e dois 

condes e dos viscondes, esses pares pertenciam à nobreza e, somando o cardeal-patriarca 

de Lisboa; quatro arcebispos e catorze bispos pelo clero secular. No entanto, havia 

determinado de que, para o futuro, arcebispos e bispos leigos tomassem, de direito, assento 

                                                          
112

SILVA DIAS, … – Os Primórdios …p. 830



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

62

na Câmara dos Pares pelo simples facto da sua elevação à dignidade. Equivaleria a afirmar 

que quase toda a alta nobreza e o clero ficavam com lugar cativo nas Cortes. Com a Carta o 

poder voltara para as mãos do clero.

Com o falecimento de D. João VI: “ (…) ficou governando os Reinos de Portugal e Algarves 

em nome de Sua Majestade o Senhor Dom Pedro Quarto, o Governo creado pelo Decreto 

de 6 do sobredito mez (Março) e Presidida pela Sereníssima Senhora Infante Dona Izabel 

Maria (…).”113

Por conseguinte, D. Pedro IV prometia abdicar a favor da sua filha, sob a condição de se 

casar com o seu tio D. Miguel, ao qual era confiado a Regência do Reino, desde que 

cumprisse a condição imposta do juramento da Carta Constitucional. Esta solução trouxe a 

Portugal problemas de difícil solução. D. Pedro era imperador do Brasil, dificilmente, os 

brasileiros ou os portugueses aceitaram a reunião das duas coroas mesmo com estatutos 

separados e autónomos. Apesar de difícil situação, em Portugal a regente interina, Infanta 

Isabel Maria, fez aclamar o Texto Constitucional e organizara as eleições para as novas 

Cortes.

A outorga da Carta Constitucional implicava, desde logo, uma mudança de natureza de 

regime político: de monárquico absolutista a monárquico constitucional; ao outorgar a Carta, 

ao exercer o poder constituinte, o Rei manifestava-se, pela última vez, como rei absoluto; 

mas a partir desse momento ele tornava-se um poder constituído ao lado de outros três 

poderes também constituídos e, por isso, não lhe pertencia o poder de revisão constitucional 

– este pertencia às Cortes com sanção obrigatória real (art. 140 e segs.).

Isto significa que o rei não podia rever a Carta Constitucional, no entanto, tinha poderes para 

dissolver os órgãos representativos, segundo a lei fundamental. 

           

Assim, bastava a vontade do Rei para que a Câmara dos Deputados pudesse ser dissolvida, 

uma vez ouvido o Conselho de Estado que era também constituído por cidadãos da sua 

confiança. Neste sentido, o Rei podia bem como o regente D. Miguel, “ (…) Usar da 

atribuição do Poder Moderador, e Dissolver a referida Câmara de Deputados.”114 No uso do 

direito que a Carta Constitucional lhe confere, dissolvera a Câmara dos Senhores 

Deputados.
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Entretanto, Herculano defendia a Carta Constitucional, outorgada por D. Pedro, como 

exequível e garantia dos direitos individuais, mas admitia, contudo, a possibilidade de ser 

aperfeiçoada, pelo que considera crimes todos os atentados à mesma.

          

Reconhece-se, contudo, a Carta Constitucional, em si, é uma garantia de segurança dos 

cidadãos, no exercício dos direitos fundamentais já que, com a sua existência ela limita e 

regula todo o poder.

Para a época a Carta Constitucional representava um certo amadurecimento político –

constitucional, reconhecendo os direitos individuais, pelo que logo com o triunfo dos liberais 

entrara de novo em vigor.

De 1826 a 1828, a situação política foi extremamente precária, face á ameaça do regresso 

ao absolutismo o que, de facto, veio acontecer. O sistema absolutista reflectia-se com 

consequências para todo o Reino, pois a elaboração de leis e decretos deixaram de ter 

participação dos Deputados. Seria o mesmo que regressar ao período anterior à revolução 

de 1820.

Porém, desde a proclamação de D. Miguel como rei absoluto em 1828, o absolutismo 

governava, apesar de não encontrar apoios internacionais, nomeadamente da França, 

Inglaterra e Áustria países que outrora apoiavam o tradicionalismo, tão necessários para 

resolver a falta de receitas, e não conseguindo força interna para se opor aos liberais que 

em breve desembarcariam em Portugal, vindo de Açores e dos países de auxílio, sobretudo, 

da Inglaterra. A guerra que opôs miguelistas e liberais só veio a terminar em 1834 com a 

Convenção de Évora, Monte.

Com efeito, a situação europeia, a partir de 1831, era favorável ao término da guerra, 

porém, os liberais tiveram apoios financeiros, políticos e militares para derrotar os 

miguelistas. Apoio vindo de países como a França e Inglaterra, após a Revolução de 1830, 

em França.

Entretanto, o movimento tradicionalista, absolutista e contra-revolucionário português tinha 

como objectivos: defesa do absolutismo régio; da hierarquia social das três ordens; do 

catolicismo integral e de uma cultura que não contrariasse os princípios da Fé que a Igreja 

Romana estatuíra. Constituía, assim, a tradição concretizada nas instituições que era 



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

64

necessário manter e restaurar, opondo-se à tendência das concepções liberais que se 

formaram ao longo do século XVIII, após a revolução francesa.

3.2 Como foi recebida a Carta Constitucional em Cabo Verde?

A morte de D. João VI viera alterar a situação política não só no reino como no Ultramar. À 

chegada desta notícia o Governador Chapuzet mandara publicar a Imperial e Real Carta de 

Lei de 15 de Novembro de 1825, celebrando-se, para o efeito, uma vereação geral onde se 

acordara felicitar a Sua Majestade Imperial e Real.

Consequentemente, a quando da morte de D. João Sexto ” (…) a notícia tinha sido dada por

algumas embarcações estrangeiras que tocarão nestas ilhas; porém logo que teve carácter 

oficial e constou ao mesmo tempo que não vinhão de Portugal socorros alguns pecuniários, 

a consternação se tornou geral, pela irreparável perda que sofremos, e pelo terrível futuro, 

que talvez nos ameaça, com a existência dos partidos que não se julgão extintos totalmente 

no seio da Monarchia (…) estando a Província sobrecarregada de uma divida, a oficialidade 

e os Empregados públicos sem serem pagos há quatro mezes e sem esperança de recursos 

que me habitem para manter o socego e tranquilidade pública (…).”115

Efectivamente, o Povo chorava a perda do seu Augusto Senhor reconhecia na pessoa do 

monarca a pronta resolução dos seus problemas. A morte do monarca aprofundara o

sentimento de desamparo e intranquilidade por receio de não se puder manter o sossego.

Nas outras ilhas a notícia da morte de D. João VI foi recebida de acordo com as 

embarcações que a elas tocavam; na ilha Brava só chegara no dia 29 de Maio e a ilha de 

São Nicolau no dia 6 de Junho. A morte do rei era respeitada pelo que se havia de encerrar 

todos os expedientes públicos por oito dias; um a seis meses de luto; um rigoroso e seis 

aliviados; tropa em funeral por espaço de três dias e a fortaleza daria as salvas da praxe: 

um tiro de cinco em cinco minutos, estando a bandeira içada a meia haste.

Deste modo, os socorros pecuniários que as ilhas solicitaram, com a morte do rei, ficaram 

cada vez mais difíceis de se atender.
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Entretanto, chega a notícia da Outorga da Carta Constitucional por D. Pedro. Com este 

acontecimento, foi decidido que se jurasse em Cabo Verde, no dia 17 de Setembro do 

mesmo ano “ (…) com solenidade e pompa devida com unânime vontade e aplausos de 

todas as Authoridades Empregados Públicos, Negociantes e Proprietários que concorreram 

a esta Vila da Praia.”116 Este processo iniciou-se na Praia. O juramento à Carta 

Constitucional com solenidade devida, com unânime vontade “ (…) aplauso de todas as 

Autoridades, Empregados Públicos, Negociantes e Proprietários que concorreram a esta vila 

da Praia foi a 17 de Setembro de 1826 (…).”117

Tendo em conta a régia Determinação de 29 de Julho, o Bispo da Diocese afirma: “ (…) jurei 

e fiz jurar a todos os Eclesiásticos deste Bispado a Carta Constitucional,”118 num ofício 

dirigido à Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, datado de 9 de 

Novembro de 1826.

             

No arquipélago cabo-verdiano, a Carta Constitucional, decretada e mandada observar por 

El-Rey Nosso Senhor a 29 de Julho, foi jurada na Cidade de Ribeira Grande a 9 de 

Novembro de 1826 cujos autos foram remetidos em originais à Secretaria de estado dos 

Negócios da Marinha e Ultramar. No entanto, a 24 de Janeiro era recebida uma 

comunicação, incluindo sete exemplares da Carta de Lei pelo qual Sua Majestade Imperial e 

Real: “[ houve por bem assumir o Titulo de Imperador e do Tratado de Amizade e Alianças 

entre os Reinos de Portugal e Algarves e o Brasil fez saber as Autoridades Civis e Militares 

da dependência deste Governo não só para lhe dar o exacto cumprimento; mas também 

para em todas as Ilhas se praticarem públicas demonstrações de regozijo, assaz conformes 

aos constantes sentimentos de obediência e lealdade que estes povos tributam ao 

Imperador e obediência e lealdade que estes povos tributam ao Imperador e Rey Nosso 

Senhor].119

         

Contudo, foi mais um gesto de obediência e de temor no respeito pelos sábios costumes da 

Nação, todavia, as autoridades de Cabo Verde sempre prestaram, prontamente, as 

determinações enquanto parte da nação portuguesa. A mesma afirmação já não se fazia a 

respeito da Guiné: “ (…) o Prezidio de Cacheu foi atacada com grandes forças pelos 

gentios, nos dias 13, 14, e 15 de Dezembro de 1825, urdida pelo ex. – Juiz do Povo Pedro 
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Gomes induziu os gentios a uma tal guerra e acarretou a pós de si os Grumettes, ou Povo 

do mesmo Prezídio.”120

Quer isto significar que há diferenças de tratamento o que pressupõe desenvolvimento 

desigual. Também a organização a que estavam sujeitos, era diferente. De outro modo, a 

existência das câmaras ajudavam os Povos a organizarem-se melhor.

Todavia, os habitantes do arquipélago – empregados públicos, militares e degredados –

pouco se importavam com as mutações de natureza jurídica – política. Eram, em geral, 

pouco letrados e sem informações aprofundadas do que se passava na metrópole, o 

interesse era reduzidíssimo.

3.3 Eleições Gerais Cartistas 

A Carta Constitucional consagrava a realização de eleições à semelhança da Constituição 

de 1822.

A nova lei eleitoral121 inovou com o aparecimento de duas Câmaras: a dos Pares do Reino 

ou pariato e a dos Senhores Deputados.

As eleições passaram a ser indirectas e o Parlamento composto por duas Câmaras: a dos 

Pares de nomeação régia e hereditária enquanto a Câmara dos Deputados a de eleição de 

base censitária.

            

A consagração na Carta Constitucional do pariato deixara a lei eleitoral ainda menos 

exequível, pois, diminuíra drasticamente o número daqueles que possuíssem condições 

para serem eleitores e elegíveis. Deste modo “ (…) tornou inevitável a elitização da Câmara 

dos Deputados (…).”122 E acrescenta, “ (…) realidade deveras perigosa para o normal 

funcionamento desta instituição legislativa, já que ele era, por definição, a representante dos 

interesses populares (…).”123  
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Assim, as primeiras eleições realizadas depois da outorga da Carta Constitucional reflectiam 

com clareza as tendências conservadoras da “nova ordem”, ao menos na perspectiva da 

fundamentação do poder – soberania. 

Com efeito, para se ser eleitor paroquial era necessário possuir, pelo menos, 100$000 reis 

de rendimento anual, para se ser elegível, pelo menos 400$000 reis. Tal restrições 

reduziram enormemente o número de votantes.

Desta feita, a representação parlamentar ficou nas mãos dos proprietários rurais, dos 

comerciantes, dos industriais e de outros poucos, e a votação parlamentar nas mãos de 

uma classe média tanto rural como urbana.

Entretanto, sabe-se que o sufrágio directo e universal defendido e consagrado pelos 

revolucionários de 1820, acabara por ser suspenso na sequencia dos acontecimentos de 

Vilafrancada, com a Carta de Lei de 10-06-1823, e criara uma junta com a incumbência de 

preparar, de imediato, as eleições, nos moldes antigos. 

Contudo, desde 1823 Portugal vivia sem a Constituição até que Dom Pedro outorgara a 

Carta Constitucional bicamaral e em consequência, no período do interregno, não 

realizaram eleições nenhumas.

Logo, as eleições para as novas Cortes realizaram-se no dia 12 de Dezembro de 1826 “ (…) 

feitas as elleiçoes de Deputados por esta Província as Cortes Geraes da Monarchia 

Portugueza, sahirão elleitos o Exmo e Rev. Bispo desta Diocese, e o Coronel João da Matta 

Chapuzet (…).”124  

Com esta eleição ficavam sem efeitos nenhuns as diligências feitas para a manutenção, no 

arquipélago, do Governador-geral. Porém, a substituição de Chapuzet não gerara polémica, 

mas as Câmaras havia solicitado ao Governo de Portugal que o conservasse, pois, foi um 

dos melhores Governadores que Cabo Verde já teve – refere o documento.

Nas Cortes instaladas após as eleições, segundo a Carta Constitucional, a participação dos 

deputados por Cabo Verde tiveram a proeminente figura daquele que fora durante anos 
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estimado Governador de Cabo Verde, João da Matta Chapuzet e o Reverendíssimo Bispo 

de Cabo Verde Frei Jerónimo de Soledade da Barca.

           

Com efeito, a participação da Deputação cabo-verdiana ficou marcada pelo discurso do 

Ilustríssimo deputado João da Matta Chapuzet, com fortes críticas ao Governo do Reino 

quanto ao abandono das ilhas: “ (…) com elevado rendimento pela venda da urzela e sem 

possibilidades nenhumas de utilizar os seus rendimentos indispensáveis para as suas 

despesas (…).”125

           

Com este discurso o deputado Chapuzet fora alvo de uma devassa mandada proceder pelo 

Ministério da Guerra. Porém, “ (…) a devassa mandada proceder contra o ex-governador da 

Matta Chapuzet não teve seguimento (…).”126

Enquanto caíam mortos os habitantes de Cabo Verde, faltava o básico para se sustentarem, 

iam carregamentos de urzela para o reino e vendidos às potências industriais de então, os 

sucessivos governos negociavam a erva e aplicavam o rendimento ao capricho da guerra. 

Assim sendo, o Governador Vasconcellos num ofício enviado ao governo de Portugal dava 

conta do povo daquela província que a divergência de opiniões, a revolta totalmente aqui 

desconhecidas; factos anteriores sucedidos e que pareciam dar uma ideia contrária, não 

tiveram origem senão pela intriga e cabala de poucos, e não pela índole dos povos “ (…) 

que são talves os mais obedientes e submissos de todos os que compõem as nossas 

possessões (…)”127, apesar de a Carta de Lei de Dezembro de 1826 suspendera algumas 

garantias individuais dos cidadãos.

Não era de se estranhar a posição do Governador Vasconcellos, pois, ele representara os 

interesses do poder instalado, numa tentativa de contrariar o discurso do parlamentar como 

Chapuzet conhecedor da realidade arquipelágica cabo-verdiana.  

Por decreto de 13 de Março de 1828, assinado por D. Miguel, a Carta Constitucional e a 

respectiva lei eleitoral foram revogadas.

Efectivamente, as Cortes Gerais foram convocadas no antigo estilo, os três estados ou 

ordens, a moda da sociedade do Antigo Regime: clero, nobreza e praça popular ou terceiro 
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estado. “É uma divisão jurídica, por um lado é, por outro, uma divisão de valores e de 

comportamentos que estão estereotipados, fixados de uma vez para sempre, salvo raras 

excepções. Cada qual ocupa uma posição numa hierarquia rígida, segundo tem, ou não, 

títulos e tem, ou não, direito a certas formas de tratamento.”128  

3.4 Como se fez no Arquipélago a transição para o absolutismo?

Com efeito, já em Julho de 1828, D. Miguel era rei, proclamado nas Cortes, mas Cabo 

Verde pela dificuldade de comunicação, só em 1829 jurava fidelidade ao Monarca Rei 

Absoluto D. Miguel I. A notícia de dissolução da Câmara dos Deputados chegou ao 

arquipélago cabo-verdiano no dia 13 de Agosto de 1828, através da corveta britânica 

Medina, “ (…) o comandante mostrou papeis impressos dos últimos acontecimentos de 

Portugal, Madeira e Açores (…).”129 A partir desta data o arquipélago mergulhara numa crise 

sem precedente.

O Auto da aclamação do Senhor D. Miguel Primeiro Rei Absoluto de Portugal, Algarves e 

seus Domínios fez-se em Junho na Ilha de S. Tiago da “ (…) mesma forma que nas terras 

do Reyno se tem praticado lavrando o competente Auto cantando-se Te-Deum na Matriz, 

havendo luminárias três noites sucessivos e de dia as salvas do estilo (…).”130

Efectivamente, nas outras ilhas, o acto de juramento foi semelhante o da Ilha de S. Tiago, 

com excepção da ilha do Maio: “ (…) houve oposição a proposição do Comandante da Ilha 

por parte do Tenente-coronel de Batalhão de Melicias António Cardoso de Mello e o Capitão 

Comandante do Destacamento de Linha Izidoro José da Cunha não concordaram em suas 

opiniões.”131

Mas, passado este desacerto “ (…) o jubiloso entusiasmo com que os Habitantes daquela 

Ilha receberam e festejaram a feliz notícia (…).”132
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Contudo, seguiram para a metrópole dois Deputados, para demonstração de votos: (…) irem 

Felicitar á Sua Majestade e beijar a Sua Real Mão, como Deputado pelos Povos desta fiel 

Capitania, o Coronel do regimento de Melicias da Ilha da Boavista Manuel António Martins e 

o Thesoureiro da Real Fazenda João Jozé António Frederico, Deputação que o governo, 

Clero, Nobreza e Povo desta Leal Capitania dirige aos pés do Throno (…).”133

           

Com o regresso ao tradicionalismo vieram também as devassas à vida profissional e privada 

de professores e mestres, para o conhecimento das suas inclinações políticas. As devassas 

deviam repetir-se todos os anos, conforme Provisão do ressuscitado Conselho Ultramarino 

de 26 de Setembro de 1826. Todo o ultramar e a capitania de Cabo Verde, inclusivé, 

ficavam, assim, sujeitos a esta estrita vigilância: “ [(…) a mais seria vigilância sobre o modo 

por que os Professores Régios desempenhao os seus deveres, não só pelo que respeita às 

Sciências que ensinao mas também aos princípios conducentes a huma educação moral 

que constitua bons cidadãos e fieis vassalos (…) se proceda a averiguação sobre as 

opiniões moral e conducta civil e religiosa dos aspirantes ao Magistério […] que pela 

informações que exige e recebi das Câmaras desta Província [Cabo Verde] onde há Mestres 

Régios me consta que os actualmente existentes são hábeis, e de boa conducta tanto moral 

como religiosa].134

Durante todo o período que vai de 1828 a 1834, as ilhas de Cabo Verde funcionaram como 

desterro. O número de degredados ultrapassara os quatrocentos o que levara o Governador 

a chamar a atenção das autoridades de Lisboa no sentido de seleccionar aqueles que 

possuem algum ofício, pois, de que Cabo Verde precisava. 

Com a finalidade de chamar atenção as autoridades do Reino, numa missiva assinada pelo 

Governador de Cabo Verde e dirigida à Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar: [ (…) promovendo a vinda dos que tiveram ofícios (…) e a maior parte dos 

degredados ou são vadios ou foram soldados e torna-se portanto necessário assentar-se-

lhes praça seguindo-se a perigosa consequência de ser esta Vila[Praia] prezídio (…) no 

tempo do antecessor havia maiores meios tanto de segurança que eram as duas 

companhias provisórias compostas de soldados Europeus e livres (…)].”135
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O Governador-geral demonstrara que haveria excesso de degredados e escassez de tropas 

para garantir a estabilidade pública; os degredados são criminosos de várias categorias, 

pelo que o receio era de se levar a sério.

Por conseguinte, a carta régia de 13 de Março de 1828, com força de Decreto, convocava 

os “ (…) três estados do Reyno na forma das antigas Leys fundamentais da Monarchia 

(…).”136 Por este decreto, os seus efeitos práticos, dissolvera a Câmara de Deputados, 

assim como derrogar o decreto de 7 de Agosto de 1826, sobre eleições dos mesmos 

deputados. Todavia, o rei determinara que imediatamente se ordenasse a organização de 

novas instruções eleitorais, o mesmo que dizer, a nova lei ou modalidade eleitoral, e 

igualmente análogos aos antigos usos próprios de uma monarquia – os três estados –

representavam dignamente a nação portuguesa.

A representação da nobreza, clero e povo das ilhas não chegara a tempo de participar nas 

reuniões, porém não aclamara em Cortes o Infante D. Miguel como rei absoluto, somente 

demonstrara votos e beijar a sua mão. Esta seria a última representação por ordens até a 

implantação definitiva do liberalismo na forma cartista.

Desde logo, viram revogadas a Carta Constitucional de 1826 e por extensão a respectiva lei 

eleitoral, com a assinatura do decreto de 13 de Março de 1828, por D. Miguel. Confirma a 

revogação quando este convocara as Cortes Gerais do Reino no estilo antigo, por decreto 

de 3 de Maio de 1828. E, assim, com este decreto D. Miguel foi proclamado Rei de Portugal 

pelos três estados em Julho de 1828, Portugal mergulhava numa guerra civil que se saldara 

por uma vitória dos liberais sobre os tradicionalistas.

           

De facto, houve algumas diligências para a realização das eleições: Pode – se ler, no 

decreto de 15 de Agosto de 1833: ” (…) a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino 

convocando as Cortes Gerais da Nação Portuguesa e (…) decreto de 27 de Setembro 

manda prorrogar as eleições dos Deputados por se achar ainda naquela época a maior 

parte do reino em poder da extinta usurpação (…).”137

A partir de 1833, no ultramar o Decreto Imperial de 28 de Maio do ano seguinte regulava a 

forma de eleição, mas dadas às circunstâncias locais, o mesmo decreto não fora respeitado, 

conforme um ofício do Secretario do Prefeito: ” (…) pois seria tão impróprio, como inhumano 

sujeitar os cidadãos Elleitores das outras Ilhas as moléstias agudas e perigozas que nesta 
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quadra são quasi inevitáveis na Ilha de S. Tiago, onde alias se acha dissolvida por falta de 

população a Câmara da arruinada e deserta cidade da Ribeira Grande que servia de Capital 

(…).”138

De igual modo, o decreto imperial não fora cumprido ao nível do Concelho ou da Paróquia, 

com a justificação de que os mesmos são extensos o que dificultava a reunião num ponto 

central e a impossibilidade de avisar através de Editais as pessoas de boas qualidades para 

proceder as eleições.

Posto isto, com o regresso do absolutismo não se reunirão condições propícias para a 

realização das eleições quer gerais quer municipais.

Muitas outras recomendações, ordens, leis e alvarás não foram implementadas em Cabo 

Verde, mostra qual era a real situação de uma colónia que dista poucos milhas da 

Metrópole, para imaginar como é que as outras colónias mais distantes sentiriam como 

parte da Nação Portuguesa.

3.5. O Triunfo dos liberais

A vitória dos liberais, confirmada na Convenção de Évora Monte, marcara o regresso 

definitivo do constitucionalismo e alguma normalidade da vida política, económica e social 

tanto em Portugal como nas colónias.

Retoma-se a vida eleitoral, com a entrada em vigor da Carta Constitucional, pela segunda 

vez, com efeito, realizaram as eleições em Junho de 1834, na qual o sufrágio era masculino, 

indirecto e censitário.

           

Assim sendo, o Jornal Chronica Constitucional da Cidade do Porto, nº 123 de 18 de Junho 

de 1834 publicou extracto da lei eleitoral que regulamentava as eleições gerais do mesmo 

ano: ” art. 51 – Serão expedidas ordens às Authoridades competentes d´África, d´ Ásia para 

observarem as presentes Instrucções, tanto quanto o permittirem as localidades, e as outras 

circunstancias particulares dos respectivos Paizes; fazendo as mesmas Authoridades para 
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este fim uso do que o seu prudente arbítrio lhes inspirar, até que as Cortes Geraes 

estabeleção regras fixas, e mais amplas a esse respeito. Assim, provisoriamente, as Ilhas 

de Cabo Verde com os Estabelecimentos de Bissau, e Cacheu poderão nomear dous 

deputados.”139

Nestas eleições ficaram eleitos deputados ministeriais ou seja do partido do governo: 

Joaquim da Silva – clero (Governador do Bispado de Cabo Verde) no escrutínio de Cabo 

Verde e Guiné, com 9 (nove) votos e José Joaquim Lopes de Lima, militar (1º Tenente da 

Armada Real) no mesmo escrutínio com 7 (sete) votos. 

Só a partir de 1834 o edifício legislativo atingira as câmaras municipais, desta feita não só 

no processo eleitoral, mas nas suas atribuições. Seriam os pressupostos da construção do 

Estado Liberal, em desmantelar, destruir os grupos e instituições que colocariam entraves 

ao exercício do poder em todo o território da nação. As reformas de Mouzinho da Silveira e 

o Código Administrativo alteraram definitivamente o sistema eleitoral para escolha dos 

representantes camarários. Assim, surgiria um novo contingente de políticos locais, a 

vontade de mudança constituía uma oportunidade para desarticular a vereação municipal 

tradicional.

Na sequência da introdução das reformas de Mouzinho da Silveira, a província de Cabo 

Verde na parte que respeita a Administração Civil, contava com nove concelhos e uma 

Comarca – a de Cabo Verde.

O concelho ou município compunha-se de uma câmara municipal – juízes com poder 

administrativo e económico – e um administrador. Quer dizer que a partir de 1834 o poder 

judicial passara, com o Decreto de 16 Maio de 1832, para a Comarca, daí efectivar-se-á a 

separação das funções que durante séculos pertenciam a Câmara municipal.

Logo transferira o poder judicial para a instituição Comarca, a elite local perdera algumas 

das suas prerrogativas. A figura do juiz do povo reúne as atribuições de Juiz de Paz às do 

Magistrado de Polícia. 

Não consta que tenham havido inovações nas formas da vereação, tendo em linha de conta 

que, com o advento do liberalismo pouco ou nada transformaria quanto ao número de 
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cidadãos para alterar o sistema eleitoral existente no período que antecedia ao 

constitucionalismo monárquico.

As vereações das câmaras ou concelhias, antes do liberalismo, “ (…) gozavam de uma 

ampla autonomia no “governo” dos seus territórios e estavam habituados a administrá-los 

como bem entendiam (…).”140 Por isso, não aceitaram o estatuto que lhes eram imposto 

com os decretos de 1832 e de 1834. A reacção foi violenta, visando sobretudo a defesa das 

prerrogativas municipais existentes.

Todavia, com o triunfo do liberalismo deram-se alterações no sentido de dinamizar a vida do 

ultramar sob um novo ângulo, surge a designação de “Províncias Ultramarinas” daí o 

aparecimento da figura de Prefeito, introduzido pelos decretos de Mousinho da Silveira.

Apesar da Carta Constitucional ter relegado para legislação avulsa141 matérias sobre o 

poder local, os acréscimos feitos ao mesmo poder com os decretos de Mousinho punham 

fim a desmandos existentes no arquipélago, onde a Carta Constitucional não especificava 

os ditos decretos clarificavam-no. Em alguns casos, como na Câmara da Praia “ (…) votam 

até degredados e que os Oficiais são quase sempre rendeiros, ou Artistas com o nome de 

Negociantes (…)”,142 noutras Câmaras desrespeitavam as legislações, assim “O governador 

participa que fez suspender a eleição de novos oficiais para a Câmara, [da Cidade de 

Ribeira Grande] em razão do que continuou segundo ano a servir toda a dita Câmara.”143

Havia grande desregramento, através da acumulação de todos os poderes locais: 

deliberativo, executivo e judicial.

Apesar da situação política administrativa local era caótica, com o decreto de 16 de Maio de 

1832 criara, em Cabo Verde, o cargo de Prefeito. 

Com isto, um rico comerciante próspero do arquipélago de nome Manuel António Martins 

pretendia o lugar. Para o efeito apresentou ao monarca um “ (…) requerimento 

documentado de Manuel António Martins Coronel de milícia da Ilha da Boavista pretende 

entrar no número de concorrentes à Prefeitura da Província de Cabo Verde.”144 Para o cargo 

de Prefeito também eram concorrentes Francisco Simão Margiochi e outros mas a escolha 
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recaíra sobre Martins. A 16 de Maio de 1834 ele era Prefeito da Província de Cabo Verde:

“(…) a três de Setembro de 1834 na Ilha da Boavista, Casa da Prefeitura tomou posse e 

entrou no exercício de Juiz de Direito destas Ilhas [Cabo Verde] o Bacharel António Carlos 

Coutinho.”145  

Houve, efectivamente, diligências em se dotar a Província das principais autoridades, tendo 

seguido as directrizes dos liberais que seriam a existência dos poderes separados.

Ressalva-se que o tempo da permanência a frente da Prefeitura de Manuel António Martins 

foi curto, pois, a 4 de Novembro de 1834 pedia-se a exoneração do dito Prefeito à Câmara 

dos Senhores Deputados por ter, juntamente, com outras pessoas, aclamando D. Miguel Rei 

de Portugal à frente do Batalhão. “O requerimento enviado à Câmara dos Deputados tinha 

aval do cidadão Marcelino Resende Costa, a Câmara da Vila da Praia e as demais Ilhas 

declararam contra os factos praticados por Manuel António Martins (…).” 146

Acresce, ainda, dentro das decisões tomadas, com o triunfo liberal, reorganizaram o 

Conselho Ultramarino, quanto ao seu pessoal afecto e a estrutura, em 1832, mas este 

vigorou até Agosto de 1833, foi posto fim ao dito conselho por razões de simplificação 

administrativa e contenção financeira.

Extinto em 1833, o Conselho Ultramarino deu lugar à Junta Consultiva do Ultramar, com o 

objectivo de ser ouvida em todos os assuntos que o Ministro tinha de resolver e sobre todos 

os projectos e decretos relativos à administração ultramarina. Legislava-se de Lisboa para o 

todo o Portugal, no Ministério do Reino; e para todo o Ultramar no Ministério da Marinha. 

Longe da realidade deste, era certo que quer a Junta quer o Ministério da Marinha não 

encontrariam a melhor forma de actuar no sentido do progresso material, moral e cívico das 

colónias. Por um lado, as colónias não atingiram o estádio de desenvolvimento que as 

conduzisse à alguma autonomia que as permitisse a um significativo desenvolvimento quer 

material quer espiritual. 

            

Isto é, as atribuições que detinham o Conselho passaram para vários órgãos da 

administração directa do Reino, nomeadamente à Secretaria do Estado da Marinha e 

Ultramar. Almeida Garrett insurgiu-se contra a extinção do referido Conselho pelo que na de 

1 de Abril de 1837, ao pedir a restauração do Conselho Ultramarino afirmou e argumentou: ” 

Falta-nos, de mais a mais, auxílio de um bom Conselho Ultramarino como devíamos Ter (…) 
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O Conselho do Ultramar era defeituoso, estava degenerado, mas era uma roda essencial da 

administração numa Monarquia como esta (…).”147

Garrett lamentara a falta do Conselho mas não do velho Conselho, outro que desse 

respostas às circunstâncias do momento, ou seja, da monarquia constitucional. Veja-se que 

a passagem das atribuições do Conselho Ultramarino aos vários órgãos revelou insuficiente 

face as exigências de uma nação acabada de sair da guerra.

Efectivamente, a distribuição das funções do Conselho aos vários órgãos não respondia às 

necessidades do Ultramar, no arquipélago cabo-verdiano constata-se uma desorientação 

político-administrativa, sem saber a que organismo se dirigir.

Com isto, não se pretende afirmar que a desorientação era relativa aos órgãos da 

administração centrais mas também atingiu aos do poder local, abandalhou-se, por isso, a 

ausência das autoridades locais enquanto representantes do poder do Estado.

            

Assim, o Governo interino da Província manifestou; ” (…) rogamos a Sua Majestade Imperial 

queira quanto antes enviar as principais Autoridades de que carece esta Província, como 

Bispo, Governador Militar, Prefeito e os mais da antiga ou moderna organização.” 148  

            

Além disso, um ofício, assinado por António de Brito e Gregório Freire de Andrade na 

qualidade de membros do Governo Interino, noticiava que o Governador teria deixado as 

funções: Dom Duarte da Costa de Sousa de Macedo sofre de moléstia suplica que lhe seja 

exonerado do Governo, autorizando-lhe para entregar o poder recebido de Vossa Majestade 

às pessoas designadas no Alvará de Sucessão de 12 de Dezembro de 1770.”149

          

Em face desta situação confusa, passou a endereçar os seus ofícios directamente a Sua 

Majestade Imperial, uma vez que desconheciam os canais, os trâmites e os órgãos a que se 

deveriam dirigir.

A reforma administrativa continuara nos anos seguintes de 1834, a figura do prefeito, com a 

lei de 25 de Abril de 1835, substituída por governadores. No ano seguinte fora publicada a 

primeira Carta Orgânica de Administração Ultramarina, a qual viria a constar do Decreto de 

7 de Dezembro de 1836.
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Com efeito, a divisão administrativa em províncias, comarcas e concelhos que o decreto de 

Dezembro determinava, fora ali mandada publicar (donde a designação de província 

ultramarina), com as mesmas autoridades, dispondo da mesma competência que para a 

metrópole.

Assim, os territórios ultramarinos portugueses eram agrupados em três governos – gerais e 

um governo particular.

Desta configuração a província de Cabo Verde, abrange o arquipélago cabo-verdiano e o 

território da Guiné pertencia à primeira categoria. Não obstante, aos governadores estavam

subordinados todas as autoridades estabelecidas nas províncias, fosse qual fosse a sua 

denominação, com excepção das judiciais.

Para o bom funcionamento da província, os Governadores eram coadjuvados por um 

Conselho de Governo, formado pelos chefes das Repartições Judicial, Militar, Fiscal e 

Eclesiástica e mais dois vogais escolhidos pelo governador entre os quatro membros mais 

votados das juntas provinciais que correspondiam às juntas gerais dos distritos do Reino.

Figura 1 – Sistema de Governo da Província
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Seguidamente, foram introduzidas algumas alterações pelo Código Administrativo em 1842, 

sem terem a devida conta a falta de pessoal habilitado, pois pouca gente com formação 

adequada mostrava interesse em exercer os cargos disponíveis no Ultramar.

Ressalva-se que a especialização não tinha, ainda, separadas as funções e, muito menos, 

os poderes. Assim, o administrador e o juiz confundiam-se na mesma pessoa e o tribunal 

nem sempre se distinguia dos órgãos de gerência. Além disto, existiam jurisdições 

estanques: as de vários foros e as de várias áreas.

Deste modo, separada a função de julgar e administrar, e confiadas uma e outra a órgãos 

diferentes, para o exercício da segunda foi criada uma rede de agentes que formavam, com 

o Governo, um aparelho único, inteiramente distinto do poder judicial e independente da sua 

jurisdição. Em relação ao Governo, tais agentes estavam-lhe hierarquicamente 

subordinados, dele recebendo orientação, ordens e instruções.

Com efeito, por ser independentes dos tribunais, o aparelho administrativo precisava de ser 

dotado de meios de coagir os indivíduos a respeitar as suas prerrogativas. Assim, surgiram 

leis especiais que deram aos órgãos administrativos poderes que os colocavam numa 

posição privilegiada, relativamente, aos particulares. Tais poderes permitiam à 

Administração tomar decisões com carácter executório, no caso de não serem, 

espontaneamente, obedecidas por aqueles que deviam cumpri-las.

Daqui resulta que os órgãos administrativos, nas suas relações com os particulares, podiam 

impor autoritariamente a sua vontade, praticando actos que, tais como as sentenças dos 

Tribunais, permitem a execução coactiva imediata.

Em resultado da separação de poderes, o órgão do poder legislativo é superior àqueles, aos 

quais competem executar as leis, de onde resultam que os órgãos administrativos estão 

sujeitos à legalidade, isto é, à obrigação de se conformarem com a lei. Por isso, as decisões 

definitivas das autoridades administrativas gozam da presunção de legalidade e são 

imediatamente obrigatórias, podendo ser impostas pela força se não forem observadas.

Efectivamente, a função administrativa é exercida independentemente da função judicial, 

paralelamente a ela, com idênticos poderes e autoridade. São as características do sistema 
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administrativo francês nascido com a revolução francesa, aliás, todo o quadro jurídico, 

surgido com o triunfo liberal, tem um pendor francês.

Importa salientar que a reforma administrativa que consta do decreto 23 de da Silveira se 

inspirou no sistema francês. Portugal era dividido em províncias, comarcas e concelhos à 

semelhança das autoridades francesas – préfect, sous-préfect e marie. Junto destas 

autoridades, havia corpos electivos – Junta Geral da província, Junta da comarca e câmara

municipal – com escassas atribuições, mais consultivas, de conselho e fiscalização, do que 

deliberativas.  
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                                              CAPÍTULO III

                                                 AS MUNDIVIDÊNCIAS EM 

                                                CABO VERDE ANTES DE 1910
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3.1. A Regeneração

Terminadas as lutas liberais e, em consequência, os liberais criaram as condições para 

aprovação de uma nova Constituição em 1838, estariam nos ideais e no espírito dos 

revolucionários o regenerar o país, tirar Portugal do atraso, sobretudo, nos domínios 

materiais, comerciais e industriais, que se encontrava, com elevados prejuízos para todo o 

reino, daí o surgimento na estrutura da administração central do reino um novo ministério. 

Por decreto de 30 de Agosto de 1852 foi criado o Ministério das Obras Públicas, Comércio e 

Indústria. Somavam-se às seis Secretarias de Estados criadas no curto período de vigência 

do vintismo. 

Com este novo ministério quereria implementar os ideais vintistas, quer dizer falar da 

Revolução de 1820 é o mesmo de Regeneração. Esta opõe-se a “decadência”, a “crise”, e 

implica, por isso, o desenvolvimento de uma atitude reformista, a qual foi empreendida pelo 

movimento liberal.

Contudo, a estruturação de qualquer sociedade falida como a portuguesa de início do século 

XIX, exigia regulação no campo da política, da actividade económica bem como a formação 

política cultural e ideológica de todos os cidadãos. Os liberais estavam firmes deste 

desiderato.

           

Assim: “A busca de novas práticas sociais e simbólicas, de uma nova cultura, de uma 

cidadania, inquieta os liberais e preocupa os intelectuais. Inquietação que se enraíza na 

procura da regeneração nacional. Isto é, no (re) conhecimento do País: da sua história, das 

tradições, da população, do território, do património, das crenças, das sensibilidades.”150

Com efeito, reconhece-se que a transformação social poderá ocorrer mas com intenso 

trabalho da imprensa e da escola, principais instrumentos civilizadores. A escola 

representava e representa uma nova instância de sociabilização: meio formador de elites 

qualificadas, meio de inculcação, nas camadas mais vastas da pequena burguesia, dos 

valores e normas constitucionais, meio de qualificação técnica de artesões e operários com 

vista a prosperar a nação.

                                                          
150

RIBEIRO, Maria M. Tavares e VARGUES, Isabel Nobre, – Ideologias e práticas políticas, dir. de MATTOSO, José. História 
de Portugal. Vol. V, Lisboa: Editorial Estampa, p. 219 



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

83

Apesar das tentativas de reforma da instrução pública, alguns projectos foram apresentados 

pelos vintistas, e de algumas alterações efectivas com a reforma de Rodrigo da Fonseca 

Magalhães, de Passos Manuel, de Costa Cabral não houve uma universalização da escola, 

nem na metrópole quanto no ultramar.

A realidade ultramarina em termos educativo traduzir-se-ia da forma que se segue, 

reconhecendo-se: ” (…) falta a convicção dos povos sobre a necessidade de saber ler, 

escrever e contar para poder prosperar nos negócios, acrescida da ausência de pessoal 

habilitado e disponível para tal, condicionava estranhamente a manutenção da situação 

existente, quanto à instrução elementar.”151  

É de salientar o esforço de alguns governadores com vista ao melhoramento da instrução 

dos seus habitantes, muitos recorreram, as críticas, visando o Governo do Reino: “Deve o 

Ministério estabelecer em cada vila um mestre público de primeiras letras, para ensino de 

toda a mocidade, dos forros e mesmo dos escravos que seus senhores quisessem.”152

Outrossim ” (…) a má qualidade dos mestres preocupou e motivou algumas famílias a 

resolver o problema, recorrendo a hipotéticos docentes, julgados de alguma competência. 

Porém, foram obrigados a desistir da pretensão de, localmente, educarem as suas crianças, 

em virtude dos [métodos imperfeitos e defeituosos] utilizados. A partir de então, como 

alternativa válida, havia unicamente a hipótese de as enviarem para o Reino.”153

Permite reconhecer na actividade religiosa ao longo dos tempos o núcleo original da 

formação educativa no arquipélago cabo-verdiano e com lugar de destaque, portanto, na 

evolução processada. A Igreja enquanto instituição fez muito para a educação dos povos, no 

período anterior a abertura de escolas públicas. 

Pode afirmar-se que era pouco ou mesmo nula a instrução pública, sem haver uma só 

escola de primeiras letras paga pelo governo na província de Cabo Verde, segundo Jaime 

de Figueiredo “ (…) surge enfim nos princípios do século XVIII a aurora do ensino 

público.”154 Em 1740 fora criada uma cadeira de Latim e Moral no convento dos Capuchos, 

e, por volta de 1773 o Conselho Ultramarino queria enviar para Cabo Verde mestres da 

metrópole, para fundarem uma casa de educação mas isto não passou do papel.
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Entretanto, a primeira escola do ensino primário oficial foi criada na Vila da Praia, em 1817; 

morrendo pouco depois o mestre, fechou as portas, por não haver quem o substituísse. 

Reaberta em 1821, foi a única que chegou a 1840.

No entanto, em 1844 havia escolas a funcionar, duas na ilha de Santiago, duas na ilha do 

Fogo, duas em Santo Antão, duas em São Nicolau, duas na Boavista, uma na Brava e outra 

no Maio.

          

Conhecendo o diagnóstico da situação das províncias ultramarinas, eis que surgem, nos 

meados do século XIX, por intermédio do Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar, 

tutela de todos os territórios ultramarinos: “ (…) duas reformas de ensino, a vários níveis, 

que tiveram grandes repercussões nos territórios de Além-mar, por haverem sido 

elaboradas segundo os condicionalismos socio-económicos.”155. 

Tiveram, em conta os aspectos de natureza local e cultural dos nativos. A reforma de 

Joaquim José Falcão de 14 de Agosto de 1845, de entre as inovações introduzidas, aparece 

em destaque a preocupação de “a tradição clássica do ensino metropolitano teria de ser 

forçosamente minimizado, em virtude do grau de cultura das populações autóctones.”156

Mais inovações vieram no decreto de Agosto de 1845, a saber: cada província ultramarina 

haveria o número de cadeiras de instrução primária necessário para a educação dos seus 

habitantes, com um conjunto de conteúdos a ensinar como: ler, escrever, contar, moral, 

doutrina cristã; exercícios de gramática; e geografia de Portugal e das suas Colónias.

Dando cumprimento ao decreto de José Falcão, a primeira Escola Primária Principal em 

Cabo Verde começara a funcionar no ano de 1847. 

Rebelo da Silva, em 1863, recomendara “o envio de planos de estudo para os ensinos 

primários e secundários, tendo em atenção o desenvolvimento de cada território.”157

Passados alguns anos, novas determinações legais incrementar-se-iam mais dinâmica no 

processo da escolarização dos povos ultramarinos, “a escolarização tornava-se obrigatória 

para as crianças, entre os 9 e os 12 anos, desde que a sua residência estivesse a menos de 

3 quilómetros do edifício escolar.”158
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Para o Ultramar a verdadeira reforma foi a protagonizada por Fontoura da Costa: ” (…) abre-

se em Cabo Verde uma nova etapa no ensino, sobretudo para a instrução popular, dadas as 

oportunidades proporcionadas aos núcleos mais pobres e carecidos, afastados dos 

pequenos centros dotados de escolas oficiais. Estabelece-se a instrução secundária com 

características definitivas. Há ainda o encaminhamento de diversas tentativas de instrução 

profissional, conducentes algumas a realizações positivas na Praia e São Vicente.”159

            

Porém, reconhecera o Governador-geral a importância da escola profissional para uma 

província como a cabo-verdiana em que o emprego nos serviços administrativos era 

escasso, em portaria:” Hei por conveniente nomear uma commissão a qual fica attribuída o 

estudo da organisação de uma escola de artes mechanicas e de agronomia, devendo o 

plano que terá de propor a este governo-geral ser acommodado ao modo de applicação do 

trabalho n´estas regiões (…).”160  

Em resultado do trabalho da comissão do estudo que tardara a ser implementado, viria a ser 

criada em 1906.

Pode-se ler: ” Tendo sido creada uma escola de pilotagem n´esta cidade [Praia] por decreto 

de 18 de Janeiro do corrente anno e cuja regência é encargo do delegado respectivo, e 

considerando que é urgente a necessidade de attender-se, desde já, a instrucção dos 

indivíduos que pretendem habilitar-se como mestres de barcos costeiros e de pequena 

cabotagem (…).”161

          

Não parece aceitável omitir estas sublimes palavras de José Guedes de Carvalho Menezes 

que foi governador-geral de Moçambique no período de 1874-1877:” Que a escola dê o pão, 

o vestido, os livros, e o ensino; que desenvolva a inteligência, e ao mesmo tempo forme o 

coração da criança; é preciso que ela substitua e faça as vezes da família que vigie e 

acompanhe todos os passos da criança; que seja finalmente a verdadeira mãe, e mãe 

desvelada e protectora, dessa puerícia nascida na barbárie.”162

Com isto quer demonstrar a importância da escola, realça a necessidade da frequência da 

mesma para se puder aceder a tudo que os homens precisam para se realizarem.
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No arquipélago caboverdiano, o liberalismo triunfante tivera efeito na geografia escolar, pois, 

nas freguesias foram abertas escolas primárias de primeiras letras, conforme a portaria do 

Governo-geral da Província de Cabo Verde de 28 de Setembro de 1849, na qual dizia o 

seguinte: “Tendo-se mandado pôr a concurso, pela Repartição do Conselho Inspector 

d`Instrucção Primária desta Província, o lugar de Professor da Escola de Primeiras Letras 

da Freguesia de Santo António das Pombas da Ilha de Santo Antão (…).”163

            

Efectivamente, a instrução era a grande preocupação das autoridades pelo que: “ O 

Governador-geral da Província de Cabo Verde determina o seguinte:

Attendendo ao que representou o Conselho Inspector d`instrucção pública d´esta província, 

e ouvido o seu parecer sobre as habilitações que se dão na pessoa do presbytero Luiz 

Augusto da Fonseca Almeida e Campos; hei por conveniente nomear o dito presbytero 

professor interino da cadeira de latim e latinidade do lyceu da mesma província.”164

Outras autoridades deram atenção especial à educação, refere-se, mais exactamente a 

Câmara Municipal:

Pode-se ler: “ O Governador-geral da Província de Cabo Verde determina o seguinte:

Attendendo ao que me representou a Câmara Municipal da ilha da Boavista: hei por 

conveniente nomear Serafim Brito d`Oliveira para exercer o cargo de professor d`instrucção 

primaria de 3ª classe na freguesia de São João Baptista da referida ilha.”165

Apesar do interesse e o empenhamento das diversas autoridades na prossecução do plano 

educativo no arquipélago, dificuldades havia que mereciam a pronta resolução. “Achando-se 

de há muito vago o logar de professor d´instrução primaria da 3ª classe na freguesia de 

Santa Catharina do concelho do mesmo nome por não haver quem acceite aquele cargo 

pela exiguidade do respectivo ordenado; considerando que a referida freguesia pela sua 

numerosa população não deve por mais tempo estar privado de quem eduque e dê a 

necessária instrução aos seus habitantes; hei por conveniente elevar a 2ª classe a cadeira 

d`instrucção primaria de 3ª classe da sobredita freguesia de Santa Catharina e nomear para 

a reger a António Pedro Silves Ferreira, que a isso se propõem e se mostra habilitado por 

documentos que exihibe, devendo perceber o vencimento determinado [(…)] para os 

professores de 2ª classe.”166
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Neste sentido, a questão salarial dos professores pedia uma intervenção mais prudente, 

bem como adopção de uma política no pressuposto de instruir e educar os habitantes. 

Todavia, a elevação à 2ª classe a cadeira de instrução primária no Concelho de Santa 

Catarina significava o corolário da situação remuneratória dos mestres que não deveria ser 

isolada e fora a forma encontrada para sua a resolução do que efectivamente afligisse as 

autoridades locais.

Contudo, a criação do Seminário, em meados do século XIX, também, ponha em evidência 

os esforços dispendidos pelas autoridades, no sentido de instruir e educar nos bons 

costumes, assim, haveria bons pastores que conduzissem à uma elevação cultural de toda a 

população cabo-verdiana.

           

Efectivamente, a 3 de Setembro de 1866 foi criado na ilha de São Nicolau o Seminário -

Liceu, com a dupla finalidade a saber: “ (…) admitir alunos destinados à vida eclesiástica e 

suprir a falta de Liceu, onde os rapazes que não tivessem vocação para a carreira 

sacerdotal, pudessem seguir os estudos secundários e preparar-se para os estudos 

superiores, ou receber educação literária científica.”167

Em consequência de uma deficiente planeamento e organização educativa do Ultramar no 

seu todo, muitos jovens procuraram a Metrópole para matricularem-se nas escolas 

primárias, secundárias e superior, não poucas vezes à custa dos familiares abastados ou do 

Governo.

A criação do Conselho inspector da instrução pública merece destaque, pois, não deixara de 

ser uma forma de controlar os professores na sua nobre missão que era construir uma 

sociedade nova. Aliás, como reza o artº 74 da Portaria do Governo-geral da Província de 

Cabo Verde. “Os administradores de Concelho, observarão na parte que lhes respeita o 

regulamento das escolas primárias de 8 de Fevereiro de 1875, inserto no Boletim Oficial nº 

7, informarão mensalmente para a Secretaria geral sob a regularidade com que os 

professores se desempenham das suas funcções que a lei lhes commette; e procederão a 

uma severa investigação, ouvindo as testemunhas necessárias, quando lhe conste que os 

                                                          
167

Mais um Liceu em Cabo Verde. Cabo Verde - Boletim de Propaganda e Informação, nº 133, Ano XI, Praia, Out. 1960, p. 5



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

88

mesmos professores tratam deshumanamente os educandos, enviando os autos 

competentes ao Ministério Público para o devido procedimento.”168

             

Pode-se ler na passagem que se segue: “ Determinando o artigo 10º do Decreto de 30 de 

Novembro de 1869 que reorganisou o serviço de instrucção pública no ultramar, a creação 

de juntas locaes, as quaes incumba a inspecção do ensino nos lugares fora da capital [(…)] , 

vigiando o exacto cumprimento das disposições do decreto acima citado, informando o 

Conselho Inspector da Instrucção publica sobre a aptidão e serviço dos professores; (…).”169

Em cada concelho haveria uma junta local de instrução pública composta pelo Administrador 

do Concelho que era o presidente e dois vogais nomeados pelo Governador-geral com 

anuência do Conselho Inspector de Instrução Pública.

Contudo, o decreto de 24 de Dezembro de 1892 veio reorganizar todos os sectores da 

província de Cabo Verde, a educação merecera atenção especial, pois, extinguira a escola 

principal desta província “Tendo sido extinta a escola principal d´esta província pelo artigo 

171º da organisação administrativa de Cabo Verde (…).”170 Com esta mesma reorganização 

administrativa surge a designação de professor municipal - nomeado pela câmara municipal 

- que antes era designado de professor régio.

A nível do plano curricular, neste final do século e da monarquia, o decreto de 14 de Agosto 

de 1895 reforçara o de 10 de Dezembro de 1879, na medida em que procurara uniformizar o 

currículo nas colónias com o da metrópole. Assim, pode ler: “ Sendo considerado pelo artº 

26 do decreto de 14 de Agosto de 1895 como prova litterária sufficiente para a matricula na 

1ª classe do curso dos lyceus do reino o exame da 1ª e 2ª classe das escolas primárias das 

províncias ultramarinas, e portanto sendo conveniente, para uniformidade de ensino, que 

haja perfeita harmonia nas matérias cursadas nas escolas primárias tanto da metrópole 

como das colónias (…).”171

Na sequência da actualização curricular, novos compêndios foram determinados para serem 

adoptados no ensino primário de 1ª e 2ª classe de instrução primária na província de Cabo 

Verde.
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Pode-se ler os seguintes compêndios:

          “ - Educação Cívica de Domingos de Almeida Nogueira.

- Mathematica, Systema métrico e geometria de Ulysses Machado.

- História de Portugal de Accacio Guimarães.

- Livro de Leitura de 2ª e 3ª classe de José de Carvalho.

- Livro de Leitura de 4ª classe de João de Câmara.

- Geometria de António Xavier Pereira Coutinho.

- Desenho de 1ª, 2ª e 3ª classes de Ângelo Vidal.

- Desenho de 4ª classe de José Vicente Freitas.

- Chorografia Portuguesa de Raposo Botelho.

- Cadernos Caligraphicos de A. Simões.

- Compendio de Moral e Doutrina Christã de Manoel Anaquim.

- Ignopses Grammaticaes e Conjugação de Verbos de Albano Pereira Magno.

- Cartilha das Escolas de Agostinho Nunes Ribeiro Teixeira.”172

Desde o triunfo dos liberais que a instrução/educação dos indivíduos fora uma realidade. 

Quando chegara a república já havia maior número de alfabetos, mais escolas e uma 

constante renovação curricular, com o intuito de atender às exigências da nova época.  

           

Pela portaria do Governo de Cabo Verde: “ (…) as disposições do decreto de 21 de 

Setembro de 1904, que auctorisou a creação de escolas especiaes de ensino secundário na 

província de Cabo Verde [(…)] ensino nas ilhas mais populosas d´este archipelago das 

disciplinas de mais necessária instrucção e que habilitem seja para empregos públicos de 

concurso seja para collocação em estabelecimentos particulares no archipelago.”173

Destaca-se que durante todo o período monárquico constitucional, o princípio da 

gratuitidade do ensino prevaleceu, em Cabo Verde. As autoridades reconheceram que 

aplicação do subsídio literário poderia afastar crianças da escola. Ficou patente no 

documento “Convindo dar á instrucção publica da província todo o auxilio e protecção por 

forma a que ella aproveita ao maior numero de individuos e não sejam afastados das 

escolas as classes menos abastadas.”174

A imprensa foi a mola aglutinadora, ou seja, deu a sua quota parte na formação desta nova 

sociedade arquitectada pelos liberais, quando intensificara a sua actividade, enquanto 
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poderoso meio de sociabilização política e ideológica, de informação e formação dos 

cidadãos, divulga-se o teatro com uma função essencialmente didáctica, difunde-se o livro, 

fomenta-se a leitura, criam-se espaços de sociabilidade e de cultura. “A leitura dos jornais, 

hábito tão enraizado na vida de hoje, era benefício de que só usufruíam alguns, poucos, em 

épocas ainda bem próximas da nossa.”175

           

Acrescenta: “ (…) a verdade é que a segunda metade da centúria de oitocentos vê 

aparecer, particularmente nos últimos decénios, variadas publicações periódicas, com 

especial destaque para a imprensa regional.”176 Realça: “ (…) convictos da necessidade de 

abrir o povo português às realidades de uma sociedade que fervilhava de novos ideais, 

surgem um pouco por todo o país homens que se dispõem a empreender a tarefa [(…)] 

levar “as luzes do século” aos que ainda permaneciam nas trevas.”177

Espinosa tinha proposto e defendido “ (…) como fim supremo da cidade esta forma de 

felicidade individual: a liberdade absoluta de pensar, de publicar, de se exprimir, de 

convencer, de escrever (…).”178

Apesar da lei de imprensa tinha sido promulgada, em 1821, viria a ser promulgada, 

novamente, pela segunda vez, em 1834. Desta vez, ponha-se em prática o preceituado da 

lei de Julho de 1821.

A decisão para a difusão da imprensa, sobretudo, nas províncias portuguesas da Africa, 

datara de 7 de Dezembro de 1836, publicava-se em Lisboa um decreto que regulasse o 

estabelecimento, dando conhecimento às “ (…) necessárias Autoridades, com a declaração 

das respectivas Atribuições (…).”179” Logo, após o triunfo definitivo dos ideais liberais, no 

intuito de se obter maior número de apoiantes, para que todos compreendam os propósitos 

dos liberais e lhes garantam a continuidade do liberalismo. 

          

Assim, a imprensa seria um factor do desenvolvimento e de massificação do ensino. “ Para 

compensar a debilidade da rede escolar e até a resistência das populações intensifica-se a 

actividade jornalística (…).”180
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As atribuições da imprensa no Ultramar seriam ” (…) que se ordenava fosse feita a 

impressão de um boletim em todas as províncias ultramarinas, no qual seriam publicadas as 

Ordens, Peças Officiaes, Extractos dos Decretos, Regulamentos enviado pelo respectivo 

Ministério aos Governos do Ultramar, bem como noticias marítimas, preços correntes, 

informações Estadísticas “e tudo o que fosse”, interessante para conhecimento Público 

(…).”181

Aliás, a instalação da imprensa nos territórios ultramarinos africanos nunca fora 

preocupação do poder político até o triunfo dos ideais liberais, talvez, seja uma das causas 

da não instalação, o próprio atraso económico e cultural de Portugal, enquanto Metrópole, 

não contribuíra para que as tipografias fossem instaladas nas províncias. Acrescem a alta 

taxa de analfabetismo e quase inexistência de escolas públicas, por isso não justificavam a 

instalação e o desenvolvimento da imprensa. 

A imprensa só, lentamente, se introduziu e desenvolveu nas possessões ultramarinas à 

excepção da Índia e de Macau, onde existia desde os tempos áureos da Expansão.182

Durante todo o século XIX publicaram-se alguns jornais nas províncias, mas com pouca 

continuidade e deficiente redacção. Não foram muitos, aqueles que enviavam os seus 

artigos aos jornais quer da província quer da metrópole para publicação. Isto é, pouca gente 

interessaria em fazer opinião, seja de que tema for, neste caso, a imprensa pouco fez para o 

sucesso do liberalismo.

Na verdade, boletim diocesano e outras publicações tinham, por vezes, maior projecção e 

duração do que jornais e revistas de propriedade privada, felizmente, hoje a situação está 

um pouco diferente, entretanto, os jornais de propriedade privada não editam com a 

periodicidade estabelecida.  

Neste sentido, não se pode demonstrar o papel da imprensa cabo-verdiana no processo da 

implantação do liberalismo no Reino, sem fazer uma retrospectiva sobre ela, para puder ser 

melhor compreendida. O arquipélago cabo-verdiano conhecera a sua imprensa em 1842 e 

marcara o início da publicação do Boletim Oficial de Cabo Verde, totalmente, voltada para 

os expedientes do Governador e de outras entidades oficiais. Com isto não significa que não 

havia liberdade de imprensa em Cabo Verde, no período em estudo, contudo, carecia de 

pessoal vocacionada para fazer da imprensa escrita um instrumento de opinião pública, 

porém, não era esta a sua vocação. 
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De facto, o número de analfabetos era muitíssimo elevado pelo que, mesmo havendo quem 

escrevesse, no sentido de esclarecer o público, haveria sim uma pequena minoria quem lia, 

ou seja, pouca gente sabia ler e escrever. Os temas candentes da época não justificariam, 

no arquipélago, a publicação de livros nem jornais; a dinâmica produzida pela sociedade 

cabo-verdiana não traria suma importância ao conjunto do Reino. Não descurando que “ (…) 

as práticas de leitura, a circulação do escrito, a produção de um discurso, oral ou escrito, 

consolidam as sociabilidades (…).”183

Todavia, o primeiro jornal viria a ser publicado em Cabo Verde em 1877, com o título de 

Jornal Independente. Nos anos seguintes proliferaram jornais de carácter geral, tratando 

temas de variadíssima natureza desde a governação, a economia, os sociais, os literários, a 

política, entre outros “ (…) que o nosso jornal foi criado para criticar os desmandos das 

autoridades e tratar dos interesses geraes da província (…).”184

Efectivamente, muitos que viviam no arquipélago de Cabo Verde não publicavam os seus 

artigos na imprensa cabo-verdiana. Acredita-se que o impacto que se pretendia não seria 

alcançado, sobretudo, quando atingiam instituições ou individualidades. Elucida com a 

passagem da portaria governamental nº 6 de 20 de Janeiro de 1870, numa altura em que 

não se publicava jornal no arquipélago:” Ordenando o Governo de Sua Magestade na Regia 

Portaria uma siyndicancia administrativa sobre os factos que no jornal “ O LESTHES” de 2 

de Novembro de 1869, são imputados ao Presbytero Francisco Maria Constantino Ferreira 

Pinto actual Governador do Bispado; (…).”185

Não poucas vezes, as crispações que se viviam nas ilhas eram noticiadas nos jornais 

estrangeiros. A título de exemplo: “Ordenando o Governo de Sua Magestade que se 

proceda a uma rigorosa syndicancia acerca das graves accusações feitas ao Dr Jacques 

Nicolau de Salis, delegado de Saúde na ilha de S. Vicente, nos nº 61 e 67 do Jornal do 

Porto: (…).”186

A imprensa fora bem acolhida, a geografia da província justificaria: ilhas espalhadas no 

Oceano Atlântico onde as ordens da metrópole e do governo-geral seriam transmitidas com 

a urgência possível, pensando na eficácia do mando. Antes da instalação da imprensa todos 
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os expedientes, cópias de alvarás, ordens, regulamentos, decretos eram reproduzidos, em 

número necessário, copiando-os, manualmente.

Para João Nobre de Oliveira, já agora não será esta província governada por disposições 

que “ (…) pela maior parte ficam sepultadas nos arquivos das Câmaras Municipais, onde 

ninguém as ia ler, ou só eram conhecidas por cópias adulteradas pela ignorância (…).”187

Ressalva-se que a imprensa contribuíra bastante para desenvolvimento cultural da 

sociedade cabo-verdiana na medida em que quanto maior fosse o número de escritos 

disponível, as pessoas se interessariam por se informarem e aprenderem a ler e escrever. 

Crê-se que a imprensa motivara a abertura da primeira Escola Principal da Instrução 

Primária, em 1847.

Para Jaime Costa, a lei de imprensa permite aos povos instruírem e, deste modo, instruírem 

os seus representantes, enquanto fiscalizavam os actos do poder que se defendiam contra 

os abusos do despotismo burocrático.188

Por tudo, a imprensa foi e continua a ser, hoje, uma parceira insubstituível no jogo do poder, 

na afirmação do regime, na difusão de ideologias. Conhecida a importância da leitura, várias 

foram as associações e grémios culturais fundados após o triunfo liberal no arquipélago. 

Essas associações promoviam e difundiam a leitura, o teatro e outras actividades 

recreativas com vista a elevar o nível cultural da população cabo-verdiana.

Por conseguinte, em quase todos os concelhos do arquipélago fundaram associações de 

índole cultural. Na cidade da Praia, em Julho de 1867, o Grémio Promotor de Cabo – Verde 

com a finalidade contida no artigo 1º dos seus estatutos: “ Promover o recreio útil por meio 

de leitura e prelecções sobre qualquer matéria, excepto de política do País, podendo ser 

feitas tanto por qualquer dos sócios, como por pessoa estranha que se preste a isso.”189          

No decurso do mesmo ano de 1867 surgira outras associações da mesma natureza: 

“Tendo-me sido presente os estatutos da Associação Dramática do Theatro Africano que 

n´esta cidade pretende organisar-se com o fim de promover, por meio de representações 

dramáticas, bailes e mais divertimentos análogos, o recreio útil e civilisador.”190
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Sabendo, todavia, a importância da cultura no processo do amadurecimento do liberalismo, 

o orçamento da Província de Cabo Verde para o ano económico de 1871 tinha uma verba 

destina a organizar aquela que seria a primeira biblioteca museu de Cabo Verde: “ O 

Governador – geral da Província há por conveniente nomear uma commissão que se 

denominara Commissão Directora de Biblioteca e Muzeu Nacionaes (…).”191

Em São Nicolau tinha a sociedade de cariz cultural denominada “Fraternidade” na Vila da 

Ribeira Brava, na ilha de Santo Antão, a sociedade denominada de “Lustro Recreativa 

União”, sedeada na Vila da Ribeira Grande: “Tem por fim abrir salas para palestra, leitura, 

jogos lícitos e divertimentos úteis e recreativos.”192 Na ilha do Fogo a promoção das 

actividades culturais esteve sob a responsabilidade do [ “Club Fraternidade” na Vila de S. 

Filipe enquanto na vizinha Brava: Tendo-me sido presentes os estatutos de uma associação 

creada na ilha Brava sob a denominação “Grémio d´instrucção e recreio.”] 193 Nos seus 

primeiros três artigos apresentaram a finalidade da mesma: Ilustração dos seus sócios; criar 

uma biblioteca para reunião e discussão de qualquer assunto tido como útil; manter uma ou 

mais escolas para a instrução do povo da ilha e efectuar palestras científicas e literárias ou 

discussões regular sobre as Ciências e a Literatura.

No período eleitoral a imprensa era um meio indispensável. Neste contexto, as eleições 

originariam o debate político e a necessidade imperiosa de se exprimir, comunicar e fazer 

valer as ideias. Os candidatos a deputados tinham de fazer a propaganda dos seus 

programas, por outro, os governadores quando atacados, muitas vezes através de meios 

escritos anónimos, tinham de se defender, publicamente, e isso só era possível através de 

meios escritos, pois, não se conheciam outros meios de comunicação de massa.

A regeneração social deve ser acompanhada da regeneração material para que se torne 

possível atingir o progresso. Cria-se uma dinâmica multidimensional, abrangendo toda a 

esfera da sociedade, desde a política, passando pela jurídica, económica, mental e cultural.   
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3.2. Na Administração Central Periférica

Nova estrutura da administrativa, novos modelos governativos, novas leis para a 

administração do Reino, pelo menos disso todos os cidadãos sonhavam, também os que 

viviam no ultramar e os povos dos territórios do além-mar acreditavam numa governação 

que os conduzissem à prosperidade quer económica quer social e outras, que abrangesse 

todos os estratos sociais.

A ideologia triunfante em 1834 conduziu à substituição da monarquia absoluta pela nova 

forma de governo demo – liberais projectou-se, também, no governo dos territórios 

ultramarinos, seguindo sistemas modelados de acordo com aquela ideologia, e constituídos 

com base nela, por mera dedução lógica dos seus princípios, nomeadamente, o da 

liberdade e igualdade.

Pois, se todos os homens são iguais, por essência, todos deviam governar-se pelas 

mesmas leis. Contudo, não fora aplicado o princípio da igualdade, nomeadamente, quando 

se trata dos nativos das colónias. Porém, para ser igual é condição necessária ser livre. O 

que sabemos é da existência, a larga escala, da escravatura nos territórios portugueses do 

ultramar. Quer isso confirmar que a diferenciação social esteve presente na estrutura 

mental, nas instituições que representaram os ideais motivadores das lutas liberais. 

No Manifesto da Junta Provisional do Governo do Reino se acentua bem a par da antipatia 

pela palavra colónia, a igualdade de todos os portugueses da metrópole e do ultramar. “ 

Extinto, para sempre, o injurioso apelido de colónia, não queremos outro nome que não seja 

o título generoso de concidadãos da mesma Pátria”. 

Do mesmo modo, o Manifesto realça o propósito de extinguir as diferenças de regime entre 

a Metrópole e os territórios ultramarinos. O que de facto não acontecera até a aprovação do 

texto constitucional de 1838 que consagrara uma divisão – título X – ao Ultramar, sob a 

epígrafe Das Províncias Ultramarinas, em que estabelece (art. 137) uma regra especial para 

o governo destas. 

Assim, se reconhece a necessidade de conferir faculdades legislativas especiais a certos 

órgãos do Governo para criar Direito para o Ultramar, de modo a evitar delongas das 

discussões nas Cortes, crescidas das demoras inevitáveis de comunicações numa época 
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em que uma embarcação levava, da capital do reino para os territórios do ultramar, o 

mínimo de um mês. Aí residia a dificuldade de administrar as províncias com a mesma 

estrutura e a mesmas leis que vigorassem na metrópole.

Dizia o art. 137 “ As províncias ultramarinas poderão ser governadas por leis especiais 

segundo exigir a conveniência de cada uma delas”. Estas leis seriam, em princípio, 

elaboradas pelas Cortes, mas admitia-se, excepcionalmente, que o Governo Central 

legislasse para o Ultramar fora do período das sessões legislativas, e que os governadores-

gerais das Províncias pudessem igualmente legislar, ouvido o Conselho de Governo da 

Província, se houvesse urgência que não permitisse aguardar uma decisão das Cortes e 

consultar o Governo Central.

Constata-se que variadíssimas leis aplicadas ao Ultramar não foram elaboradas e 

aprovadas nas Cortes, pelo que demonstram que os princípios consagrados pelos liberais 

não eram extensivos aos povos do Ultramar. Isto é, não se vislumbra a nítida separação dos 

poderes, neste caso, continua a existir, sobretudo, no ultramar acumulação de poderes, na 

mesma entidade, na pessoa do Governador-geral. 

Contudo, a propalada de que a nação portuguesa começara nas terras do Minho até Timor, 

pelo menos, era o que a Constituição consagrava, subentende-se a igualdade de 

tratamento, apesar de existirem os particularismos próprios dos povos do além-mar. A ideia 

de unidade da Nação Portuguesa é partilhada por outros historiadores que tenham dados 

atenção às questões coloniais,194protegendo, deste modo, a união constitucional mas não 

jurídica da nação. 

Com isto, pode-se querer aceitar que as leis deviam ser as mesmas de Minho até Timor, 

dificuldades de índices culturais funcionaram como entrave a apreensão e aplicação de tais 

leis. 

No entanto, a necessidade de leis especiais não se justificava apenas pelo distanciamento 

entre a metrópole e o ultramar, mas pelas diferenças culturais. 

Em 1842, com a queda dos Setembristas e a reposição em vigor da Carta Constitucional, 

volta-se ao “ liberal silêncio” só quebrado dez anos mais tarde, no Acto Adicional, cujo art. 

15 transcrevia aquele preceito, voltando-se, assim, ao sistema de 1838.
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Por outro lado, já tinha sido publicada a Carta Orgânica do Ultramar, em que manda aplicar 

às províncias ultramarinas o Código Administrativo de 1836, mas com algumas alterações, 

em que, muito timidamente, se atendia às condições especiais daqueles territórios.

Por conseguinte, em 1869, foi publicado um decreto, referendado por Rebelo da Silva, que 

contém uma nova Carta Orgânica do Ultramar, a qual representa já uma tentativa mais 

ousada de especialização ultramarina, embora mandasse, ainda, aplicar ao Ultramar o 

Código Administrativo vigente na metrópole, o de 1842.

Não obstante, a tendência que já se manifestava nestes dois últimos diplomas para uma 

especialização administrativa, eles ainda mostram como os extremos do ideário liberal 

sacrificavam aos seus princípios às conveniências de uma administração adequada às 

características das províncias ultramarinas e à condição dos seus habitantes.

Por um lado, o Código Administrativo de 1878 acentuou a autonomia na administração 

central periférica como nunca antes, retirando ao Governo Central a maior parte dos 

poderes de inspecção e supervisão. Por outro, o Código de 1886 voltou a fortalecer a 

centralização, extinguindo igualmente as Juntas Gerais dos Distritos.

Finalmente, os Códigos de 1895 e 1896 insistiram na mesma tendência centralizadora, 

sobretudo, no que respeitavam aos distritos e aos concelhos. Esta última legislação 

persistira até ao período republicano.

Como sabemos o Governador-geral foi o representante da administração central nos 

territórios sob a sua jurisdição. Assim sendo, o governador-geral era de nomeação régia de 

modo que há-de manter a lealdade e a hierarquia instituídas na metrópole, aliás, todos os 

ministérios correspondiam directamente com o governador-geral, este, por sua vez, 

emanava ordem para as diferentes estruturas da administração central nos seus territórios, 

através de portarias, resoluções e ordens.

O Governo-geral da Província de Cabo Verde era assistido, administrativamente, pela 

Secretaria-geral do Governo “ (…) era um órgão coordenador de todos os serviços da 

Província onde convergia todo o expediente dos diversos organismos.”195 Certo é que a 

existência desta repartição da administração central se explica dentro de uma determinada 
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política administrativa traçada pela administração central, controlando as demais 

autoridades subalternas. Outrossim, todos os assuntos relacionados com a administração 

na província seriam encaminhados para a Secretaria-geral, esta encarregariam de os enviar 

para o ministério que tutelava o ultramar.

Para refutar esta ideia de que a Secretaria-geral é um órgão do poder ou da administração 

central, basta lembrar que a nomeação do Secretário-geral era régia e que na ausência do 

Governador-geral ele sempre foi o substituto. Elucida-se com a passagem de uma portaria 

do Governador-geral da província: “ Tendo por motivo de serviço de me ausentar d´esta 

Cidade por algum tempo, e convindo providenciar sobre o modo por que hade continuar a 

expedição dos negócios públicos, a fim de não ser interrompido a marcha da administração: 

hei por conveniente determinar que durante a minha ausência, o Secretario do Governo-

geral Jozé Mimoso de Barros Alpoim, dê andamento a todos os negócios de simples 

expedientes ordinário, despachando-os em meu nome, e por minha authorização; (…).” 196

Deste modo, fica-se a conhecer quem foram os verdadeiros representantes da 

administração central nos territórios ultramarinos.

           

De igual modo, realça-se a relação hierárquica de que o Governo-geral da Província de 

Cabo Verde mantinha com a Guiné visto que este território estava sob a jurisdição do 

Governador-geral da Província de Cabo Verde. Onde se pode ler:” (…) urgente fazer 

reconhecer quanto é elevada na Província a situação que na escalla hyerarhico dos 

funcionários públicos da mesma Província ocupa o governador da Guiné Portugueza 

determina o seguinte: Artº 1º Desde a presente data em diante o Governador da Guiné se 

correspondera directamente com o Governador Geral da Província e a correspondência que 

o Governo da Província lhe for enviada será assignada pelo mesmo Governador-geral, e 

não pelo Secretario-geral do Governo ou pelo Chefe d´Estado Maior como até aqui. Art. 2º A 

nenhum funccionário publico ao serviço da Província exercendo as suas funcções na Guiné 

Portugueza poderá corresponder officialmente com o Governador da Província, nem mesmo 

enviar lhe directamente requerimentos ou representações, devendo para todos esses 

effeitos dirigir-se ao Governador de Guiné seu immediato superior.”197

            

Posto isto, esclarece, de uma vez, a escala hierárquica entre o Governador-geral residente 

na Vila da Praia e o Governador da Guiné Portuguesa e os outros altos funcionários 

públicos. Era da responsabilidade do Governador-geral a escolha e nomeação do 
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Governador da Praça de Cacheu, um dos territórios da Guiné Portuguesa. “ Attendendo ao 

merecimento e mais circunstâncias que concorrem no Capitão do Exercito de Portugal 

Manuel Joaquim Pedro,- hei por conveniente nomeal-o Governador da Praça de Cacheu 

(…).”198

Relativamente a distância entre o arquipélago cabo-verdiano e a Guiné Portuguesa colocava 

a questão do relacionamento com os povos vizinhos o que ponha em causa a relação 

internacional. A este respeito, o Governador-geral da Província de Cabo Verde em portaria 

decidiu: “ (…) pode o respectivo Governador ter communicações com os Governadores 

estrangeiros, que lhe são visinhos, não devendo porem tomar qualquer deliberação 

definitiva sem previa authorisação do Governador-geral.”199 Na mesma portaria esclarece “ 

Compete igualmente ao Governador da Guine quando seja authorisado pelo chefe superior 

da Província fazer tractados provisórios de paz e commercio com os gentios bem como 

declarar-lhes a guerra (…).”200

          

Acrescentamos, ainda a função do Governo-geral tinha relativamente ao poder local na 

fiscalização no cumprimento das disposições legais, assim, o governo-geral auscultara o 

Conselho do Governo, determinasse: “Tendo mostrado a experiência a necessidade de 

habilitar as Câmaras Municipais para poderem haver meios com que attendão as despesas 

de seus Municípios; e sendo incontestável que seguindo-se o antigo methodo das 

arrematações da venda das carnes verdes podem as mesmas Câmaras augmentar a sua 

receita sem gravame dos povos: O Governador-geral da Província, em Conselho determina 

o seguinte: Artigo 1º Ficão auctorisadas as Câmaras Municipais desta Província a pôr em 

por arrematação, ou a deixarem livre a venda das carnes verdes, conforme julgarem mais 

convenientes aos povos do seu município.”201  

Percebe-se, todavia, que são dois poderes distintos consagrados na Carta Constitucional e 

nos diferentes Códigos Administrativos prevalecera o poder hierárquico superior do 

Governador-geral sobre as administrações do Concelho, ou melhor, havia a extensão da 

administração central periférica sobre a local. Expoente máximo da administração central na 

local era a figura do Governador-geral. 
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Para o bom andamento da administração da província o Governador-geral era coadjuvado 

pelos chefes das Repartições: Militar, Fiscal, Judicial e Eclesiástica, entre outros e 

formavam a equipa que representava o poder central para a execução das directrizes 

político-administrativas da Metrópole.

Aproximava o fim da monarquia, queixas não faltaram dos sucessivos governadores-gerais 

de Cabo Verde, por parte da população da província, rogando Sua Majestade a protecção 

magnânime desça ao Ultramar. Pode-se ler: “ (…) a maior parte dos governadores que são 

mandados para o ultramar, ou são potentados políticos que precisam regular a sua vida, ou 

então são parentes e amigos dos Snrs ministros ou dos potentados políticos da 

metrópole.”202

            

Sendo o exemplo que se segue o representativo do relacionamento entre governados e 

governantes na província, dado por um periódico: ” Dando- vos hoje a desagradável notícia 

do regresso do governador de Cabo Verde, o snr. Arnaldo de Novaes, não podemos deixar 

de mandar targar de preto o nosso jornal, por sabermos a dor profunda que vai ferir o 

coração da maioria dos habitantes d´este archipelago, nos conterrâneos. [(…)] só delle 

podemos registar actos de violência e injustiças sem mais um único vestigio de seu 

governo.”203  

É de assinalar, com apreço, as tentativas de modificar as diversas disposições de lei que se 

regeu Cabo Verde, a partir de 1892, as quais foram suspensas na sequência da revolução 

republicana.

3.3 Na Administração Local

No arquipélago cabo-verdiano aplicava na administração local as mesmas leis que se 

aplicam na administração local metropolitana. Não obstante as diferenças históricas, 

mentais e materiais. A política administrativa local era executada pelas câmaras municipais 

e, na ausência desta estrutura política administrativa, as comissões municipais assumiam 

tais atribuições.
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Assim “A unidade administrativa de Portugal quer metropolitana quer ultramarina assentava 

na instituição municipal e na inexistência de hierarquia entre os municípios.”204

Com a reforma administrativa de Mousinho da Silveira, decreto nº 23 de 16 de Maio de 

1832, iniciou uma nova vida para a administração local, novo sistema de administração. 

Reconhece-se que a primeira reforma administrativa do liberalismo, feita em 1832 era 

centralizadora, o poder central nomeava os seus representantes nas autarquias e eram 

esses representantes que realmente as governavam, ficando os corpos eleitos reduzidos a 

uma secundária posição de cooperação. Por isso, contraria ao ideal democrático que 

vigorava na época.

Para a realidade cabo-verdiana, as reformas de Silveira ponham término aos desmandos 

existentes no arquipélago. Houve casos em que os vereadores não sabiam ler e escrever. 

Não cumpriam as leis que impunham a renovação, anual, dos vereadores. 

Com as reformas de Mousinho da Silveira efectuaram a transferência do poder judicial para 

a nova instituição comarcã, o que resultara na perda, para as elites locais da prerrogativa de 

julgar. Naturalmente, não faltara resistência das câmaras quanto às inovações, pois, elas 

destruíram os critérios de diferenciação social, nos diferentes municípios.

Alexandre Herculano sustentou: “ Para que o sistema representativo seja uma realidade, 

para que a eleição na base essencial, não seja uma vil comédia (…), queremos que a vida 

política seja levada a todas as extremidades do corpo da Nação. Queremos que a vida local 

seja uma realidade para que o Governo Central possa representar o pensamento do 

País.”205

Com efeito, as primeiras Cortes reunidas, após a vitória liberal de 1834, ocuparam-se da 

substituição ou emenda do decreto de da Silveira. Daí nasceu a lei de 25 de Abril de 1835 

que aboliu a província como divisão administrativa, institui o distrito em lugar da comarca e 

lançou as bases de uma reforma que fora desenvolvida por um decreto de 18 de Julho de 

1835.

                                                          
204

MAGALHÃES, Joaquim Romero – Os Concelhos, História de Portugal dir. de MATTOSO, José, Vol III, Lisboa: Estampa, 
1993, p. 185.
205

SARAIVA, José Hermano – História Concisa de Portugal, 20ª Ed., Mem Martins: Publicações Europa América, 1999, p. 
296



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

102

Logo, em 1835 surge o cargo de Administrador de Concelho, numa altura em que se 

desencadeava o debate entre as soluções centralizadoras e as que o não eram.206

Das discussões havidas, saíra vencedora a solução apresentada por Passos Manuel em 

1836, todavia, para que ela pudesse funcionar era preciso extinguir os concelhos que não 

tinham nem recursos nem gente suficientes para funcionarem como governos locais. 

Entretanto, já em 1842, surge a reforma de Costa Cabral diferente, centralizadora, oposta a 

de Passos Manuel. Este código supriria a falta que se fazia sentir de uma legislação que 

regulasse a vida local.

O Código de Passos Manuel não teve bom resultado na prática, pelo que dentro de poucos 

anos, fora objecto de reforma. Apresentavam soluções descentralizadoras, ao que parece 

ultrapassavam o espírito da época.

Consequentemente, o governo que assumiu o poder depois da Revolução de Setembro, 

resolveu encarar o problema do grande número de concelhos existentes (828), na sua 

maioria, excessivamente, pequenos e muitos pobres, o que constituía obstáculo a uma boa 

administração local.

Neste sentido, o decreto de 6 de Novembro de 1836 extinguiram 498 concelhos 

considerados incapazes de vida autónoma e criados 21 novos, ficando, portanto, os 828 

reduzidos a 351.

Com efeito, o território foi dividido em distritos, concelhos e freguesias. A testa de cada uma 

destas instâncias, por grau de importância aparece: para distritos, os magistrados 

administrativos como administrador geral; segue-se o administrador do concelho e o regedor 

para a instância paróquia.

Junto de cada um destes magistrados havia um corpo de cidadãos eleitos pelo povo: a junta 

geral administrativa distrital, a câmara municipal e a junta paroquial.

Com o decreto de 28 de Abril de 1840 publicado nesta data modificou ou revogou o de 

1836. A coordenação desta lei com a parte do código de 1836 que não foi alterada e com 

legislação posterior, originou o Código de 16 de Março de 1842 referendado por Costa 

Cabral.
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Desta feita, processa-se a divisão do território em distritos e concelhos. A freguesia passa a 

ser a mera comunidade familiar e religiosa, sem carácter administrativo, logo sem 

representação administrativa. Nesta data a Província de Cabo Verde constituía um distrito 

com jurisdição sobre Guiné Portuguesa e com os concelhos a enumerar: da Cidade Praia, 

de Santa Catarina, da Ilha do Maio, da Ilha da Boavista, da Ilha do Fogo, da Ilha de Santo 

Antão, da Ilha de S. Nicolau, da Ilha da Brava, S. Vicente e Sal. Todos estes concelhos 

tinham as suas respectivas freguesias. 

                    

No entanto, por decreto de 3 de Abril de 1867 viria a ser criado o Concelho do Paul, na ilha 

de Santo Antão, desanexado do Concelho da ilha de Santo Antão. Pode-se ler: “O 

Governador geral há por conveniente nomear Venceslau Frederico do Quental Silva, 

administrador do concelho da Praia para em commissao e na qualidade de delegado d´este 

Governo Geral, passar a estabelecer e organisar na ilha de Santo Antão as repartições da 

administração e câmara do novo Concelho do Paul [(…)] devendo logo que ali chegue 

assumir as funcções que lhe compete pelo cargo que naturalmente exerce.”207

Efectivamente, foi criada uma Comissão Municipal composta de cinco membros, com as 

mesmas atribuições das Câmaras Municipais.

Os magistrados são o Governador-geral e o Administrador do concelho, ambos de 

nomeação régia, este último sob a proposta do Governo-geral da Província. 

            

Com efeito, pode-se ler na Portaria do Governador-geral da Província de Cabo Verde, de 11 

de Abril de 1861: “ Devendo tomar posse do lugar d´Administrador do Concelho da Ilha do 

Maio, em virtude da Régia Portaria nº 44 de 19 de Março de 1861, o cidadão Luiz António 

Cardoso de Mello [(…)] o que se communica para os devidos effeitos, à Câmara Municipal e 

Administração do Concelho (…).”208

Em cada concelho havia uma da câmara municipal, composta por cinco vereadores eleitos 

qualquer que seja a população dos concelhos, com função deliberativa e a Administração do 

Concelho que era exercido pelo administrador do Concelho de nomeação régia ou por 

portaria do Governador-geral e um conselho municipal formado por contribuintes e eleitores. 
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As juntas gerais do distrito eram compostas por procuradores eleitos conjuntamente pelas 

câmaras e pelos conselhos municipais.

Posto isto, “ a eleição feita pela Câmara Municipal de S. Nicolau de um Procurador à Junta 

Geral de Districto (…).”209 Os procuradores à Junta Geral do Distrito eram eleitos por um 

período de dois anos findo o qual as Câmaras Municipais ou Comissões Municipais 

procediam a eleição dos procuradores, segundo as disposições contidas nos Artigos 186º a 

196º do Código Administrativo. 

Porém, os representantes do poder central – governador-geral e administrador do concelho 

– dispunham de larga competência e os corpos administrativos ficavam sujeitos a apertada 

tutela. Assim, competia ao Governador-geral nomear os regedores da paróquia sob a 

proposta do administrador do concelho, pode ler-se: “ Attendendo a proposta do 

Administrador do Concelho da Cidade da Praia em conformidade do art. 334 do Código 

Administrativo, nomeio António Jozé Ribeiro para regedor da Parochia da Freguezia de São 

Lourenço deste Concelho.”210

De igual modo, os administradores de concelho foram “representantes immediatos e 

directos do governo, nas suas respectivas circunscripção, pela multiplicidade das suas 

obrigações e deveres (…).”211

           

O Governador-geral tinha poderes, face ao incumprimento das disposições legais por parte 

dos regedores de paróquia, de os demitir. Assim, pode-se ler: “ Havendo-me representado o 

Escrivão Deputado interino da Junta da Fazenda Publica d´esta Província que o Regedor da 

Parochia de Nossa Senhora da Graça d´esta Cidade da Praia de S. Tiago, Francisco Jozé 

dos Reis recusara obedecer às ordens legais d´este Governo Geral [(…)] hei por 

conveniente exonerar o referido Francisco Jozé dos Reis do lugar (…).”212  

Significa que o Regedor da Paroquia dependia hierarquicamente do governador-geral e não 

directamente do Administrador do Concelho.

            

Neste sentido, enquanto autoridade máxima tem resolvido os variadíssimos conflitos entre 

autoridades subordinados seus: “ Sendo de necessidade bem definir limites do Concelho da 
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cidade da Praia com o de Santa Catharina d´esta ilha de S. Thiago, a fim de pôr termo aos 

conflitos e choques d´autoridade que por vezes se teem dado, especialmente entre 

regedores de parochia das freguesias de Santa Catharina e de S. João Baptista.”213  

             

Todos os actos praticados tanto pela Administração do Concelho bem assim os da Câmara 

Municipal seriam devidamente inspeccionados. Elucida-se com um extracto da portaria do 

Governo-geral da Província que dizia: “Sendo urgente conhecer das irregularidades em que 

se acha todo o serviço da Administração e Câmara Municipal do Concelho de Santa 

Catharina e bem assim das graves faltas que sobre o mesmo constão do Relatório (…).”214

Prova o espírito e a prática centralizadora deste código. De igual modo, quando houvesse 

queixas ou representação da população, o Governador-geral determina “(…) a proceder a 

uma syndicância sobre os factos apontados na referida representação [população do 

Concelho de Paul] (…).”215

           

Sabe-se, todavia, que o relacionamento entre o Administrador do Concelho e demais 

funcionários nem sempre fora de cooperação e cordialidade. Segue o exemplo do que se 

passava [“Tendo chegado ao meu conhecimento os factos ultimamente dados na ilha da 

Boavista e que constam dos officios da administração do concelho e das representações 

dos respectivos habitantes; e Considerando que a desordem que lavra n´aquella ilha, não 

pode ser tolerada nem permittida [(…)] Hei por conveniente incumbir ao Secretario geral de 

partir immediatamente para aquella ilha, afim de inquerir de todo o procedimento havido 

quer seja por parte do administrador do concelho, quer seja dos demais funccionarios, 

devendo guiar-se n´esta commissão pelas instrucções que n´esta data lhe são dadas.”]216

            

Não raras vezes, o Governador-geral enfrentava dificuldades em recrutar gente capaz de 

administrar um concelho. Isso ficou demonstrado na portaria governamental de 31 de 

Outubro de 1882: “Attendendo á conveniência e necessidade de se collocar a testa da 

administração do concelho da Ilha da Boavista individuo estranho ás influencias locais e que 

pelo se bom senso e prudência dê garantia de bem dirigir os negócios que correm por 

aquella repartição.”217

Efectivamente, registaram-se desentendimentos entre o Governador-geral e as autoridades 

municipais que muitos dos quais resultaram em algumas suspensões do exercício do cargo 
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e dissoluções das câmaras e comissões municipais. Como podemos constatar no 

documento transcrito: “Há por conveniente determinar que a Câmara Municipal do Concelho 

da ilha de Boa Vista cumpra o citado accordam nº 18 do Conselho de Província sob pena de 

ser actuada e punida como desobediente (…).”218

Em consequência deu-se a dissolução da dita Câmara Municipal:

“O Governador-geral da Província, usando da faculdade que lhe confere o nº 5 do artigo 13 

do decreto com força de lei de 1 de Dezembro de 1869, há por conveniente ao serviço 

publico determinar o seguinte: 1º É dissolvida a actual Câmara Municipal do Concelho da 

ilha da Boavista.”219

Com o passar do tempo, novas mudanças foram sentidas e protagonizadas, desta feita, 

traduzidas no código de 1878, cujo autor foi Rodrigues Sampaio. Decreta, mais uma vez, a 

descentralização, isto é, os órgãos eleitos tinham uma competência extensa, que incluía o 

poder de lançar impostos. Este código esteve pouco tempo em vigor devido ao descalabro 

da administração camarária, e em 1886 apareceu um novo código, uma vez mais, de 

carácter centralizador, assim, contrária, aos ideais liberais.

A reforma proposta, em 1872, por Rodrigues Sampaio foi discutida e apreciada, dentro e 

fora do Parlamento, durante largos anos, até a sua aprovação a 6 de Maio de 1878 voltava à 

divisão do território em distritos, concelhos e freguesias, com os correspondentes 

magistrados administrativos de nomeação do Governo.

Assim, os corpos administrativos eram as juntas de freguesia, as câmaras municipais e as 

juntas gerais do distrito, mas estas de eleição directa, com numerosas atribuições próprias e 

uma comissão permanente para executar as suas deliberações. Neste código foi suprimido 

o conselho municipal. 

A novidade foi na tutela da administração local, reaparecem as juntas gerais de distrito a 

exercerem a tutela da administração local e só raras deliberações destas necessitavam de 

confirmação dos órgãos superiores do Estado.

Como resultado da aplicação deste código fora a desordem administrativa e financeira, 

tantas foram as iniciativas discordantes e os impostos locais a que deu lugar.
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A administração local fora objecto de várias ideias, implementadas nos vários códigos que o 

poder local vem conhecendo ao longo dos tempos.

Com efeito, mais um código foi publicado a 17 de Julho de 1886, ditatorialmente, por José 

Luciano de Castro.

As suas principais inovações consistiam na representação das minorias nos cargos 

administrativos; na criação de um regime especial para os concelhos de Lisboa e Porto e 

para os de população superior a 40.000 habitantes que, assim, o requeressem; a 

organização dos tribunais administrativos distritais compostos por três juízes togados. Das 

inovações deste código não tiveram aplicabilidade na província de Cabo verde, não existiam 

concelhos com população superior a 40.000 habitantes. Assim, o Concelho mais populoso 

de Cabo Verde era o de Santa Catarina, com 22.774 habitantes. 

Este código foi profundamente alterado pelos decretos de 21 de Abril e 6 de Agosto de 

1892, referendado por Dias Ferreira, e que, no conjunto das medidas, então, publicadas 

para combater a crise financeira, procuravam realizar economias na administração local e 

bem como aliviar o contribuinte. Uma nova organização administrativa da província, de 

24 de Dezembro de 1892, viria entrar em vigor no arquipélago. Fixou-se em nove o número 

de concelho, em vez dos onze existentes: “supprimindo o concelho do Paul na ilha de Santo 

Antão e o da ilha do Maio, ficando o primeiro constituído com o da Ribeira Grande o novo 

concelho de Santo Antão e o segundo englobado no concelho da cidade da Praia, (…).”220             

A extinção do Concelho da Ilha do Maio colocava o problema da ausência de uma 

autoridade, sendo que a cabeça do Concelho era noutra ilha [S. Tiago]. Com vista a 

resolução deste quesito o Governador-geral teve que delegar os seus poderes a uma 

entidade: “para executar as suas determinações directas e representar a sua auctoridade 

em tudo quanto exceda as attribuições que pode delegar no regedor de parochia o 

administrador do concelho a que aquella ilha fica pertencendo, hei por conveniente 

determinar que provisoriamente o chefe do posto fiscal que servir na ilha do Maio seja 

considerado delegado do governo geral n´aquella ilha (…).”221

Com o decreto de 24 de Dezembro de 1892 outras inovações foram introduzidas, 

relativamente as atribuições do Administrador do Concelho, assim “o encargo de vigiar pela 
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segurança das cadeias e sustentação dos presos (…).”222 Para além das atribuições já 

mencionadas aos municípios foram atribuídos mais (…) tornar effectivo aos municípios o 

encargo da construcção, reparações e conservação das estradas municipaes (…).”223

A coordenação do código de 1886 com os decretos de 1892 resultou o código de 2 de 

Março de 1895, também aprovado por decreto ditatorial, referendado por João Franco, que 

se não limita a compilar e sistematizar normas preexistentes, antes as modifica e completa.

O trabalho de João Franco fora submetido à revisão parlamentar, foi transformado no código 

aprovado por lei de 4 de Maio de 1896, sendo, por isso, legítimo reuni-los, considerando-os 

um só código, o de 1895-1896.

Na verdade, nada de novo encontrava-se no código de 1896, quanto à divisão do território, 

nem no que respeita ao número e designação dos magistrados administrativos.

No que respeita aos corpos administrativos, consagra-se a supressão das juntas gerais do 

distrito, decretada em 1892. O distrito não era mais autarquia local e a comissão distrital, 

eleita por delegados das câmaras, tinha escassas atribuições em cujo desempenho 

preponderava o Governo Civil.

Por conseguinte, as câmaras municipais eram assistidas, para poderem deliberar sobre 

certas matérias, dos quarenta maiores contribuintes do concelho.

O código de 1895 e de 1896 seria o código que acompanhou a mudança do regime de 

monárquico constitucional para a república.

Em conclusão, este código é uma lei centralizadora que confere aos magistrados 

administrativos privilégios e predomínio na administração local e submetendo os corpos 

administrativos a rigorosa tutela.  

Contudo, a administração local no arquipélago de Cabo Verde ficara marcada por uma 

proliferação legislativa: códigos administrativos, regulamentos, decretos entre outras formas 

normativas, sendo, o objectivo primeiro servir cada vez mais as respectivas populações. 

Registaram-se, efectivamente, uma teia complexa de relação entre vários actores e em, 

momentos diferentes, que prejudicaram a administração e o poder local. 
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No período da transição política o sentimento expresso da sociedade arquipélagica cabo-

verdiana era: “As câmaras municipais teem mal em todos os concelhos da província; e o 

remédio tem sido acabar com ellas e nomear commissões municipaes. [(…)] Os camaristas 

[pessoal ligado a administração camarária] estão gastos e tem gasto a pasciencia dos 

munícipes. Não são arvores que dêem fructa. O município precisa ser estrumado!”224

           

Mostravam-se contra as comissões municipais nos seguintes termos “ (…) as commissões 

municipaes, alem de compostas de militares ou empregados publicos, prendem-se com a 

ideia de terem sido nomeados por uma portaria do governador e nada reclamam no 

interesse de seus munícipes.”225

3.4 Na administração da justiça

Até á eclosão da revolução vintista todo e qualquer estudo do sistema judicial português e 

ultramarino era elaborado dentro das instituições políticas porque, em consequência da 

inexistência de separação de poderes, os tribunais eram, simultaneamente, órgãos políticos, 

administrativos e judiciais. Daí a perspectiva política da justiça.

Com efeito: “ (…) a justiça consiste na vontade habitual de dar à comunidade, a que se 

pertence, aquilo que esta é devido. O seu objecto tem, de facto, uma certa generalidade, 

chama-se também “legal” porque os seus actos são normalmente regidos pelas leis, que, 

para serem justas, devem ser ordenadas ao bem comum.”226  

Reconhece-se a perigosidade de se ter os ditos magistrados populares, na medida em que 

apenas os estratos superiores da sociedade local garantiria aos monopólios de tais cargos 

judiciais e que acumulavam com os administrativos. Verificara uma rotatividade na qual 

certas camadas sociais não teriam oportunidade de exercerem nenhuma função que lhes 

dessem destaque na comunidade local.
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A partir de 1820, na sequência da revolta e na aprovação de textos constitucionais, fora 

posta em prática o princípio da separação de poderes, os tribunais especializaram-se na 

função judicial. Todavia, Portugal vivera um período de interregno em que o absolutismo era 

o regime que vigorava. A concretização deste princípio só passara a ser definitiva a partir da 

vitória liberal. 

Aliás, sobre a separação dos poderes Montesquieu pensou e “sistematizou esses poderes 

segundo três funções fundamentais do governo: a elaboração das leis e a sua execução 

administrativa e judicial.”227

Contudo, a aplicação do princípio da separação e independência do poder judicial foi 

regulamentada com base na Carta Constitucional, por um dos decretos de Mousinho da 

Silveira de 16 de Maio de 1832. (Tit. VI art. 118º a 131º). Este diploma estabeleceu uma 

nova divisão judicial do território, reformou a organização e competência dos tribunais e o 

processo civil e criminal.

No entanto, o território do Reino foi dividido em círculos judiciais, estes em comarcas, as 

comarcas em julgados e estes em freguesias.

Pela primeira vez, instituía o Supremo Tribunal de Justiça, a Carta Constitucional no seu art. 

130º dava-lhe o enquadramento constitucional. A sua sede seria em Lisboa e teria jurisdição 

em todo o Reino, incluindo as províncias ultramarinas. O Supremo Tribunal de Justiça 

dividir-se-ia em duas secções, uma cível e outra criminal. Junto deste tribunal funcionava um 

Procurador-geral da Corte.

Efectivamente, em cada círculo judicial foi criado um tribunal de segunda instância, sendo 

todos os tribunais desta categoria iguais em graduação e cabendo recurso das suas 

decisões apenas para o Supremo Tribunal de Justiça. Junto de cada um deles havia um 

procurador régio. Os tribunais de primeira instância componham-se de juiz de Direito e de 

jurados, havendo junto de cada um deles um delegado do procurador régio.

Assim, em todas as vilas em que antes havia juízes de fora passou a haver um juiz 

ordinário, junto do qual funcionava um subdelegado do procurador régio. Nas freguesias 

devia haver juiz de paz. 
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No entanto, com a derrota dos tradicionalistas, deram importantes alterações aos decretos 

de Mousinho da Silveira, pois, o decreto de 18 de Abril de 1833 dividiu o reino em quatro 

círculos judiciais, ou tribunais de segunda instância e designou a sede de cada um deles. 

Um outro decreto de 25 de Maio de 1833 alterou a designação do tribunal de segunda 

instância para a de tribunal da relação e a de círculo judicial para a de distrito de relação.

Desta feita a lei de 28 Fevereiro de 1835, completada pelos decretos de 21 de Março e 7 de 

Agosto de 1835 determinou a divisão judicial do território do continente e ilhas adjacentes 

em três distritos de relação. Estes foram divididos em 133 julgados de primeira instância 

presidida por um juiz de Direito, e os julgados em círculos de jurados.

Na verdade, reconheceu-se que este conjunto de leis enfermava de muitos defeitos que 

resultavam, principalmente, do excesso de preocupação em assegurar a protecção do

direito de liberdade, a qual se traduzia em exagero das atribuições conferidos ao júri e aos 

juízes de paz. Acresce que as circunscrições eram demasiadas extensas, as leis sobre 

processo pouco claras e a justiça muito lenta. Daí, prosseguira a elaboração de novas 

reformas.

Uma nova reforma que ponha cobro as insuficiências detectadas nas leis anteriores. A 

reforma judicial de 1837 manteve-se o Supremo Tribunal de Justiça, com sede em Lisboa e 

jurisdição na metrópole e no ultramar, e as Relações, com sede em Lisboa, Porto e Ponta 

Delgada.

           

Por conseguinte, não havia juízes letrados residentes na província de Cabo Verde, pelo que 

a administração da justiça fosse confiada à uma Junta de Justiça, em conformidade: “Artº 1º 

A Junta de Justiça creada por Portaria de 10 d´Abril ultimo [1843] terá a sua primeira sessão 

no sabbado que se hão de contar 1 de Julho p.f., e em continuação nos sabbados de cada 

semana não sendo dia sanctificado ou de Festa Nacional, porque então será no dia anterior.

Artº 2º Em quanto não há na Província Juiz de Direito Letrado, servira de Relator o Juiz 

substituto, tanto nas causas dos paisanos como nas dos militares.”228

No entanto, esta Junta de Justiça não chegara a funcionar, pois:

“ (…) não se encontrar o Diploma da creação daquelle Tribunal, rezultando dáhi que se 

achassem por tantos annos demorados os processos criminaes, e amontoados na Cadea 

desta Vila [Praia] os réus que careciao de quem os julgasse; e também que a forçada 
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impunidade dos delictos fosse considerada por os malfeitores como um signal de fraqueza 

das auctoridades, abalançando-se por isso a perpetração de crimes [(…)] que nesta 

Província não há a maior parte dos elementos, que segundo as referidas Cartas Regias, tem 

de entrar na composição de aquelle Tribunal, nem outros que, segundo as mesmas Cartas 

Regias, devem ser chamados a suppri-los (…).”229

Por conseguinte, o Governador-geral para sair deste impasse, em Conselho, determinara o 

seguinte: “Artº 1º É creada na Província de Cabo Verde a Junta de Justiça Criminal, em que 

devem ser julgados as cauzas crimes asssim dos paisanos, como dos militares. Artº 2º Esta 

Junta compõem-se do Governador-geral de Província, que é o Prezidente; do Juiz de Direito 

da Comarca; do Juiz da Comarca; do Juiz Substituto; do Commandante do Corpo de 

primeira linha da Guarnição e de os Commandantes dos Corpos de segunda linha desta 

Villa.”230

Desde logo, havia um sentimento que a falta de justiça causaria a injustiça, daí o esforço 

das autoridades competentes no sentido de dotar a província de um Tribunal que julgasse, 

com alguma insuficiência, o que era compreensível, visto que na sua composição tinham 

pessoas que não conheciam a ciência jurídica.

Apesar de criação deste tribunal, com o propósito de se fazer alguma justiça, os juízes de 

Direito julgavam em primeira instância, tendo jurisdição nas comarcas. Estas dividiam-se em 

julgados, cada um com um juiz ordinário de eleição popular que julgava as causas, de 

menor valor e preparava os processos que tivessem de ser julgados pelo juiz de Direito da 

Comarca. Os julgados dividiam-se em Freguesias cada uma com um juiz eleito.

Contudo, não tiveram os efeitos esperados, daí uma nova legislação em matéria de justiça. 

A reforma de 1841, a novíssima reforma judiciária.

Aprovada, por decreto de 21 de Maio de 1841 para poder distinguir da reforma de 1837. 

Todavia, manteve-se a divisão do Continente e das Ilhas Adjacentes em distritos, comarcas, 

julgados e freguesias.

Na novíssima reforma judiciária conservaram-se os três distritos de Relação, isto é, Lisboa, 

Porto e Ponta Delgada, mas foi alterada a divisão das comarcas e julgados.
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Mantiveram-se os juízes ordinários e de paz, continuaram a ser designados por eleição. As 

atribuições dos juízes de paz eram conciliar as partes em litígios em pequenas causas. 

Com efeito, a reforma de 1841, no essencial, apesar de alterada por numerosa legislação, 

esteve em vigor até à publicação do Código de Processo Civil aprovado pela Carta de Lei de 

8 de Novembro de 1876.

O Código de Processo Civil de 1876 dividiu-se o território, para efeitos de administração da 

justiça, continuou a fazer-se com base nos antigos distritos de Relação, que passaram a 

denominar-se distritos judiciais, com sede, respectivamente, em Lisboa, Porto, Ponta 

Delgada, Goa, Luanda e Ilha de Moçambique.

Em consequência, a província de Cabo Verde para efeito de administração da justiça esteve 

sob a jurisdição do Distrito de Relação de Lisboa. “Na relação, de Lisboa, foram revogadas 

as sentenças dadas pelo juiz de direito de Santo Antão (…).”231 Mantivera a administração 

da justiça da Província na dependência jurídica à Relação de Lisboa até a instalação da 

República.

Reconhecendo, no entanto, as autoridades do reino da importância dos tribunais: “ (…) foi 

creado um tribunal commercial de 1ª instancia n´esta província: hei por conveniente 

determinar que desde já se proceda, segundo os preceitos da lei, á organisação do dito 

tribunal (…).”232

Em cada distrito judicial, existia um tribunal de segunda instância denominado Tribunal de 

Relação. Consequentemente, os distritos judiciais dividiam-se em comarcas, cada uma com 

o seu juiz de Direito, junto dos quais funcionava o júri.

No entanto, era, necessário, inovar, neste sentido, por decreto de 28 de Julho de 1886 

foram extintos os antigos juízes ordinários, passando as suas atribuições para os juízes de 

Direito e para os juízes de paz. Nos concelhos que não fossem sede de comarca, poderia 

haver juízes municipais, desde que a maior parte da sua área ficasse a mais de quinze 

quilómetros da sede da comarca, excepto, nos Concelhos de Lisboa e Porto.
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Tendo presente, a necessidade de dirimir os conflitos, mandou-se publicar o Código Penal 

de 1852, sem qualquer modificação, às diversas províncias ultramarinas, na expectativa de 

promover justiça para todos os cidadãos e os povos do ultramar.

Por conseguinte, este Código Penal seria uma forma pragmática de administrar a justiça a 

todos os habitantes do reino. A nosso ver certos povos de ultramar com as suas culturas 

bem enraizadas não sentiriam feita a justiça com a aplicação de leis que lhes eram 

estranhas.

Por isso, e a título de exemplo, os grumetes na Guiné Portuguesa tinham os seus agentes 

da justiça. Isto demonstrara a dificuldade de redimir os conflitos numa cultura e num povo 

particular. Assim, um Regulamento aprovado pelo Governador-geral ouvido o Conselho do 

Governo, capítulo Quarto artigo 25º determina: “Em cada Praça ou Presídio haverá um Juiz 

dos Grumetes nomeado pelo Governador da Guiné, [(…)] Artº 26º Pertence ao Juiz dos 

Grumetes julgar as causas civis entre os mesmos com recurso para o referido Governador e 

bem assim cumprir as ordens que por este lhe forem dadas ou em seu nome pelos seus 

delegados sem que com tudo estes juízes possão ser considerados Magistrados 

administrativos.”233

Relativamente, a administração da justiça, a partir do Código Penal de 1852, Cabo Verde 

contava com duas comarcas a saber: Comarca de Barlavento e a de Sotavento 

responsáveis por resolver todos os conflitos extensivo à Guiné Portuguesa que pertencia a 

Comarca de Sotavento.

A organização judiciária na Província de Cabo Verde apresentava a seguinte estrutura: no 

topo da hierarquia o Delegado do Procurador da Coroa e Fazenda e o Juiz de Direito da 

Comarca. 

Estes magistrados eram nomeados e exonerados por Decreto do Governador-geral da 

Província.

No intermédio apareceram o Delegado do Procurador da Coroa e Fazenda e Juiz Ordinário 

nos Julgados [Concelhos]; sob proposta do Procurador da Coroa e Fazenda e o Juiz de 

Direito da Comarca e com confirmação do Governador-geral. 
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Na parte inferior encontravam-se o Subdelegado do Procurador Régio e o Juiz eleito na 

Freguesia, este proposto pelo Delegado do Procurador Régio e do Juiz de Direito da 

Comarca, respectivamente, careciam, também, de confirmação por parte do Governador-

geral. O juiz eleito exercera a função por um período de dois anos.

Desde logo, para o exercício de cargo judicial exigia-se que quem o exerceria, tivesse 

alguma qualificação, nomeadamente, habilitações que garantira um nível de entendimento 

da doutrina jurídica. Desta forma, pode-se ler: “O Governador-geral da província de Cabo 

Verde determina o seguinte: Tendo sido exonerado o Sub-delegado do Procurador da Coroa 

e Fazenda no Julgado da ilha de S. Vicente, e não havendo n´aquella ilha pessoa que tenha 

as habilitações precizas para bem desempenhar as funcções d´este cargo; Hei por 

conveniente nomear para o exercer ao actual administrador d´aquelle concelho Miguel 

Augusto César da Mota.”234

Por se tratar de cargo que pode servir os cidadãos não magistrados, assim, não invocara o 

princípio da incompatibilidade.

Isto não significa, todavia, que não havia incompatibilidade para o exercício, em simultâneo, 

de vários cargos. Assim, a portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde 

expressara a sua posição, evitando, contudo, que a justiça não servisse o fim da sua 

existência: “Tendo sido eleito vereador da Câmara Municipal do Concelho da Boa Vista João 

Baptista Lima, nomeado juiz ordinário do julgado da mesma ilha [(…)] o Governador-geral, 

em Conselho, conformando-se com a proposta do juiz de direito da comarca de Barlavento, 

há por conveniente exonerar do referido cargo de juiz ordinário(…).”235   

Entretanto, a Administrador do Concelho proponha a nomeação de juízes de paz para as 

freguesias. Eleitos pelo Povo em Assembleia-geral dos chefes de família, e mais cidadãos 

qualificados de cada Freguesia, reunidos na Igreja Matriz, presidindo um Vereador, ou 

Pessoa, que costuma andar na Governação, e que para isso designar a respectiva 

Municipalidade. “Conformando-me com a proposta feita pelo administrador do Concelho da 

Ilha do Fogo; hei por conveniente nomear juízes de paz e seus substitutos nas freguesias 

d´aquelle concelho (…).”236 Estes juízes de paz presidem ao juízo conciliatório de cada 

distrito. Todavia, contribuíam para a manutenção da paz social. 
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Não obstante, a estrutura da administração judiciária existente, o decreto de 1 de Dezembro 

de 1869 criara o Tribunal do Conselho da Província formado por pessoas idóneas numa lista 

tríplice proposta pela Câmara Municipal do Concelho da Praia. Pode-se ler: “Tendo, na 

conformidade do disposto no artigo 49 do Decreto de 1 de Dezembro ultimo sido feita pela 

Câmara Municipal do Concelho da Praia em lista tríplice dos indivíduos que no corrente 

anno devem fazer parte do Tribunal do Conselho da Província.”237

Anualmente, seria apresentada lista tríplice para que seja escolhido dois nomes para o 

efectivo e o sobrante para suplente. 

O decreto de 20 de Fevereiro de 1894 fizera entrar em vigor na Província de Cabo Verde o 

regimento da administração da justiça, com restrição, despacho do Governo-geral: “1º Em 

quanto não forem designados por este governo-geral o número, sede e área dos julgados 

em que se dividem as duas comarcas da província, continuam em serviço os juízes 

ordinários que o eram ao tempo da publicação do mesmo regimento.”238

Com este regimento, ficava clara a ideia de uma administração da justiça nova, garantindo 

uma certa celeridade na resolução dos conflitos. 

Efectivamente, com a data de 1897, foi posta em execução o decreto, com força de lei, de 

23 de Dezembro que aprovara o novo regimento da administração da justiça na Província de 

Cabo Verde, também, com menos restrições, de acordo com as condições locais de 

execução, isto é: “com excepção do artigo 17º d´este, cuja execução fica suspensa, por não 

estar promulgado o regulamento especial a que elle se refere. [(…)] Em quanto não houver 

em todos os concelhos da província policia civil organisada, com foi proposto ao governo de 

Sua Magestade, os réus condemnados na pena de trabalhos públicos, só serão 

empregados em tais trabalhos nas sedes dos concelhos da cidade da Praia, da ilha de S. 

Vicente e da de Santo Antão.”239

Apesar de S. Vicente não ser sede de comarca mas tem alguma representatividade 

populacional, organização e importância acrescida, pois, tem o Porto Grande que abastecia 

vapores de todo o mundo que navegavam no Oceano Atlântico e, a sua própria dinâmica 

económica, portanto, a vida da cidade do Mindelo justificava, no fundo tinha condições para 

ali se executar o artigo 17º.  
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Assim, de acordo com o regimento da administração da justiça na Província de Cabo Verde, 

ora parcialmente em vigor “ Tendo sido extinctos os julgados da ilha do Sal e do Paul 

(…).”240 Dando sequência, com efeito, a reestruturarão na administração da justiça.

No cumprimento do regulamento da administração da justiça, o decreto de 4 de Junho de 

1901 desdobrava a Comarca de Barlavento e formação da de S. Vicente, com o antigo 

Julgado deste nome.

Igualmente, mandou-se aplicar o mesmo Direito em vigor na metrópole, ou seja, as 

disposições do Código Civil de 1867 sobre o contrato de prestação de serviços.

Ora o trabalho em África e na Província de Cabo Verde, nos primeiros tempos da 

colonização, assentara, principalmente, na escravatura.

Como se sabe, a escravatura foi abolida, completamente, por decreto de 1869, “ Tendo por 

decreto de 4 de Fevereiro último sido o estado d´escravidão abolido em todos os territórios 

da monarchia portuguesa (…).”241 A abolição da escravatura significava a libertação dos 

escravos mas tinham algumas obrigações, nomeadamente, a prestação dos serviços em 

proveito dos seus donos a que por força de lei eram obrigados. 

No entanto, o fim da escravatura no arquipélago chegara mais cedo, pois, as autoridades 

aderiram e aceleram o processo: “Tendo constado a este Governo-geral por participação do 

administrador do Concelho e da Comissão Municipal da ilha do Sal que foram pelos seus 

possuidores dispensados dos serviços a que eram obrigados os libertos da mesma ilha e 

reunidos os serviços de outros, ficando assim livres da sujeição ao serviço forçado todos os 

libertos d´aquella ilha (…).”242

Do mesmo modo, um proprietário do Concelho de Santa Catarina teve o mesmo gesto 

filantrópico: “ Miguel Delgado Freire, dando espontânea liberdade aos seus libertos [(…)] e 

declarando, outro sim, que do mesmo modo considerava como livres quaesquer outros a 

que por ventura tivesse direito e de cujos nomes se não recordasse (…).”243

                                                          
240

A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx.15, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde s/nº, Ano 1898
241

A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 04,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 141, Ano 1869
242

A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 06,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 320, Ano 1872
243

A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 06,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 317, Ano 1873



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

118

A partir deste decreto, a lógica impunha que se organizasse um regime para as relações de 

trabalho tendente a criar nos nativos incentivos ao trabalho, suprimindo a ociosidade e a 

vadiagem. Em vez disso, foi-se para um sistema completamente diferente e que se mostrou 

improfícuo.

No sentido de regular as relações entre empregadores e empregados, o Governador-geral 

“encarregar o Capitão dos Portos desta Província de formular um projecto de regulamento a 

fim de definir claramente os deveres, direitos, garantias e penalidades recíprocos (…).”244 Ao 

mesmo tempo que se procurava criar uma instituição de mutualismo, para salvaguarda dos 

trabalhadores ligado ao Porto Grande, em momentos difíceis tais como a crise de trabalho 

ou desemprego e a velhice. Pode-se ler: “ (…) em beneficio d´esta classe de indivíduos 

princípios de previdência económica e de socorro mutuo que lhes melhorem as condições 

de vida (…).”245

Convém avivar que o trabalho só poderia ser imposto aos nativos quando estes fossem 

considerados vadios, nos termos da legislação da metrópole. 

Assim, para lhes garantir os direitos que a tal respeito a Carta Constitucional consagrava, 

organizaram-se leis que assentavam no princípio da liberdade de trabalho. O resultado foi 

que os nativos se recusavam sistematicamente a trabalhar, entravando com a sua 

ociosidade o progresso do ultramar. 

No que concerne a regeneração da nação no aspecto jurídico ou judicial, resta-nos discorrer 

sobre o Direito Privado, um dos pilares do liberalismo bem como tem sido aplicado. Pois, no 

que respeita a este ramo da Ciência Jurídica, ele se transigiu, adoptando-se, desde cedo, 

uma atitude que se afastava do rigor da política uniformizadora, pretendida pelos liberais.

Sendo assim, neste particular, os princípios abstractos, igualitários, da Revolução Francesa, 

cederam lugar ao reconhecimento das realidades locais, mantendo-se em vigor o Direito 

consuetudinário vigente nas sociedades nativas. Assim, pelo decreto de 11 de Novembro de 

1869, foi determinada a aplicação do Código Civil aos territórios ultramarinos, revogando 

com este decreto toda a legislação anterior em vigor no ultramar sobre Direito Civil.

Mas reconhece-se que as realidades ultramarinas são distintas, deveria salvaguardar os 

pormenores de cada uma delas. Estudiosos da vivência do ultramar português entenderam: 
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“Não só a legislação da metrópole não pode ter aplicação integral em todas as colónias, 

como até mesmo entre estas há modalidades resultantes da sua situação local, dos seus 

usos, da sua maneira de ser, que tornam necessário adoptar, para cada uma, também, 

modalidades especiais de legislação facto este que, na verdade, nem sempre tem estado 

presente na mente dos nossos governantes. É desse erro enfermou a legislação colonial 

dos primeiros governos liberais.”246

Na sequência desta revogação, ressalvou-se, contudo, no 1º do art. 8º:

Na Índia, os usos e costumes das Novas Conquistas e os de Damão e Diu, coligidos nos 

respectivos Códigos no que se não opusesse a Moral ou à Ordem Pública;

Em Macau, os usos e costumes dos chins nas causas de competência do procurador dos 

negócios sínicos;

Em Timor, os usos e costumes dos nativos, nas questões entre eles;

Em Guiné, os usos e costumes dos gentios, denominados grumetes, nas questões entre 

eles;

Em Moçambique, os usos e costumes dos baneanes, batias, mouros e gentios, nas 

questões entre eles.

De todo o esforço prestado pelas autoridades metropolitanas e provinciais, no sentido de se 

garantir e universalizar o acesso à justiça a todos os homens do Império Português, de 

certo, que não sentira os efeitos desejados, a criação de uma sociedade que respeitasse os 

princípios proclamados pelos revolucionários franceses de fim de setecentos: Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade. Desde o alvorar de oitocentos que uma franja enorme da 

população portuguesa lutara para que os direitos fossem respeitados e garantidos bem 

como a população do ultramar. 

           

Reconhece, contudo, que as reformas, os decretos sucediam-se uns aos outros mas não 

conseguiram responder as expectativas que os povos do Ultramar tinham da justiça. “Em 
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cada reforma, em cada decreto emanado do Ministério da Marinha, com relação ás 

províncias ultramarinas; vemos o desprezo votado aos filhos do ultramar.”247

           

Entretanto, a frustração caminhava com os povos do ultramar. O povo de Cabo Verde no 

limiar do século XX reclamava por justiça: “ (…) demittir um funccionario sem dar-lhe 

conhecimento de cousa alguma, sem ouvi-lo, sem tomar conhecimento da sua defeza, sem 

saber se é ou não culpado?! E tudo isto em pleno secculo que dizem ser de luz, da verdade 

e da justiça?”248

Consequentemente, a República proclamada era para dar resposta a justiça, ter acesso a 

ela e a igualdade de tratamento perante as instituições judiciais. Para alguns, não existia lei 

nem ordem superior, neste sentido, faziam o que queriam. Porém, os atropelos as leis, aliás, 

o incumprimento era de tal forma grave que, quinzenalmente, os jornais traziam á luz casos 

de (in) justiça. “Acaba de commeter-se aqui um grande attentado contra a liberdade que a 

Carta garante a todos que se dizem portuguezes, essa Carta firmada de tão boa fé por El-

Rei D. Pedro 4º, mas ella, infelizmente só serve para figurar nos archivos das repartições 

publicas.”249  

Momentos houve em que o povo cabo-verdiano pedia uma justiça independente, sugerindo: 

“uma certa autonomia administrativa, n´esta província, criando-se um tribunal legislativo 

composto de indivíduos nomeados nos differentes concelhos, pelos 40 maiores contribuintes 

com incompatibilidades das classes dependentes immediatamente do Governador, tribunal 

que discutiria todos os regulamentos e portarias de carácter legislativo, que o governo 

entendesse conveniente á província.”250

A autonomia administrativa que se pedira para Cabo Verde assemelhava a que os açorianos 

pediam: “ (…) através da adaptação das leis aos “factos imodificáveis da natureza”, ou seja, 

pela necessidade de harmonizar as leis com as realidades concretas dos povos a que 

seriam aplicadas. E isto, o governo central não teria em conta, por desconhecimento, dado o 

afastamento e falta de comunicação que caracterizavam as relações dos Açores com o 

poder central.”251
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No entanto, a luta dos açorianos para obtenção da autonomia culminara com a publicação 

do decreto de 2 de Março de 1895 que concedia, aos distritos insulares que o requeressem, 

autonomia administrativa distrital nos limites definidos na lei.

Com efeito, os cabo-verdianos continuaram e persistiram, através de vários meios, 

solicitando a autonomia.  

De todo o modo, a Carta Constitucional no ponto 12 do artigo 145º garantia a todo o cidadão 

português, a igualdade da lei para todos, quer proteja, quer castigue, e a recompensa em 

proporção dos merecimentos de cada um: “Nada há mais desmoralisador, mais 

condemnavel e odioso do que o desrespeito e o arbítrio no cumprimento e execução das leis 

de um paiz.”252

Os habitantes de Cabo Verde, cansado de tanta injustiça e discriminação, rogavam para que 

houvesse a justiça e o respeito, em conformidade com a Lei Fundamental.

3.5 A Continuidade das províncias ultramarinas

Nunca antes de 1880, a África fora objecto de tanta cobiça. Enquanto fosse possível ter 

êxitos quer na América quer na Ásia, África fora votada quase que ao abandono. Quando o 

capitalismo esgotara toda a sua forma de exploração naqueles territórios, voltou-se para o 

continente negro, era o último recurso para a velha Europa capitalista.

Com efeito, novos desafios para Portugal que não faltavam problemas por resolver, somava 

mais um.

A posse de territórios longe de Portugal teve sempre implicações no que concerne a sua 

administração e governação, tendo presente a necessidade de eficácia e eficiência das 

decisões tomadas para o bem de toda a colectividade que compunha o reino português. A 

falta de capacidade financeira pesara no processo que invocara a possibilidade de dividir 

entre as potências europeias da época as possessões ultramarinas, em 1885.
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Foi, contudo, desde sempre criticado a existência de terras e dos seus respectivos povos 

submetidos a outros povos, onde a vontade dos seus habitantes tem menor valor, quando a 

tiver, à luz e juízo da dependência que se mantenham.

Com a ideologia liberal amadurecida, nos fins do século XIX, havia quem duvidasse da 

conveniência de Portugal manter as suas províncias ultramarinas. Oliveira Martins 

sustentava que se deviam alienar todas as províncias ultramarinas, excepto Angola, onde 

deveria concentrar-se a actividade colonizadora, de modo a obter-se aí o mesmo resultado 

que se conseguira no Brasil. Assim, Adelino Almeida concluiu que “ (…) não valeria a pena 

ter colónias, desde que não dessem lucro material, palpável.”253

Na verdade, outros conterrâneos seus alinhavam em ideias semelhantes, e até mais 

extremistas, mas era uma atitude de intelectuais que não exprimia o verdadeiro sentimento 

nacional, pois, estes exigiam a continuação do Ultramar. As questões internacionais nos fins 

do século, por motivos do ultramar, afervoraram tal sentimento, agindo como um estímulo 

em defesa da dignidade nacional, a desenvolver esforços no sentido da ocupação efectiva e 

do desenvolvimento dos territórios que pertenciam à Portugal. 

António Enes encarregado de pacificar Moçambique aquando da revolta liderada por 

Gungunhana, foi o grande renovador dos métodos da política colonial e quem iniciara a 

reacção contra as práticas administrativas liberais.

Sabemos, contudo, que a administração colonial fazia-se sem método, era centralizadora, 

neste contexto, não facilitara tomada de decisões rápidas, as colónias eram administradas 

mal e insensatamente, do Terreiro do Paço.

Relativamente à nomeação de governadores, no dizer de Jaime Walter: “Os governadores 

eram escolhidos segundo as influências políticas, nunca de harmonia com a sua 

competência em assuntos coloniais (…).”254  

Ainda, voltando ao Governador Enes, este experimentou os seus métodos que consistiam 

num sistema de organização administrativa totalmente novo, se o compararmos com os que 

vinham a ser usados, isto é, a de 1820 que tomava como referência a unidade 
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administrativa base da metrópole – o concelho – por circunscrições civis ou comandos 

militares.

A ideia de base desta reforma era o reconhecimento da necessidade de sujeitar os nativos, 

habituados ao poder dos seus chefes tradicionais, a uma autoridade que exercesse, 

relativamente a eles, funções de administrador e de juiz. Essa autoridade era delegada num 

funcionário civil ou militar.

À primeira vista, custa a perceber esta orientação, que assentava numa concepção que 

contrariava o princípio da separação de poderes. Impunham-na, porém, as realidades 

sociais que enfrentavam que, contrariamente ao que pensavam os liberais, eram diferentes 

das europeias e, por isso, exigiam especialização.

Assim, tinha desaparecido o poder dos grandes chefes negros, que ameaçava a soberania 

portuguesa, mas continuava o dos pequenos potentados nativos.

Por isso, era necessária uma autoridade europeia que desempenhasse o papel daqueles 

grandes chefes, enquadrando as populações nativas e servindo, simultaneamente, de 

agente civilizador. Mas os nativos não compreendiam funções de direcção do comando, 

desde que elas não estivessem associado o poder de administrar justiça, sinal inconfundível 

da autoridade nos povos primitivos.

Todavia, a partir de meados de oitocentos, novos factos interferiram na administração 

colonial: os países europeus que possuíam territórios em África discutiam a posse e 

exploração dos mesmos. 

Sendo assim, Portugal possuidor de um vasto território em África apresentava preocupação 

elevada, no sentido de atender aos novos rumos que a política internacional tomavam.

Contrariamente, Portugal apoiara algumas das excursões exploratórias ao continente negro, 

pensando que estava a contribuir unicamente para o avanço do conhecimento da Ciência, 

isto é, o que a África tinha que lhes era desconhecido, mais precisamente as ilhas de Cabo 

Verde. 

Pode-se ler: “Tendo chegado a esta cidade o naturalista francez Mr. Aimé Bouvier, que se 

propõe faser uma viagem de exploração ás differentes ilhas d´este archipelago, e desejando 
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eu prestar-lhe todo a possível coadjuvação nas suas pesquizas pelas vantagens que d´ahi 

podem provir para a sciencia e não menos para esta província [(…)] determinar que o 1º 

Tenente Ricardo Adolfo Max Saint Maurice, actualmente em commissão na repartição d 

´obras publicas conhecedor da língua francesa e da do paiz, acompanhe o referido 

naturalista, na excursão que fizer ás mesmas ilhas, servindo-lhe de guia e interprete (…).”255

A própria participação na exposição universal de Antuérpia de 1885 fora uma forma de 

mostrar e certificar as potencialidades da África, incrementar a vontade de dividir e ocupar 

as produtivas terras africanas. No documento que transcrevemos deixara escapar, o quanto 

Portugal tinha para mostrar dos seus territórios de África: “Estando determinada a abertura 

de uma exposição universal em Antuérpia, no mez de maio de 1885, na qual, por iniciativa 

particular, auxiliada pelo governo de Sua Magestade vão ser representadas as nossas 

possessões ultramarinas, principalmente as de África; e havendo o mesmo governo 

recommendado ao d´esta província que com empenho se promova e facilite a reunião de 

amostras de productos que possam figurar n´aquelle certamen industrial (…).”256  

Portugal e a sua política ultramarina eram postos em causa, pois, a fraca presença de 

portugueses nesses territórios de África, quererá demonstrar que estes se encontravam, 

praticamente, abandonados.

A título de exemplo, a que Rui Bebiano chama de algo caricato: “deste carácter limitado da 

presença política e militar, e o da hipoteca da ilha de Santo Antão [Cabo Verde] feita em 

Inglaterra pelo marquês de Gouveia: o prestamista inglês tomará imediatamente conta da 

ilha, e será preciso mandar de Lisboa uma nau de guerra convenientemente guarnecida 

para o desalojar.”257

Isto demonstra, com nitidez, de que as possessões ultramarinas tinham uma fraca ou nula 

presença militar. Contudo, sabe-se que vozes autorizadas, ao longo da história de Portugal, 

alertaram para a necessidade de preservar os territórios ultramarinos da cobiça das outras 

nações. É o caso de D. José de Menezes e Sousa Coutinho, entre outros, que se referiam

ao peso exagerado das armas no território continental.258Implicitamente, aconselharia a 

mandar mais militares para as colónias.

                                                          
255 A.H.N, Cabo Verde SGG Cx. 02 Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 319, Ano 1867
256 A.H.N, Cabo Verde, SGG Cx. 10,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 227, Ano 1884
257 BEBIANO, Rui – O Lugar das armas na expansão portuguesa, in Revista de História das Ideias nº 14, Coimbra: Instituto de 
História e Teoria das Ideias, Faculdade de Letras, 1992, p. 223
258 BEBIANO, … – O Lugar das armas …, p. 224
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Com efeito, o Ultimatum viria pôr a descoberto a fragilidade de Portugal nas suas 

possessões ultramarinas, daí fora recorrente as denominadas: “As campanhas de Africa, 

que entre 1890 e 1910 procurarão assegurar na região a soberania portuguesa que, a par 

do prosseguimento de interesses políticos implicitamente continham, se viveu então como 

que uma revivescência da antiga noção de guerra justa, agora vertida numa lógica de 

imposição da soberania nacional, justificada por prerrogativa de natureza histórica que 

excluíam em absoluto os direitos políticos dos povos da região e, obviamente, os 

sustentados pelos outros países europeus.”259

Sendo assim, corrobora a ideia defendida por Rui Bebiano quando afirma: “As campanhas 

de África foram destinadas a assegurar por todas as formas a fidelidade dos nativos à coroa 

portuguesa do que propriamente a assegurar uma definição fronteriça e a sua defesa diante 

dos impulsos de ingleses, alemães e belgas.”260

Efectivamente, conseguiram manter os povos das terras africanas fiéis à coroa portuguesa, 

quando em Cabo Verde era chamada a atenção do Governador para o perigo de uma 

administração calamitosa.

Pode ler-se: “É preciso, pois, snr. Ministro, que V.Excia cuide com mais attenção das 

colónias, porque Sua Magestade El-Rei e V.Excia devem saber que há empenhos em se 

dividir as colónias portuguezas, e amanha a Inglaterra, a Alemanha ou América do norte, se 

os povos das colónias lhes pedirem auxilio por não desejar continuar debaixo do domínio 

portuguez, essas nações sequiozas de possuírem, o que Portugal não tem querido 

administrar com paternal carinho, não duvidarão em nome do direito das gentes prestar 

esse auxilio em beneficio próprio.”261

Na verdade, todos os povos das colónias portuguesas tinham plena consciência de que não 

ficariam abandonados se as autoridades portuguesas lhes abandonassem. Muitas outras 

nações os acolheriam.

Não restam dúvidas de que o interesse pelos territórios ultramarinos portugueses fizera com 

que, estrategicamente, houvesse movimentação e distribuição de forças armadas pelas 

                                                          
259 BEBIANO, … – O Lugar das armas…., p. 226
260 BEBIANO, … – O Lugar das armas…, p. 226
261 Ao Sr. Ministro do Ultramar. «A Liberdade nº 9». 1º Anno. (Julho 1902), p. 1
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nações europeias “a inquietantes movimentações de vasos de guerra britânico nas 

proximidades de Moçambique, Cabo Verde e Gibraltar.262

Assim, a 7 de Janeiro de 1890 entrou no porto de São Vicente o couraçado Austrália, com 

ordens para aí se conservar e, segundo se dizia, ocupar a ilha em determinadas 

circunstâncias. Não se conheciam o objectivo desta, nada se lhe opôs. Deixara São Vicente 

e Cabo Verde a 25 de Janeiro do mesmo ano.263

No entanto, Portugal enfrentava dificuldades que nem com a mudança de regime via uma 

solução a curto ou médio prazo, pelo que todo o esforço dispendido era pouco para um final 

que beneficiasse o país. Estava muito perto do fim do período monárquico, acontecimentos 

davam sinais de que novo regime seria, dentro de pouco tempo, uma realidade.

Conforme Amadeu Carvalho Homem “ (…) a própria mudança de regime dificilmente poderia 

alterar a posição relativa das potências coloniais europeias, envolvidas em complexos 

equilíbrios de interesses e nada interessadas nos projectos expansionistas de um Portugal 

sem frota de guerra, sem marinha mercante e sem solvência financeira internacional.”264

Efectivamente, o que se despertaram as autoridades portuguesas, no concernente a 

ambição de dominar a África pelas potencias europeias: “O plano de construção de um 

caminho-de-ferro do Cabo ao Cairo arquitectado em pleno auge da era vitoriana por Cecil 

Rhodes, com vista a assegurar a primazia da Inglaterra no continente africano, não só 

colidia com as ambições então manifestadas por outras potencias europeias como impedia 

a concretização da velha aspiração portuguesa de construir um “novo Brasil” em África 

unindo Angola a contracosta.”265

O interesse pela África das potências que não tinham colónias despoletara à corrida a África 

e consequente a partilha do continente negro entre as nações europeias teve implicações no 

quadro das relações internacionais “ (…) em que todas as potencias se apressaram a 

reclamar a soberania política e a negociar furiosamente umas com as outras para obterem o 

reconhecimento nesta ou naquela região.”266

                                                          
262 Apud, CARVALHO HOMEM, Amadeu – O “ Ultimatum” inglês de 1890 e a opinião pública, ( in) Revista de História das 
Ideias nº 14, Coimbra: Instituto de História e Teoria das Ideias, Faculdade de Letras, 1992, p. 282
263A.H.N, Relatório do Governador de Cabo Verde (1886 a 1891).
264 Apud. CARVALHO HOMEM, … – O “Ultimatum “ Inglês …, p. 283 
265 LUCAS, Maria Manuela – A ideia colonial em Portugal, (in) Revista de História das Ideias, nº 14, Faculdade de Letras, 
Coimbra, 1992, p. 297 
266 LUCAS, … –  A ideia …, p. 298
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Posto isto, Portugal conseguira preservar os seus territórios com base no argumento de que 

tinha direitos históricos sobre tais territórios. No entanto, reconhecera o interesse de alguns 

críticos, batalhando para a alienação das colónias, sobretudo, aquelas que não fossem 

viáveis, de ponto de vista puramente economicista.

É de afirmar que Portugal conseguira assegurar os seus territórios africanos, até princípios 

da década de setenta do século passado, depois de ter aguentado uma guerrilha de 

libertação em vários pontos: Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e apoiada por uma 

diplomacia feroz na defesa das suas colónias na arena internacional – Nações Unidas –.    

Durante o período da guerra entre Portugal e as suas colónias, Marcello Caetano 

pronunciara sobre o conflito desta forma: “ (…) que as operações militares em Angola, 

Moçambique e Guiné resultaram da legítima defesa perante uma agressão preparada e 

desencadeada a partir de territórios estrangeiros.”267

Assim sendo, no final de oitocentos, as autoridades portuguesas fizeram tudo para a 

manutenção do ultramar, já no terceiro quartel de oitocentos, não deixaram de parte a 

hipóteses de: “ (…) o abandono não seria só sinal de cobardia: correspondia também a 

condenar territórios hoje florescentes e pacíficos à desolação e a turbulência. [(…)] estamos 

a defender a ordem, a harmonia social e o trabalho fecundo de territórios onde a grande 

massa da população mostra na vida quotidiana a sua determinação de permanecer 

portuguesa.”268

A administração das colónias fora muito criticada. António Enes aparecera a liderar um 

grupo e entendia que o “Terreiro do Paço é que governa todo o mundo português, parecia 

agora tomar corpo uma nova ideia bem ao gosto de época.”269 Muitas outras 

personalidades, conhecedoras da realidade africana, defendiam a autonomia administrativa 

que era sinónimo de descentralização administrativa: “Um sistema descentralizado era aqui 

defendido por homens ligados à administração, por militares desejosos de prestígio e de 

poder, por intelectuais republicanos deportados devido à sua prática política (…).”270

          

                                                          
267 CAETANO, Marcello – Reflexão sobre o Ultramar, Secretaria Estado da Informação e Turismo, Março, 1974, p. 6 -7
268 Ver: Excertos de discursos de Marcello Caetano – Razões da Presença de Portugal no Mundo, Lisboa, 1970 
269 LUCAS, … – A ideia …, p. 323
270 LUCAS, … – A ideia …, p. 323
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A centralização administrativa tenha causado transtornos às colónias. Neste contexto:”(…) 

Angola pede a sua autonomia administrativa julgamos do nosso dever lembrar ao governo 

que o ensaio d´essa salutar medida, para o ultramar, deve começar por esta província.”271

Julgando que com a autonomia poderia responder com prontidão as várias demandas das 

populações.

Todavia, ao aproximar o fim de oitocentos, instalaram representações diplomáticas no 

arquipélago de Cabo Verde, desde Consulado Geral, Cônsul e Agente Consular.

Por um lado, os consulados funcionaram como antenas ou encarregados de negócios num 

ponto geo-estratégico da África. “O valor estratégico das ilhas de Cabo Verde marcou desde 

início o seu destino: posto avançado no domínio do Atlântico, escala de abrigo e 

abastecimento dos navios que sulcavam o mesmo Oceano (…).”272

A existência de um porto natural associa às condições ligadas às comunicações 

internacionais, através do Telegrafo do Mindelo na ilha de S. Vicente.

            

Por outro, poderia estar ligada a natureza puramente mercantil, quer sejam a exploração e 

comercialização de sal, quer sejam outros produtos de interesse comercial da época. Assim 

“ (…) régia portaria nº 25 de 7 do mês findo [Março]; hei por conveniente determinar que 

Custódio José Duarte nomeado Vice - Cônsul d´Austria na ilha de S. Vicente seja pelas 

autoridades da província reconhecido como tal para todos os effeitos.”273

No mesmo sentido a Inglaterra indigitara “ (…) Augusto Pereira Vera Cruz para agente 

consular nas ilhas do Sal e da Boa Vista (…).”274Eram nos finais dos anos oitenta do século 

XIX, a partir desta data todos os países instalaram as suas representações diplomáticas nas 

diferentes ilhas para zelarem os seus interesses.

Seguiram os Estados Unidos da América, Argentina, Uruguai, Grécia, Alemanha, Hungria, 

Paraguai, Espanha, Suécia, Noruega, Bélgica, Brasil, Holanda, Turquia, Bolívia, Nicarágua, 

Peru, Itália, Hawai, Dinamarca, França, Chile e México. Todas estas nações tinham um ou 

                                                          
271 Incoherencias. «A Liberdade nº 22». 1º Anno, (Maio 1903), p. 1
272 MATOS, Artur Teodoro de – Rotas portuguesas do Atlântico (in) Revista Oceanos nº 10, Comissão p/ as Comemorações 
dos Descobrimentos Portugueses, Abril, 1992, p. 85 
273 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 09, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 120, Ano 1882
274 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 11, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 18, Ano 1888
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mais representantes, num e mais pontos do arquipélago, geralmente, naqueles em que os 

seus interesses precisariam de um agente residente. 

Por exemplo, a representação dos Estados Unidos da América tinha os seus agentes 

consulares na ilha de S. Vicente, Santiago e na do Fogo, pois esta última tem uma tradição 

antiga que teve início nos primórdios da pesca da baleia nos mares do arquipélago, quer 

isso apontar que, de facto, nesta região, incluindo a ilha Brava, grande número de 

população tem familiares emigrados naquele Estado norte-americano.

Tudo isto, para dizer que o interesse pelos territórios africanos não se resumia apenas as 

nações europeias, era facilmente visível pelo número de países interessados em marcar 

presença na Província de Cabo Verde, leva-nos a admitir que neste arquipélago, os agentes 

de representação estrangeira eram mais ou menos agentes informadores das suas 

respectivas nações.

Finalmente, podemos afirmar que o Ultimato fora, para Portugal, enquanto cabeça de um 

império, um acontecimento de cabal importância, aliás, despertara uma nova expansão não 

só para civilizar povos bárbaros, ou até então, desconhecidos e ensinar as doutrinas dos 

Santos Evangelhos aos povos do além-mar. 

Com o ultimato, Portugal acabara por promover um novo relacionamento com as suas 

possessões, no entanto, não faltaram críticas severas à administração ao longo do período 

que vai de 1890 à instalação da República. Na verdade “ (…) o que está hoje indicado pela 

experiência é que se aproveitem quanto possível os elementos nativos como os mais 

poderosos e convenientes para a conservação do direito de soberania, e que se prendam as 

colónias á metrópole por laços feitos de um mutuo affecto e de interesses recíprocos.”275

Todos os territórios ultramarinos permaneceram sob a jurisdição portuguesa, graça aos 

apoios das respectivas populações nativas: “Lembrem-se, pois, os filhos do ultramar que 

não somos só nos [cabo-verdianos] os descontentes, por toda a parte da monarchia 

portugueza o clamor é enorme. Não nos desnacionalisemos indo pedir, embora seja 

somente o pão, aos chefes de nações estrangeiras, porque isso traria consequências 

desagradáveis. Aprendamos a soffrer e a resignarmo-nos.”276

                                                          
275 MARTINS, Aurélio –  A metrópole e as colónias. A Liberdade nº 11, 1º Anno. (Jul.1902), p. 1
276 A fome. «A Liberdade nº 22». 1º Anno. (Março 1903), p. 4
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Certamente, todos esses factos foram levados, em devida conta, no programa político dos 

Republicanos, para cimentar cada vez mais as possessões africanas e mantiveram-na até 

as independências que ocorreram em 1975. 
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                                                CAPÍTULO IV

                                           O IMPACTO DAS REVOLUÇÔES LIBERAIS

                                                     NAS ILHAS DE CABO VERDE
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4.1 O Prenúncio da mudança

A revolução política sempre deixou as suas marcas na sociedade na qual se eclodiu e 

alastrara, facilmente, a todo o universo.

As chamadas revoluções liberais, que contém na sua essência conteúdo político, são do 

Ocidente e difundem-se para todo o Mundo. Cabo Verde esperava os impactos delas, pois, 

este arquipélago fora parte integrante do Império de Portugal que as viveram intensamente, 

mais concretamente as liberais do século XIX.

Apesar das revoluções ditas liberais se eclodiram longe do espaço geográfico do 

arquipélago cabo-verdiano, mas tiveram os seus impactos, tendo em presença que na altura 

das revoluções, vintistas, setembristas e republicanas, Cabo Verde era colónia de Portugal.

Se tomamos como definição da revolução mudança radical nas instituições políticas de uma 

nação.277

Não nos parece errada a definição de René Rémond que “La Révolution proclame aussi en 

droit et instaure en pratique l´egalité civile.”278  A revolução cria sempre alguma esperança e 

a deposita optimismo no futuro.

A notícia da revolução chegara ao arquipélago cabo-verdiano a 1 de Março de 1821, 

desencadeando o juramento da fidelidade, por parte das principais autoridades na cidade da 

Ribeira Grande a 4 de Abril: “(…) e sendo ai juntara o Ilustríssimo e Excelentíssimo 

Governador General destas Ilhas António Pusich, e Reverendíssimo Cabido, o Doutor 

Ouvidor Geral desta Comarca João Cardoso de Almeida Amado (…).”279

Com este acontecimento alterar-se-ia o quadro político-administrativo que vigorava, vindo a 

demitir-se o Governador António Pusich.

Ilha da Boavista, Março de 1821, foi a primeira ilha do arquipélago que soube da revolução 

de Agosto do ano transacto, sete meses depois, o que representara a dificuldade e o 
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isolamento em que foram votadas as ilhas. Existia a dificuldade de comunicação regular 

quer com Lisboa quer com o Rio de Janeiro e mesmo entre as ilhas, um dos factores de 

embaraços ao real desenvolvimento de Cabo Verde. A população das ilhas tinha um 

sentimento de abandono por parte do poder central; internamente, as ilhas estavam isoladas 

por falta de ligações marítimas entre as mesmas.

Com efeito, à chegada a Boavista da notícia da Revolução de Agosto, logo o Comandante 

da ilha, “poder supremo”, e a Câmara decidiram-se, sem delongas, a fazer a aclamação da 

nova ordem, o que provocou sérias perturbações no quadro insular. Pode ler-se no auto: 

“ (…) aclamem Vª. Senhoria a continuação nomearam hum deputado para hir a Portugal 

(…).”280

Por conseguinte, o Comandante fez deslocar à ilha de São Nicolau onde foi proclamada a 

Constituição em 21 de Abril de 1821. A chegada da ordem da proclamação da iniciativa do 

Comandante de Boavista, à ilha de Santo Antão, encontrou a Constituição já proclamada a 

mando do Governador-geral, António Pusich.

           

Assim sendo, a atitude assumida pelo Comandante da Boavista que mandou proclamar a 

Constituição nas ilhas de São Nicolau e Santo Antão sem autorização do Governador-geral 

gerou um conflito interno a nível governativo. Na sua exposição às Cortes, o Governador-

geral acusara de prepotência e nepotismo as autoridades de Boavista. Nela pode-se ler: “ 

(…) a ilha da Boavista como sendo o foco de discórdias e insubordinação pelo partido que 

ali existe e absoluto domínio que adquiriu a numerosa família do dito Martins que ocupou os 

lugares públicos da dita ilha (…).”281

     

Acrescenta Pusich que o referido Comandante: “ (…) tendo manifestado uma absoluta 

insubordinação tanto a este governo, como a esta Junta da Administração da Real Fazenda 

e constando-me que de acordo com alguns mais poderosos habitantes daquela ilha dirigiu 

uma representação ao actual Governo de Portugal em que declarava querer ou separar se 

da dependência deste Governo abraçando o novo sistema Politica ali estabelecido ou 

reduzir toda esta Capitania ao mesmo sistema dando-lhes forças necessárias (…).”282

            

Com efeito, prosseguia nas ilhas a proclamação da futura Constituição, naquelas onde não 

o foram por iniciativas do Comandante da Boavista. Em Santiago, celebrara-se a missa sob 
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a invocação do Espírito Santo com um Tedum cantado. O Auto das Câmaras da cidade de 

Ribeira Grande e Vila da Praia relatara o juramento de fidelidade no dia 4 de Abril de 1821 

nas casas da Câmara e Paços do Concelho, com a presença das autoridades e muita gente 

da nobreza e o povo da cidade e vila bem assim os chefes e mais oficiais dos Corpos 

Militares. Pode ler-se na notícia enviada ao Reino; “ (…) pelas Câmaras foi acordado que se 

fizesse este presente auto solene para que constasse que estando esta ilha de São Tiago 

assim como todas as outras em paz e sossego.”283

Assim, e tendo presente o sucedido com o Comandante da Boavista as principais 

autoridades Eclesiásticas, Civis e Militares fizeram a fala aos presentes, na tentativa de 

assegurar o público sossego, a renovação do juramento da observância à Nossa Santa 

Religião, de fidelidade e obediência ao Nosso Amado Soberano. 

Neste sentido, se jurava abraçar e observar a Constituição que as Cortes de Portugal 

haveriam de fazer, depois de aprovada e sancionada pelo mesmo Augusto Senhor. No 

discurso proferido na ocasião, 4 de Abril de 1821, Pusich afirmou ter convocado os 

habitantes de S. Tiago com o seguinte objectivo: “ (…) para de comum acordo combinarmos 

os meios de evitar a desmembração da Capitania que pode conduzirnos à anarquia mal 

terrível para toda a sociedade.”284

Por conseguinte, a justificação apresentada pelo Governador, tinha a sua razão de ser, que 

era a garante da unidade e só depois ajustariam medidas conducente a resoluções de 

outras questões que preocupasse a sociedade cabo-verdiana.

Por sua vez, o Desembargador Ouvidor-Geral tecera algumas considerações a respeito da 

mudança de regime, ao mesmo referira ao acontecimento da ilha da Boavista. Aconselhara 

aquele magistrado aos presentes a “ (…) abraçarmos e observarmos a Constituição ou nova 

forma de Governo, que for aprovada e sancionada pelo Mesmo Senhor.”285

Na verdade, o novo Comandante designado para a ilha da Boavista ao assumir as funções, 

António de Sousa Machado, assinara um ofício, dirigido à todas as Câmaras, pedindo que 

não censurassem o procedimento dos habitantes da Boavista, afirmara o seguinte: “ (…) 

esta ilha confessa e reconhece a subordinação que deve ter à Capital ella quer ser súbdita 

às autoridades ahí instituídas [(…)] ilha hé habitada de homens de merecimentos, de 
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cidadoens honrados aclamem a Constituição elejam novo Governo em que as mais Ilhas 

adjacentes sejam ouvidas as eleiçóens.”286

Na ilha Brava, o auto de proclamação, datado de 21 de Abril de 1821, no estilo e 

semelhança do da capital. As ilhas do Maio e de Santo Antão seguiram o acontecimento da 

capital, enquanto São Nicolau publicara unanimemente querer-se ligar ao sistema adoptado 

em Portugal, e jurando reconhecer o Governo Supremo de Portugal, as Cortes e a 

Constituição que elas fizerem, sem aquela restrição que aqui se praticou. Isto é, diferente do 

que se fizera na capital onde se condicionara a adesão ao novo regime, à respectiva 

aprovação e sanção por Sua Magestade.

Quanto à ilha do Fogo, o Governador Pusich desconfiara da sua adesão aos 

acontecimentos da ilha da Boavista, devido aos conflitos existentes entre o Comandante da 

ilha e o Governo-geral, mas aderira à posição da de capital.

Na sequência da revolução de 1820, exigia-se que se formasse na capital da colónia de 

Cabo Verde uma Junta de Governo Provisória General composta por naturais portugueses 

nomeados pela pluralidade de votos de todas as ilhas.

Assim, se constituíra uma Junta Governativa que seria dissolvida com a tomada de posse 

do novo Governador, que só mais tarde viria a ser nomeado.

A junta Governativa seria presidida pelo Coronel Joaquim José Pereira e mais quatro 

membros todos habitantes da Ilha de Santiago. O facto foi, prontamente, contestado pela 

população da ilha de Santo Antão nestes termos: “ (…) nossa justa opinião e que devemos 

tributar subordinação ao Governo dessa Ilha logo que a Junta dela seja feita pela pluralidade 

de votos de todas as ilhas, porque parece ser inteiramente uma coisa oposta ao Direito da 

Razão que um povo dessa Ilha tenha poderes para formar um Governo de toda a 

Capitania.”287

            

Por conseguinte, na sequência da revolução de 1820 e da Carta Régia: 

“ (…) formou uma Junta Provisória do Governo desta Capitania ou Província presidido por 

Joaquim José Pereira e os restantes lugares por Manuel Roiz Silva da Afonseca; Manuel 

Alexandre de Medina; António José Silva.”288
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A Junta tinha como função assegurar a governação da Província até à chegada do novo 

Governador e de realizar as eleições gerais às Cortes.

Todavia, tinham já sido retirados da Capital o Governador Capitão Geral António Pusich e o 

Desembargador Ouvidor – Geral João Cardoso de Almeida Amado por serem negados por 

pluralidade de votos de fazer parte da Junta Governativa. Algumas ilhas protestaram a 

continuação de António Pusich no governo, ou melhor, na Junta Governativa.

Efectivamente, o juramento das Bases da Constituição nos quartéis da Vila da Praia e na 

Igreja Matriz ocorreu no 1º de Maio de 1821 e, no entanto, os chefes Militares declararam a 

Pusich que lhe cessava de ter mando algum sobre o Povo porque instalaram uma Junta 

Provisória para o Governo desta Capitania. É de ressalvar o carácter pacífico daquela

substituição pelo qual conservaram todas as honras de direito. Na nossa opinião toda a elite 

residente queria a mudança de regime, pelo que não registaram tensões ou conflitos.

           

Mas num acto da Câmara da Vila da Praia referindo o documento pode ler-se: “ (…) que o 

ex-governador [antes de sair de S. Tiago] procurou todos os meios ocultos de afugentar e 

destruir as ideias liberais de que este Povo se principiava a possuir (…).”289

E mais “ (…) houve tentativa de não declarar a Constituição em Cabo Verde mas a iniciativa 

por desrespeito ao Governador, começou na ilha da Boavista e isso não se fez alegando 

excessos que poderiam ocorrer. A declaração pública estava marcada para 4 de Abril na 

Vila da Praia e no dia 3 o ex – governador rasgou o Manifesto (…).”290

Por isso, ficou clara a tentativa de ocultar um dos principais acontecimentos do início de 

oitocentos para o povo de Cabo Verde. Neste sentido, tinha razão a Silva Dias quando dizia: 

“ (…) os Governadores do Reino procuravam evitar o eco do movimento liberal que se 

desenvolvia em Espanha.”291

A mesma atitude tivera alguns Governadores do Reino de Portugal nas suas respectivas 

colónias, ou seja, esconder os feitos dos liberais.
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Na dependência político-administrativa do Governador de Cabo Verde encontrava-se a 

Guiné. Naquele território fizera-se o juramento e reconhecera-se a Constituição Nacional no 

dia 7 de Outubro mas o mesmo acto teve que ser repetido no dia 1º de Novembro pelo facto 

de que naquela data não se ter ainda criada a Junta Governativa à semelhança do que 

fizeram no arquipélago cabo-verdiano.

Apesar de alteração da data do juramento de fidelidade na Guiné não faltaram festejos e 

três dias de iluminação, não se tenha concluído com mais termos religiosos por falta de um 

sacerdote.

Entretanto, o processo liberal fora longo, com momento de usurpação e de lutas que 

resultaram no triunfo dos liberais, no decurso dos anos trinta de oitocentos. O fim das lutas 

liberais resultara na vitória dos revolucionários liberais.

Assim, no dia 24 de Julho de 1833 aclamava-se em Lisboa o Governo da Rainha e da Carta 

Constitucional e nos próximos meses em todo o Reino.

No arquipélago de Cabo Verde só tiveram conhecimento do novo governo Constitucional a 8 

de Setembro de 1833 proclamou-se a Constituição e depondo o governador, formando uma 

Junta composta por António do Lago, Ouvidor Geral, em substituição de João Cardoso de 

Almeida Amado e Gregório Freire de Andrade. 

De seguida, à posse da Junta Governativa, os ex-membros do Governo foram deportados 

para a vizinha ilha do Fogo e para o interior da ilha de Santiago, no entanto, elementos do 

extinto governo empregaram meios hostis para que não proclamasse a soberania legítima 

de Dom Pedro.

Logo que encarregaram de governar a colónia de Cabo Verde: “A Junta chamou num 

relatório a atenção do governo de metrópole para o estado calamitoso da província, vítima 

de esterilidades desde 1831 a 1834, ainda agravado pelas lutas sangrentas que bem 

precisas foram, para a proclamação da liberdade, e à falta de caridade do governo 

despótico, que não dera providências para evitar a enorme mortalidade.”292

Refuta-se, todavia, a ideia de “ (…) no inicio do liberalismo, desmandos dos governantes e 

excessos de autoridade dos governantes, factos lamentáveis mas inevitáveis, em todos os 
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tempos e em todos os lugares, sempre que uma convulsão política vem agitar a vida normal 

de um povo e dar azo à manifestação ostentiva de paixões oprimidas durante largo tempo, 

sob a pressão irritante de regimes de violência, (…).”293

            

A situação política de Portugal logo após o triunfo era caracterizada: “ (…) pela precariedade 

do poder executivo, pela falta de definição ideológica das correntes políticas, pela 

marginalização das camadas populares, pela indisciplina e ingerência dos chefes

militares.”294

A partir de 1834, pouco a pouco, fizeram entrar Portugal num período novo da sua história, 

no qual o predomínio das leis sobre os costumes, no pressuposto de criação de uma 

sociedade nova. A constituição de 1838 não vigorou, por muito tempo, assim, em 1842, 

entrara, de novo, em vigor a Carta Constitucional de 1826, com as garantias nela contidas. 

No que concerne ao Ultramar, em geral, muitas alterações viriam a ser executadas, 

apareceram novas instituições e novos protagonistas, em particular, na vida cabo-verdiana. 

Com o passar do tempo, reconhecera que nem tudo que se compunha do pensamento 

liberal era exequível, pelo que tiveram que aprovar um Acto Adicional à Carta Constitucional, 

em 1852.

Neste contexto, toda a nação portuguesa entraria numa dinâmica nunca vista, a partir do 

momento em que se consideraram sanadas as desavenças políticas, passaram a reconstruir 

a nação que ficou reconhecido como o período da Regeneração.

Em meados de oitocentos, considerado como período adequado para reconstrução da 

nação “ (…) o País [Portugal] encontrou, com Regeneração, a paz de compromisso e de 

cansaço que tornou possível o funcionamento pacífico da monarquia burguesa.”295

Período que se iniciaram as grandes obras públicas, aposta foram para os caminhos-de-

ferro e telégrafo, todo o sector de transportes beneficiara, com a criação do Ministério dos 

Transportes, Indústria e Comércio, em 1852.
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Posto isto, o Acto Adicional reforçara a Carta Constitucional em vigor, que é uma lei 

fundamental, estava criada as condições necessárias para sonhar com a felicidade, pois, 

terminaram as arbitrariedades e as lutas políticas.

4. 2 As novas instituições em Cabo Verde 

Com o desenvolvimento e fortalecimento dos ideais liberais, traduziram-se no surgimento de 

novas instituições nas quais tinham a responsabilidade de os executar. 

Neste caso, entende-se que a Constituição como um conjunto de regras orgânicas que 

regulam a atribuição e o exercício do Poder Político.

Com as revoluções liberais que eclodiram, em Portugal, no século XIX e culminaram no 

princípio do século passado, levaram, cada vez mais, o Poder Político a diluísse ou a 

descentralizasse para novas instituições resultados das revoluções “ (…) deu origem a 

vários “poderes políticos” ou “poderes sociais.”296 Anteriormente, vivia-se o regime 

absolutista com o poder, fortemente, centralizado, no qual para cada classe tinha uma 

função delimitada de acordo com as chamadas Leis Fundamentais do Reino. O rei apenas 

delegava poder nas instituições absolutistas e nas duas classes dominantes – a nobreza e o 

clero - , o povo não era o detentor do poder nenhum.

No entanto, para este ponto, propomos tratar apenas as instituições que consideramos 

novas, isto é, resultantes da aplicação dos princípios liberais que têm a ver com o 

melhoramento ou a regenerar a sociedade e administração pública no seu todo, com o fito 

de proporcionar o bem-estar e a felicidade dos povos.

Neste contexto, seleccionamos as instituições com responsabilidades políticas como sejam: 

o Conselho de Inspecção de Educação, Junta de Saúde Pública, o Conselho do Governo e 

o Conselho de Distrito, este último funcionava com procuradores eleitos, um por cada 

Concelho e por um período de dois anos, com função legislativa a nível da Província, mas 

que não contrariasse a legislação do Reino e o de Governo. Entendemos que estas 

instituições foram as mais relevantes para o sucesso do projecto liberal, em Cabo Verde.
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Com efeito, estas instituições trouxeram alento a vida do arquipélago, pois, passaram a 

pensar numa educação sólida, numa melhor saúde, e na melhor administração da Província. 

Aceita-se que, de uma forma ou outra, aproximara a alguma democratização indirecta da 

sociedade insular cabo-verdiana.

Efectivamente, reconhece-se que o sistema político proposto e executado pelo liberalismo 

enquadrava-se muito bem com a descentralização, até onde fora possível, aliás, à gestão 

dos negócios locais passara a ter os seus representantes eleitos.

A aposta, todavia, no Conselho Inspector da Educação fora a via seguida, em busca da 

liberdade, ou seja, para que numa sociedade haja a igualdade que é a condição suficiente 

para que todos sintam livres, ou melhor dizendo, admitindo que todos são iguais em valor. 

           

Para Cabo Verde, seria fundamental a criação do referido conselho, porém, numa sociedade 

escravocrata subsistiam complexos de toda a ordem, daí uma instituição que, de perto, 

seguia a materialização da política educativa, foi, contudo, uma medida que merecera 

destaque: “Cabe à Educação cumprir a tarefa de ajudar a formar cidadãos de uma 

comunidade livre, combinando a transmissão do saber com a liberdade e o incentivo à 

participação.”297

A revolução liberal introduzira melhorias no campo do ensino ao garantir o mínimo de 

instrução a todos os cidadãos. Não só a criação de estabelecimentos de ensino de vários 

níveis mas também, procurando a qualidade, através da acção do conselho inspecção.

É de ressalvar, que o Conselho Inspector de Instrução Pública fora criado por decreto com 

força de lei de 30 de Novembro de 1869, para a Província de Cabo Verde. No mesmo 

decreto, no seu artigo 10º determina que reorganizasse o serviço de instrução pública no 

ultramar “ (…) a creação de juntas locaes, as quaes incumba a inspecção do ensino nos 

lugares fora da capital. Considerando os bons e relevantes serviços que a causa da 

instrucção e concludentemente á da província podem prestar aquellas juntas, promovendo o 

desenvolvimento do ensino publico nas differentes ilhas do archipelago; vigiando o exacto 

cumprimento das disposições do decreto acima citado, informando o Conselho Inspector de 

instrucção pública sobre a aptidão de serviços dos professores; e finalmente, indicando ao 
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referido Conselho Inspector as necessidades que a educação do povo reclame e as 

necessidades e as medidas a adoptar (…).”298

A junta local de instrução pública no seu artigo 2º define a sua composição, sendo seu 

presidente o Administrador do Concelho e de mais dois vogais nomeados pelo governador –

geral, ouvido o Conselho Inspector de Instrução Publica da Província.

A função da junta local de instrução, conforme o regulamento e estampado no artigo 4º 

ponto 6º: “Promover por todos os meios possíveis a frequência das escolas, propondo ao 

conselho inspector as providências que julguem mais adequadas afim de que os pais e 

tutores das creanças satisfaçam aos preceitos da lei no que diz respeito a frequência das 

aulas.”299

E, uma das formas de promover a educação para todas as crianças ficou exposto no 

documento, onde pode-se ler: “Conformando-me com a proposta da referida junta local [S. 

Antão] e com o voto do Conselho inspector de instrucção publica: Tendo ouvido a Junta da 

Fazenda. Hei por conveniente nomear um professor para na Vila da Ribeira Grande da Ilha 

de Santo Antão coadjuvar o ensino nas aulas de instrucção primária.”300

A criação de uma Junta de Saúde Pública da Província fora para assegurar os 

cumprimentos dos preceitos médicos - medicamentosas, tendo como função principal 

manter informadas as autoridades central sobre o andamento ou o estado sanitário da 

província e propor medidas e providenciais tidas como importantes na prevenção da 

doença.

Contudo, aparece ligada a figura de Delegado de Saúde nos diferentes Concelhos da 

Província coadjuvados pelos conselheiros,301 posto isto, funcionam em estreita colaboração, 

informando também à administração do Concelho qualquer situação anómala que ocorrer na 

região sob a sua alçada. 

Com efeito, conhece-se a importância da Junta de Saúde, por isso, procurava ter todas as 

ilhas com o nível possível de saúde: “Tendo a Junta de Saúde publica da província 
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participado que na ilha de S. Vicente acaba de ser inoculado com o melhor resultado a 

limpha vaccinica que ahi se recebeu directamente de Inglaterra (…).”302

Por outro, a Junta dava conta de aparecimento de casos de algumas doenças, solicitava 

medidas para as suas extinções.

           

Pode-se ler: “O Governador-geral da província determina o seguinte: Tendo a junta de 

saúde d´ esta província dada parte para este Governo-geral que n´esta cidade haviam 

apparecidos alguns casos de febre amarella.”303

           

Conhece-se da mesma Junta de Saúde da Província medidas preventivas, quando alertara 

o Governo-geral para as probabilidades de desenvolvimento de epidemias. Assim:” Tendo a 

Junta de Saúde da Província participado a este governo-geral que o estado da saúde 

publica na Villa de S. Filipe da Ilha do Fogo lhe infunde o receio de que ali se desenvolva na 

corrente estação uma grave epidemia (…)”.304

             

Não obstante, o cuidado com a saúde pública tido pelo Governador da Província, faltava 

regulamentar a prostituição nos concelhos onde existiam esta prática. Assim, o Governo –

geral ao analisar a proposta de regulamento sobre aquela matéria, entendera ouvir a Junta 

da Saúde Publica da Província, pois, a prostituição era uma questão de saúde pública:” Hei 

por conveniente, ouvida a Junta de Saúde da Província, approvar o regulamento de polícia e 

sanidade da prostituição, o qual faz parte da presente portaria e será observado em toda a 

província.”305

Pois, o regulamento no seu artigo 17º constava que as meretrizes inscritas só serão 

abonadas pelo Estado os medicamentos para tratamento de sífilis e doenças venéreas, 

quando internadas nas enfermarias criadas para este fim.

Conclui-se que as autoridades queriam salvaguardar o interesse público, neste caso em 

concreto – a saúde - tendo as meretrizes livres das doenças e deste modo livrar a Província 

de qualquer epidemia propagada via meretrizes.

No entanto, não faltaram críticas de alguns sectores da sociedade cabo-verdiana, quando 

questionavam as autoridades dos artigos 126 e 127 do regulamento de saúde do Ultramar:
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“ (…) não estão sendo executados em Cabo Verde, com prejuízo não só dos médicos mas 

ainda do público das diferentes ilhas do archipelago por motivos óbvios e que não precisam 

ser explicados.”306

Triste espectáculo foi um título irónico atribuído a administração de saúde em S. Vicente que 

muito bem retrataria a situação geral do arquipélago:

“Nos dias 24 e 25 do mez findo deram-se espetaculos n´esta cidade, na ponte de 

desembarque em frente d´alfandega, que não podemos deixar de dar d´elles conhecimento 

aos poderes superiores e ao publico [(…)] A ilha de Santo Antão, não se acha suspeita de 

moléstia alguma contagiosa e tanto assim que os indivíduos vindos d´elle, durante esses 

dias, não foram sujeitos a inspecção ou operação alguma que levasse o publico a receiar as 

barbaridades de que foi victima nos dias, referidos, 24 e 25.307 Entretanto,”Os médicos 

aconselham prudência na vaccinação por causa das moléstias syphiliticas e tubercolosas e 

no entanto essas sovelhas cheias de sangue, sem desinfecção de qualidade alguma, 

passavam dos braços de uns para os outros sem saber se esse sangue seria ou não 

puro!!!”308

O Conselho do Governo foi um órgão de apoio Governo – geral na tomada de decisões de 

grande complexidade, de natureza política tout court, económica, segurança, navegação, 

entre outras. Composto pelos representantes ou chefes de serviços instalados na Província, 

era presidido pelo Governador – geral, na sua ausência por quem fizer a sua vez.

Assim, o Conselho de Governo fora chamado para consulta pelo Governador – geral, para 

ouvir o que tinham a pronunciar acerca do Decreto de 20 de Junho de 1849 cujo conteúdo: 

Aministia Geral e completa para todos os crimes políticos, pois punha-se o problema da 

aplicação do mesmo no arquipélago: “O Governador-geral, em Conselho, determina que 

n´esta Província tenha desde já inteira e completa execução do mencionado Decreto de 

Aministia Geral, de 20 de Junho último.”309

            

Por conseguinte, e dando cumprimento as suas funções o Governador - geral socorreu-se 

do Conselho do Governo para decidir: “Considerando que o Commercio de Cabotagem é o 

meio principal de prosperidade para esta Província [(…)], Determina a seguinte até ulterior 

Resolução de Sua Magestade : As embarcações compradas ao estrangeiro cujo lote mais 
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excede a sessenta tonelladas, serão competentemente registadas na Secretaria Geral do 

Governo e delle se enviara uma Certidão authentica a Intendência da Marinha em Lisboa 

para os fins determinados no artigo 1318 do Código Commercial Portuguez.”310

De igual modo, em ocasiões diferentes, o Conselho do Governo fora solicitado os seus 

serviços. “O governo-geral da província de Cabo Verde, em conselho determina o seguinte: 

Por motivo de serviço publico e na conformidade da unânime consulta do Conselho de 

Districto, hei por conveniente transferir para o 1º dia de Junho p.f. a abertura da sessão 

ordinária da Junta Geral de Districto no corrente anno.”311

O decreto de 24 de Dezembro de 1892 modificaria a designação do Conselho do Governo 

para Conselho da Província, continuando o processo da democratização das instituições 

políticas e administrativas na Província de Cabo Verde, em conformidade com o artigo 11º 

do referido decreto: “ (…) que a câmara municipal do concelho da ilha de S. Vicente 

proponha em lista tríplice ao governo-geral a escolha de um vogal para o conselho de 

província (…).”312

           

De igual modo, a câmara municipal da cidade da Praia apresentava uma lista tríplice para o 

mesmo fim.

Estas novas instituições foram determinantes no ressurgimento de nova província, dando o 

inputs para o sucesso na implementação dos ideais republicanos, a partir de 1911.

4. 3 A extinção da escravatura

Na sequência da defesa dos princípios liberais, dos Direitos Naturais, no âmbito da 

igualdade entre todos os seres humanos e, no decurso da vigência do liberalismo extinguira 

aquela que fora importante instituição sócio - económica que marcara o arquipélago desde o 

seu povoamento, - a instituição escravocrata ou simplesmente escravatura.
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Esta extinção estivera ligada a um longo processo, iniciado pelos Britânicos, no contexto dos 

ideais defendidos pelos Iluministas no século XVIII, inicialmente promovidos, sobretudo, 

pelas seitas protestantes e mais tarde aderiram outros apoiantes. Com efeito, a escravatura 

era considerada como uma prática contrária à ética e impeditiva da aplicação do conceito de 

igualdade de todos os homens.

Na verdade, por volta da década de setenta do século XIX, as autoridades portuguesas 

decretaram o fim da escravatura, na perspectiva de criar um ambiente mais consentâneo 

com o pensamento da época. Outrossim, manter fiel ao seu “protector” “Dada a grande 

dependência de Portugal em relação à Grã-Bretanha por causa dos mercados protegidos 

para o seu vinho do Porto, e do seu apoio politico em questões continentais que 

remontavam ao século XVIII e às lutas contra as invasões napoleónicas [(…)]. Em 1817 foi 

assinado com Portugal um tratado de “direito de busca” que previa que os navios de guerra 

Britânicos pudessem mandar parar e revistar no alto mar qualquer vaso português suspeito 

de transportar escravos a norte do equador.”313

Por conseguinte, era necessária ser livre para puder ser igual entre os demais seres 

humanos, procurava atribuir a dignidade da pessoa humana, o que antes não era 

reconhecida aos escravos.

Recorda-se que a abolição da escravatura em Portugal tivera dois momentos: em 1761, fora 

proibida a entrada de escravos negros no reino, e, em 1771, declarara livres todos os 

negros que viessem a nascer na metrópole. A abolição da escravatura não fora por motivos 

humanitários nem por causa da dignidade da pessoa humana, mas para impedir que os 

negros fossem servidores domésticos, para libertá-los a fim de puderam trabalhar nas 

plantações e nas minas do Brasil como assalariados ou mão-de-obra livre, tudo por causa 

da pressão exercida pela Inglaterra. 

Por conseguinte, a Inglaterra assediara Portugal, em 1833, para que pusesse fim ao tráfico 

de escravos em todo o seu império, mas não resultara. No império, o fim da escravatura só 

viria acontecer passado mais de um século depois de o tenha sido declarado na metrópole, 

por decreto de 1869.

Entretanto, sabe-se que a defesa da abolição do tráfico de escravos vieram dos dois países 

europeus que mais implicados estiveram neste trafico, a Inglaterra e a França, pois:” Muitos 
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antes do século XVIII, existiam nesses países personalidades como, por exemplo, os 

filósofos John Lock e Montesquieu, ou os romancistas Aphra Benn e Daniel Defoe (…) 

abertamente opostas ao tráfico negreiro.”314

António Carreira aponta que em 1834 o número de escravos nas ilhas era de 3979, no 

entanto, chama atenção, dizendo que o número não merecia grande crédito que podia pecar 

por defeitos.315

O último dado sobre o número de escravos, nas contas de Carreira, 4020 no ano de 1868. 

Os números desse ano têm que ser aceites como aproximado da realidade, uma vez que se 

estava em pleno período de combate à instituição, defende Carreira.316

No entanto, várias providências tinham sido publicadas, quer em Regulamentos quer em 

Decretos, com vista a pôr fim a prática da escravatura. O Regulamento de 25 de Outubro de 

1853 e o Decreto de 14 de Dezembro de 1854. Acresce, ainda, a criação da Junta 

Protectora dos Escravos e Libertos.

A Régia Portaria de 26 de Julho de 1858 clarificara a intenção de extinguir a escravatura na 

Província: “ (…) que por nenhum caso se dê passaporte para a passagem d´escravos de 

qualquer ponto d´esta província [(…)] com o humanitário e providente intuito de extinguir 

attento o diminuto numero de escravos (…).”317

No percurso da extinção da escravatura muito tem sido feito, no sentido de ver todos os 

territórios portugueses livres da exploração dos seus semelhantes e dando seguimento ao 

processo da humanização de todos os humanos.

            

Com efeito, por decreto de 4 de Fevereiro de 1869 e em conselho o Governador-geral da 

Província de Cabo Verde determina a abolição do estado de escravidão na província “ (…) o 

estado d´escravidão abolido em todos os territórios da monarchia portuguesa; e convindo 

regular n´esta província a execução do mesmo Decreto, por forma que não fiquem sem 

effeito ou sejam illudidas as suas benéficas e humanitárias disposições.”318
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O fim da escravatura no arquipélago cabo-verdiano fora regulamentado de modo a que a 

economia não sentisse os efeitos da aplicação de tal decreto abolicionista, pelo que um 

conjunto de obrigações fora imposta aos ex-escravos, ora libertos: “Attendendo ao que me 

representaram alguns proprietários das differentes ilhas d´este archipelago, ponderando que 

muitos dos seus escravos, hoje libertos por virtude do Decreto de 25 de Fevereiro ultimo que 

aboliu o estado da escravidão em todos os territórios da monarchia portuguesa, mal 

informados e esclarecidos acerca das claras e expressas disposições do citado Decreto se 

recusam pertinaz e obstinadamente á prestação dos serviços a que por força de lei são 

obrigados (…).”319

Não poucas vezes, a atitude dos senhores proprietários de escravos marcara, 

profundamente, pela positiva, a sociedade escravocrata cabo-verdiana, ao alforriar os seus 

escravos. Os fundamentos da concessão da alforria, segundo António Carreira320 foram 

muitos, desde a amamentação de um filho do senhor pela escrava, perpassando pelo 

reconhecimento de grau de parentesco a um escravo, por parte do senhor.

António Leão Correia Silva aponta como motivo de aumento de número de libertos: “Esta 

situação [fome] levava os senhores a procurarem desenvencilhar-se dos escravos, aliviando 

assim os seus gastos num período já de si oneroso. Os escravocratas encobriam-se este 

comportamento “estratégico” sob a capa de um acto altruísta, a alforria.”321

No entanto, destaquemos alguns: obra pia e amor de Deus; bons serviços prestados pelos 

pais (ou só um deles) do alforriado. Em alguns casos a alforria era acompanhada da 

concessão de meios de sobrevivência do alforriado, na sua nova condição social, como 

sejam pensão em dinheiro, doação de terras para agricultura, casa de morada e alguns 

imóveis e objectos de adorno, em ouro ou prata.

A Igreja, todavia, reconhecia os escravos como criaturas de Deus: “ (…) reconhecia a 

escravidão como facto económico que não era possível modificar prontamente, mas não 

deixou de providenciar que ao escravo fosse garantida a assistência espiritual, pela 

instrução na doutrina e pelos sacramentos, em ordem à salvação eterna.”322
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Durante muitos séculos, o cristianismo aceitou a escravatura sem pôr em causa a sua 

existência.

De facto, a actividade negreira escravocrata fora, muitas vezes, justificada pela teoria da 

salvação das almas e pela ideia de melhoramento civilizacional para os africanos: “A ideia 

do melhoramento civilizacional, correlativa de cristianização dos pagãos, forjou-se logo no 

século XV na época das primeiras capturas.”323

Contudo, momento houve em que a Igreja posicionara ao lado dos escravos, dando-lhes a 

devida protecção. A Igreja, frequentemente, denunciava, o modo, como os senhores 

tratavam-nos.

No concernente a escravatura em Cabo Verde há que frisar a sua especificidade. O tráfico e 

a manutenção do estado de cativeiro surgiram, no início do povoamento, como motivação 

para que os brancos europeus interessassem pelo arquipélago, porém a Coroa queria a 

todo o custo povoar este estratégico território, suporte de valor reconhecido nas campanhas 

das descobertas marítimas, devido a sua localização no Oceano Atlântico. 

Desde 1466, data do arranque definitivo do povoamento, o número de mulheres branca era 

inexpressivo face ao de homens da mesma cor, pelo que as escravas tiveram um importante 

papel no processo da mulatização da sociedade insular cabo-verdiana e consequente na 

concessão da carta de alforria, imbricado pelo factor sentimental, pois muitos dos escravos 

foram fruto da relação íntima entre o branco e a escrava negra.

           

O fim da instituição escravocrata obrigava o refazer das relações sociais em Cabo verde, 

por um lado, põe o ponto final na exploração dos escravos daí também o dos senhores 

escravocratas e por outro, conduziu toda a sociedade para o nivelamento social enquanto 

resultado da concessão da alforria.
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4.4 As eleições gerais 

A construção da nova ordem liberal implicava que muitos aspectos da vida social 

mudassem, desde logo, a Constituição de 1822 viria colocar, em primeiro plano, a 

realização das eleições. Obrigariam nesta perspectiva a “ partilha da titularidade da 

soberania.”324

Efectivamente, o triunfo do liberalismo provocou rupturas e mudanças na lógica política e 

institucional herdada do Antigo Regime decorrentes, sobretudo, da consagração do princípio 

da soberania da nação e dos mecanismos do governo representativo.325

Com o triunfo do movimento regenerador rompera-se com o antigo uso – no qual as Cortes 

seriam um espaço onde os súbditos aconselhavam o rei, apoiando na decisão soberana –

da representação por ordens. Inicia-se a nova fase da soberania da Nação cujo exercício se 

faz pela representação no Soberano Congresso. A vida eleitoral começara poucos meses 

após a revolução liberal, com o cumprimento das instruções de 22 de Novembro de 1820, 

que representam o primeiro código eleitoral português.

Nesta instrução estabelecia um sistema indirecto, a quatro níveis, no qual todos os cidadãos 

eram chamados a participar. No primeiro nível a da Juntas ou assembleias eleitorais da 

freguesia nas quais elegiam os compromissários, estes passariam a ser chamados de 

eleitores paróquias que por sua vez elegiam os eleitores da comarca, estes escolhiam os 

eleitores da província e por fim estes elegiam os deputados às Cortes.

Todos os cidadãos eram elegíveis como deputados, à excepção dos conselheiros de Estado 

e dos empregados da Casa Real. A representatividade foi de cerca de 1 deputado para cada 

30.000 habitantes. O primeiro Parlamento Português era composto por 181 representantes 

dos quais 100 por Portugal continental, nove para os espaços insulares de Açores e 

Madeira, sete pelas possessões africanas e 65 para o Brasil. Consequentemente, das 

eleições realizadas em Dezembro de 1820 através do sistema indirecto, saíra eleita uma 

maioria burguesa de proprietários, comerciantes e burocratas.
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Assim, cumprindo as instruções de 22 de Novembro de 1820. Pode-se ler: “Em Cabo Verde 

as eleições realizaram-se a 31 de Dezembro de 1821 e 1 de Janeiro de 1822, na ilha de 

S.Tiago. No primeiro dia, foram eleitos deputados proprietários Manuel António Martins, 

natural de Portugal e residente na ilha da Boavista; D. António Coutinho de Lencastre, ex-

governador das ilhas de Cabo Verde, natural de Portugal e residente no Rio de Janeiro; e 

substituto José Rezende Costa, natural de Minas Geraes e residente no Rio de Janeiro. No 

dia imediato declarou-se nulla a eleição (ao abrigo das Instruções) do segundo proprietário e 

substituto, e procedeu-se a outra, o que as Cortes aprovaram sob parecer de 20 de Março 

de 1822. Destas eleições saíram eleitos Manuel António Martins e José Lourenço da Silva, 

tomaram assento nas Cortes de 2 de Agosto de 1822.”326

As eleições que vieram a realizar conforme a Constituição de 1822 passaram a ser directas 

mas introduziram restrições à capacidade de ser eleito. De facto, para se eleger deputado 

tornou-se necessário possuir uma “renda suficiente”. Renda essa que se procedia de bens 

de raiz, comércio, industria ou emprego. Eram inelegíveis os seguintes cidadãos: os que não 

tiveram naturalidade, ou residência pelo menos cinco anos na província onde se fizer a 

eleição; os bispos nas suas dioceses; os párocos nas suas freguesias; os magistrados nos 

distritos onde individual ou colectivamente exercitão jurisdição, o que se não entende 

todavia com os membros do Supremo Tribunal de Justiça, nem com outra autoridades cuja 

jurisdição se estende a todo o reino, não sendo das especialmente proibidos; não podem ser 

eleitos os comandantes dos corpos de primeira e segunda linha pelos militares seus 

súbditos.327

Contudo, a Constituição de 1822 definia como sendo composto o Parlamento, com uma 

câmara única, eleita directamente por todos os varões, sabendo ler e escrever – excluindo 

os frades, os criados e alguns mais.

Efectivamente, a Constituição no ponto que respeitasse as eleições dos Senhores 

Deputados, no título III capítulo I da eleição, artigo 33º conste “Na eleição dos Deputados 

têm voto os Portugueses que estiveram no exercício dos direitos de cidadão, conforme os 

preceitos dos artigos 21º, 22º, 23º, 24º, tendo domicilio, ou pelo menos residência de um 

ano, em concelho onde se fizer a eleição. O domicílio dos Militares da primeira linha e dos 

                                                          
326 SANTOS, Clemente José – Documentos para a História das Cortes Geraes da Nação Portuguesa, Tomo I (1820 – 1825), 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1883, p. 126 e ss 
327 Ver Diário das Cortes Geraes, Extraordinárias, e Constituintes da Nação Portuguesa, Tomo VII, Lisboa: Imprensa Nacional, 
1822



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

151

da armada se entende ser no concelho, onde têm quartel permanente os corpos a que 

pertencem (…).”328  

No artigo 6º da Constituição definia-se quem podia votar, excluía apenas, genericamente, os 

que não podiam votar nas eleições dos deputados, com algumas excepções os filhos de 

família com mais de 25 anos, e para o futuro qualquer cidadão que tendo 17 anos não 

souber ler e escrever, quando chegar aos 25.

O Congresso reunir-se-ia, por direito próprio, no 1º de Dezembro de cada ano, não podendo 

ser dissolvido em caso nenhum. No entanto, para assegurar o normal funcionamento dos 

serviços do mesmo, ficava durante o interregno das sessões parlamentares, uma deputação 

permanente composta por 7 deputados sendo 3 da Europa e igual número do Ultramar e 1 

sorteado entre a Europa e o Ultramar, caso fosse necessário, convocaria o Congresso 

extraordinário.

Com efeito, a notícia da mudança de regime só chegara a Santiago em finais de Março de 

1821, quando na metrópole já as Cortes Gerais tinham reunido em Janeiro do mesmo ano. 

As autoridades em Santiago fizeram partir, de imediato, representantes do arquipélago:” (…) 

dois deputados não só para participar as Cortes e representar os habitantes destas Ilhas, 

enquanto não se mandarem os outros com toda a legalidade eleitos por votos dos 

habitantes de todas estas ilhas.”329

A irregularidade de ligação e comunicação entre a metrópole e o arquipélago obrigaram 

decisões extemporâneas.

A participação nos trabalhos da Cortes Gerais Extraordinárias da Deputação das Ilhas de 

Cabo Verde fora entregue aos cidadãos Luís António d´Araujo e Nicolau dos Reis Borges 

ambos da ilha de Santiago.

No decurso da composição do Parlamento em conformidade com a Constituição, um ofício 

assinado pelo Conde de Sampaio a 7 de Maio de 1821 enviado ao Governador de Cabo 

Verde, afirmava: “As Cortes Extraordinárias da Nação Portuguesa, ordenão, que quanto

antes se remeterão às Ilhas de Cabo Verde, as Instruções, Portaria e Decreto relativas às 

Elleçõens dos Deputados de Cortes afim de que os Povos daquellas Ilhas, juntamente com 

os dos estabellecimentos de Bissau e Cacheu, ellejão hum deputado que os venha
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reprezentar neste Soberano Congresso. O que V. Ex.ª fará prezente na Regência do Reino, 

para que assim se execute (…).”330

Este ofício chegou ao arquipélago após o juramento das Bases da Constituição, porém, 

José Lourenço da Silva tinha seguido para a metrópole na altura da aclamação da 

Constituição pela ilha da Boavista a fim de representar as Ilhas nas Cortes Constituintes 

como nas Ordinárias. Conquanto a representação bem como a permanência de José 

Lourenço da Silva estiveram ligadas à dificuldade sentida na reunião dos eleitores na Ilha de 

Santiago para proceder a eleição de um deputado.

Contudo, Manuel António Martins oferecera uma embarcação sua para conduzir os eleitores 

das diferentes ilhas a de Santiago – sede da Capitania - a fim de elegerem um deputado, 

não surtira efeito, pois “ (…) sendo esta capitania composta de não menos de dez Ilhas e 

das Praças de Costa de Africa, muito tempo seria preciso para se juntarem os Eleitores 

[(…)] que talvez quando aparecessem em Portugal já estivesse acabada a grande obra de 

Regeneração.”331

De facto, não houve eleições de deputado: “ (…) e melhor meio era renovar-se nesta capital 

e nas outras ilhas por ordem desta, e a seu exemplo o juramento de observância à Nossa 

Santa Religião de fidelidade e obediência ao Nosso Soberano D. João Sexto e sua Régia 

Dinastia.”332

Portanto, a representação de Cabo Verde nos trabalhos das Cortes ficara a cargo de José 

Lourenço da Silva. Não havia condições logísticas nem materiais para que as eleições 

fossem possíveis. Uma vez, a falta de meios de transportes acabava por justificar o 

incumprimento de uma determinação do reino.

A presença da deputação pelo Cabo Verde reduzira ao acompanhamento dos debates das 

propostas havidas, sem intervenção de fundo acerca da situação do arquipélago.

A nova lei eleitoral333 viria com a Carta Constitucional que, em matéria eleitoral inovou com o 

aparecimento de duas Câmaras: a dos Pares composta pelos aristocratas, com membros 

vitalícios e hereditários sem número fixo, de nomeação régia, a semelhança da Câmara dos 
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Lordes, na Grã - Bretanha e a dos Deputados eleita por sufrágio indirecto e restrito, de tipo 

censitário, durando o seu mandato o período de uma legislatura e competindo-lhe, em 

exclusivo, a iniciativa sobre impostos e o recrutamento militar, bem como a faculdade de 

debates políticos e da discussão das propostas ministeriais. Ambas as Câmaras tinham, 

relativamente ao poder legislativo, igual direito de preposição, oposição e aprovação de 

projectos (Tit. II, Cap. IV, Art. 45º). A legislatura durava quatro anos e cada sessão 

legislativa durava três meses.

A Carta Constitucional representava uma solução de compromisso entre a monarquia 

tradicional e o constitucionalismo que os vintistas proponham para Portugal. A Carta 

afirmava a soberania essencial da Nação, de acordo com o Titulo III, artigo 12º: “os 

representantes da Nação Portuguesa são o Rei e as Cortes Gerais.”334 Daí que o exercício 

da soberania não fique tão radicalmente expresso na câmara de representantes, uma vez 

que o Rei representa por direito próprio, constitucionalmente consagrado, a Nação com os 

deputados.

Na esfera eleitoral, as eleições passaram a serem indirectas e o Parlamento composto por 

duas Câmaras: a dos pares de nomeação régia e hereditária e a dos deputados de eleição 

com base censitária. O que resulta da diferente interpretação da soberania nacional no que 

se refira à fonte de legitimação dos poderes, como indicava a Constituição de 1822.

Sendo um dado adquirido, a partir de 1826 as eleições passaram a serem indirectas tanto 

para eleger como para se eleger, ambas as situações baseavam no rendimento possuído. 

Para ser eleitor paroquial era necessário possuir, pelo menos, 100$000 reis de rendimento 

anual, 200$000 era o montante de rendimento anual para ser deputado. Todo o período do 

liberalismo monárquico português, e com excepção da Constituição vintista, que 

estabeleceu um sufrágio quase universal, a constitucionalização do direito de voto mantém-

se fiel aos princípios censitários. Mesmo após a instalação da República mantivera o 

sufrágio censitário que prolongara até o advento da democracia, a partir de 1974, com maior 

ou menor rigidez condizentes com as respectivas constituições, que restringem a 

composição do corpo político.

Para além das condições já apontadas, a Carta Constitucional prescrevia a idade eleitoral 

de 25 anos mínimo.
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Das eleições de paróquia, directas, saíam os eleitores de província, à razão de um eleitor 

por cada cerca de 1000 fogos. Para a capitania de Cabo Verde, incluindo Bissau e Cacheu 

constituía um único circulo, com apenas um deputado a eleger e um suplente. 

Contudo, a consagração na Carta Constitucional do pariato deixara a lei eleitoral ainda 

menos exequível, diminuíra drasticamente o número daqueles que possuíssem condições 

para serem eleitores e elegíveis. Assim, “ (…) tornou inevitável a elitização da Câmara dos 

Deputados (…)”335 e acrescenta, “ (…) realidade deveras perigosa para o normal 

funcionamento desta instituição legislativa, já que era, por definição, a representante dos 

interesses populares (…).”336 Neste sentido, retornara-se, na prática, à situação política 

anterior a 1820. Não permitia que o povo fosse representado, seria o continuar do 

absolutismo.

Cabo Verde pelo seu estatuto de colónia foi representado nas Cortes instaladas após as 

eleições, segundo a Carta Constitucional, pelos: ex-governador João da Matta Chapuzet e 

Frei Jerónimo de Soledade da Barca, Bispo da Diocese de Cabo Verde.

Na realidade a participação dos representantes eleitos por Cabo Verde ficou marcada pelo 

discurso de João da Matta Chapuzet, com fortes criticas ao Governo de Lisboa quanto 

abandono votado ao arquipélago, “ (…) com elevado rendimento pela venda da urzela e 

sem possibilidades nenhumas de utilizar os seus rendimentos indispensáveis para as suas 

despesas (…).”337

Por conseguinte, os habitantes de Cabo Verde padeciam de fome e outras provações, 

todavia, navios eram carregados com urzela para a Europa, com lucros para o reino que 

grande parte era aplicada ao capricho da guerra: “A quase totalidade do comércio legal 

estava limitada aos monopólios portugueses rodeada de um sem número de proibições 

ineficazmente cumpridas. O resultado era uma extensa corrupção entre os representantes 

do governo, dos militares, assim como do clero católico, o que favorecia a classe local do 

agrário comerciante. Conseguindo-se lucros fáceis através do contrabando, a terra era 

bastante negligenciada pelos seus donos.”338

                                                          
335 CANAVEIRA, … – Liberais Moderados…, p 194 
336 CANAVEIRA, … – Liberais Moderados …, p 194
337 A.H.U, Cabo Verde, Cx. 89, Doc. Nº 7 - Discurso do Deputado João da Matta Chapuzet às Cortes na Sessão de 28 de 
Março de 1827, Ano 1828
338 MEINTEL, Deindre – Emigração em Cabo Verde: solução ou problema? In Revista Internacional de Estudos Africanos 2, 
Jun/Dez, Lisboa: Instituto de Investigação Cientifica Tropical Centro de Estudos Africanos e Asiáticos, 1984, p. 101
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Com o triunfo definitivo do liberalismo monárquico constitucional continuara em vigor a Carta 

Constitucional até Setembro de 1836, período extremamente curto para se organizaram as 

eleições.

No entanto, realizaram as eleições de acordo com o decreto de 28 de Maio de 1834 que as 

mandava proceder imediatamente, saíram eleitos Joaquim Silva – clero – exercia a função 

de Governador do Bispado de Cabo Verde, com nove votos e José Joaquim Lopes de Lima 

– 1º Tenente da Armada Real em serviço no arquipélago, com sete votos, representava a 

facção ministerial.  

Portugal, em 1838, conhecera a sua terceira constituição, resultante da revolução levada a 

cabo pelos partidários da corrente vintista, fizeram abolir a Carta Constitucional e puseram, 

de novo, em vigor a Constituição de 1822, conforme o decreto de 10 de Setembro de 1836. 

No capítulo respeitante as eleições, reafirmara o princípio de a soberania residir na Nação, 

daí a supressão da Câmara dos Pares hereditária e a substituísse por uma Câmara de 

Senadores electiva a qual só podia ser composta de proprietários e burgueses ricos, 

arcebispos e bispos, conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, alguns lentes da 

Universidade e das Escolas Politécnica, oficiais do Exército e da Marinha de elevada 

patente, embaixadores e ministros plenipotenciários e em que aceitava eleições directas 

para a Câmara dos Deputados, ainda que censitários, conquanto em condições muito 

restritas para eleitores. O poder moderador foi abolido mas concedeu-se ao rei a faculdade 

de dissolver as Câmaras e de vetar as leis.

Depois da Revolução de Setembro de 1836, com um interregno de seis anos realizavam as 

eleições directas, no entanto, sem tocar nas condições definidas pela Constituição de 1838 

que fora revogada em 1842, entrava em vigor, novamente, a Carta Constitucional de 1826.

Contudo, a nova lei eleitoral datava de 30 de Abril de 1852 na sua essência mantiveram os 

requisitos contidos na Carta Constitucional, tanto para o eleitor a necessidade de possuir 

uma renda anual líquida de 100$000 reis como para elegível, em relação a exigência de 

rendimento, verificara, contudo, um aumento de 200$000 para 400$000 reis. Tornaram as 

eleições directas.

Assim, em conformidade com o decreto com força de lei de 30 de Setembro de 1852 a Carta 

de 23 de Novembro de 1859 e mais legislação em vigor mandaram realizar as eleições dos 

deputados nas províncias ultramarinas. 
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Para a Província de Cabo Verde a eleição de dois Deputados para o círculo eleitoral da 

Província “ Que no Domingo 28 de Julho de 1863 se proceda á eleição de Deputados. 

Reunidas n´esse dia às Assembleias primarias nos logares para tal fim designados pelas 9 

horas e formando as Mesas nos termos dos artigos 48 a 59 da mencionada Portaria Circular 

procederão effectivamente á eleição de um Deputado por cada Circulo.339

Na verdade, os condicionalismos locais ou “factos imodificáveis da natureza” tiveram

repercussão na preparação e realização dos actos eleitorais:

“ Havendo Sua magestade el-rei determinado por decreto de 15 de Maio ultimo que se 

proceda n´esta província á eleição de dois deputados que a representam em cortes [(…)] 

não é possível dar se execução aquella soberana determinação, attenta a distancia que 

existe entre as ilhas do archipelago, e a morosidade nos seus meios de comunicação; 

Considerando que o mez de Agosto é aquelle em que n´esta provincia se effectuar em maior 

escala os trabalhos agricolas dos quaes não convem distrair os povos. No dia 17 de 

Setembro pelas 9 horas da manhã se procederá á eleição dos deputados (…).”340

          

Todavia, as eleições realizariam, no prazo estipulado, em Julho mês que terminara a 

legislatura anterior. Os trabalhos agrícolas poderiam provocar a repetição ou então o 

adiamento de eleições. 

É de salientar todo o zelo e dedicação por parte do governador-geral da província prestado 

às eleições. Por isso, expedira uma portaria alertando: 

“ (…) hei por muito recommendando a todas as authoridades, funccionarios e mais cidadãos 

a fiel e exacta observância da lei, por modo que a urna, livre e desafrontada, signifique em 

toda a sua plenitude a expressão genuína e verdadeira da vontade dos eleitores.”341

           

Na província de Cabo Verde fora extinto um dos dois círculos, em consequência a 

diminuição do número de deputado: “Tendo por Decreto de 18 de Março do corrente anno, 

sido redusidos a um só os dois círculos eleitoraes d´esta província (…) por Decreto da 

mesma data, que se proceda na província á eleição d´um deputado que a representa em 

Cortes (…).”342

   

                                                          
339 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 02, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 105, Ano 1863
340 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 02, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 190 - A, Ano 1865
341 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 02, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 230, Ano 1867
342 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 02,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 149, Ano 1869
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Na tentativa da modernização e adequar a lei eleitoral aos novos tempos surgira a Lei de 8 

de Maio de 1878 a qual concedia direito de voto a todos aqueles que soubessem ler e 

escrever ou que, sendo analfabetos, possuíssem um mínimo de 100$000 reis de rendimento 

ou fossem simplesmente chefes de família. Quanto a idade legal para participar nas eleições 

baixara de 25 para 21 anos.

Neste contexto, a capacidade de votar passara a depender mais da condição cultural e 

familiar do que propriamente da económica.

A lei de 8 de Maio dividira a Província de Cabo Verde em dois círculos eleitorais: de 

Sotavento e de Barlavento. O decreto de 18 de Março de 1867 tinha reduzido a Província 

em apenas um círculo eleitoral.

Efectivamente, com a aprovação do II Acto Adicional à Carta Constitucional concretizada 

pela Lei de 24 de Julho de 1885 introduziram algumas reformas importantes para a vida 

parlamentar, desde logo, a redução de cada legislatura de quatro para três anos bem como 

a supressão da hereditariedade dos pares e da limitação do seu número, passando a 

Câmara a ser composta por 100 membros vitalícios, de nomeação régia, por 50 membros 

eleitos por seis anos, em sufrágio indirecto, de entre determinadas categorias, e pelos pares 

por direito próprio – príncipes, infantes e bispos - , além dos pares por direito hereditário 

existentes e que continuavam. 

O Acto Adicional de 1885, ainda, restringiu o poder moderador do Rei, o qual passara a ser 

exercido sob a responsabilidade dos ministros, regulando-se e restringindo-se o direito de 

dissolução da Câmara dos Deputados pelo rei.

Por conseguinte, a portaria do governo – geral marcava a data da eleição “Devendo 

proceder-se n´esta província á eleição de dois deputados ás cortes [(…)] as assembleias 

eleitoraes dos dois círculos da província para o domingo 1 dezembro, a fim de elegerem em 

conformidade com o mappa annexo á lei de 8 de maio de 1878, dois deputados ás cortes 

(…).”343

A realização do escrutínio eleitoral na província teve os seus entraves, pois, a Guiné 

Portuguesa pertencia a Província de Cabo Verde, por inerência ao círculo de Cabo Verde 

mais precisamente ao círculo de Sotavento.
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A.H.N, Cabo Verde, SGG Cx. 12,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 340, Ano 1889
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A dificuldade de ligação marítima, a única via possível na época, entre a Guiné e o 

arquipélago fora, permanente, em todos os períodos da história de Cabo Verde, acabava 

quase sempre por interferir no processo eleitoral: 

“ (…) reconhecendo-se a impossibilidade de se reunirem n´esse dia nas sedes d´aquelles 

círculos os portadores das actas das diversas assembleas primarias, por falta de 

comunicação rápidas entre os diversos pontos do archipelago e, pincipalmente entre esta 

província e a da Guiné portuguesa [(…)] faz parte do circulo de Sotavento, hei por 

conveniente determinar que fique transferida para o dia 22 de Dezembro a reunião das 

assembleas do apuramento geral de votos nos dois círculos d ´esta província.”344

Pelo decreto de 25 de Setembro de 1895 modificara a Carta Constitucional que ficara 

conhecido pelo III Acto Adicional, no qual tornara a conferir ao monarca o direito de dissolver 

a Câmara dos Deputados e de convocar os colégios eleitorais, sem as restrições impostas 

pelo Acto Adicional de 1885.

A província de Cabo Verde fora, novamente, constituído, como único círculo eleitoral, de 

acordo com a carta de lei de 21 de Maio de 1896, no seu artigo 2º dizia: “São convocadas as 

assembleias eleitoraes da província para o dia 20 do mez de Junho, a fim de elegerem o 

deputado às Cortes, pelo circulo de Cabo Verde e Guiné, observando-se nos actos da 

eleição e do apuramento as formalidades e prasos prescriptos na referida lei de 21 de 

Maio.”345

De modo bem intencionado, num período de grande convulsão política, a melhor maneira de 

aumentar o número de eleitor seria diminuir a base censitária. Os analfabetos foram 

reduzidos de 1$000 para 500 reis, da contribuição directa anual a ter de se pagar ao Estado. 

Os analfabetos devedores de impostos foram retirados os direitos de voto.

Constata-se que durante a monarquia o poder não emanava do povo para os partidos e 

destes para as organizações locais de caciques. O povo votava como o mandavam ou em 

quem pagava mais pelo voto. “Os candidatos a deputados eram previamente apontados 

pelo governo da metrópole e a sua eleição ora decorria no meio do desinteresse geral ora 

desencadeava acusações de fraudes (…).”346
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Desta maneira, também o regime monárquico constitucional continuava a ter muito da 

monarquia absoluta que confiava aos partidos o poder, e estes manipulavam cinicamente a 

máquina política, impunham esse poder a um povo na sua maioria ignorante e indiferente.

O último acto eleitoral, para eleição de deputados às Cortes, fora realizado no arquipélago 

cabo-verdiano a 7 de Agosto de 1910, em conformidade com os artigos 107 e 108 do 

decreto eleitoral de 8 de Agosto de 1901.

Com o liberalismo um dos ganhos evidenciados fora a representação das colónias nas 

Cortes a partir de 1821, no entanto, a estas: “ (…) os liberais concederam-lhes apenas uma 

participação limitada e controlada pelo partido no poder, que aparentemente legitimaria a 

sua própria política, bem como a atribuição de cargos e funções nos quadros do 

funcionalismo colonial.”347

           

Como a opinião pública era escassa e só existia, de facto, numas poucas cidades, os 

partidos não passavam de grupos de clientes dependentes de um cacique ou de um chefe e 

na mira de cargos públicos. As eleições eram realizadas pelo governo, que as ganhava 

sempre mediante uma rede de autoridades locais “Umas eleições é um perfeito temporal 

político no alto mar das conveniências (…).”348 Por um lado, a maioria da população não 

mostravam interesse algum na participação nas eleições, por outro lado a acção dos 

caciques era enorme, condicionava todos aqueles que se mostrassem ambição ou simples 

vontade de participar na vida política: “ (…) deixem ao povo a livre escolha dos seus 

representantes, quer no parlamento, quer na administração municipal (…).”349

Por estas razões, a Monarquia Constitucional tem sido classificado como sendo um regime 

corrupto, as eleições falsificadas não representavam a vontade genuína dos eleitores, 

porém o voto comprava-se e vendia-se. Apesar da recomendação expressa das autoridades 

no sentido de não viciar os resultados eleitorais, isso não fora possível, toda a administração 

pública era subornada para dar vitória a facção governamental. “ (…) pois dão o nome de 

eleições ao que não passa de pura sujeição.”350
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Na verdade, a pouca expressão da opinião não invalidasse por completo a opinião pública 

no que tange a participação do deputados por Cabo Verde que, em abono da verdade, teve 

uma omissa presença nos trabalhos parlamentar. “Todos ahi no para-lamento dizem mais ou 

menos alguma cousa, bem ou mal dita, em beneficio do circulo que representam, á 

excepção do conspícuo deputado por Cabo Verde, que se limita unicamente a appoiar as 

pretensões do governo, exclamando o appoiado da ordem, e está a cousa arrumada.”351

         

Sendo assim, o povo participava nas eleições, somente, para sancionar a escolha do 

deputado governamental, pois, o deputado representava o governo não o povo que deveria 

representar. “ (…) francamente, para termos uma representação assim, é melhor não temos 

nenhuma, porque ao menos pouparíamos alguns vinténs que tanta falta fazem por aqui.”352

Neste contexto, o povo de Cabo Verde sentiria, cada vez, a necessidade de mudança, o 

que, efectivamente, viria acontecer em 1910 e na sequência da mesma realizaram eleições 

gerais no ano seguinte de acordo com os preceitos da nova Constituição, a de 1911.

4.5 As Eleições Locais

No que concerne às realizações das eleições locais, distinguissem se às camarárias de às 

paroquiais que no presente trabalho decidimos chamar a ambas de eleições locais.

Até à chegada das medidas legislativas, decorrentes da revolução vintista, as eleições 

camarárias eram de carácter anual para escolha dos oficiais camarários.

Assim, a entrada do governo liberal e a legislação eleitoral inscrita na Constituição de 1822 

alteraram a administração pública, de modo, a adequa-la às concepções liberais de 

centralização e uniformização, reservando um novo lugar para as câmaras municipais.

A Constituição de 1822 efectuara a regulamentação da nova forma de eleição das câmaras, 

constando na Carta de Lei de 27 de Julho de 1822 que lhes mantinha as antigas atribuições, 

excepção a justiça. Com efeito as inovações deram-se ao nível do processo eleitoral bem 

como o número de vereadores efectivos igual ao de suplentes, tomando como base 

                                                          
351

Não mais appoiados. «A Liberdade nº 6». 1º Anno. (Maio de 1902), p. 3
352

MACEDO, … – Desengano sobre…, p. 3



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

161

referencial o número de fogos de cada território municipal. Outra inovação tem a ver com a 

eleição directa de todo corpo camarário: Juízes, Vereadores e Procuradores.

Consequentemente, os critérios de elegibilidade foram os mesmos para a eleição de 

deputados às Cortes: maiores de 25 anos, residência no concelho superior a dois anos, 

meios honestos de subsistência, e não ocupar cargos incompatíveis.

Assim, no caso de qualquer cidadão tenha sido eleito sem reunir todos os critérios de 

elegibilidade, o Governo havia de pronunciar sobre a situação:

“O Governador – geral da Província de Cabo Verde determina o seguinte: Havendo o 

Conselho de Districto em sua sessão de 4 de Julho último annulado a eleição feita pela 

Câmara e Conselho Municipal da Ilha de São Nicolau de um procurador á Junta Geral de 

Districto que lhe compete eleger por houver recahido a mesma em pessoa sem censo 

exigido pela lei; hei por conveniente determinar que a referida Câmara e Conselho Municipal 

da Ilha de São Nicolau proceda á eleição do precitado procurador (…).”353

Não faltaram motivos para se determinar a repetição das eleições locais. No Concelho de 

Santa Catarina não se realizaram as eleições à Junta Geral de Districto “ Não se tendo 

realisado no dia 22 de Fevereiro, como era ordenado pela Portaria deste governo – geral 

[(…)] em consequência de não comparecer em número legal o respectivo Conselho 

Municipal como consta da comunicação feita pelo Prezidente da Câmara Municipal do 

referido Concelho (…).”354  

Neste contexto e face ao sucedido, o Governador-geral exortara: “ (…) lembrando aos 

eleitores que a tal eleição tem de proceder, que não sendo esta somente um direito, mas 

também uma obrigação, devem a ela concorrer que no mencionado Concelho de Santa 

Catharina, se proceda novamente no dia 15 do corrente mês de Março á eleição dos 

Procuradores a Junta Geral de Districto (…).”355

As eleições foram vezes bastante perturbadas pelas condições económicas e sociais por 

que passavam a população do arquipélago “ (…) hei por conveniente adiando para o 1º 

domingo dom mez de Dezembro proximo futuro, a eleição para os cargos municipais do 
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archipelago, visto que nas actuaes circunstancias do mesmo não é possível distrair os 

eleitores, a maior parte a braços com a fome, sem grave transtorno (…).”356

           

Significa, isto, que a situação de fome condicionara e não motivaria a participação na vida 

política local. Corrobora – se com a ideia de que a participação política é condicionada pela

economia.

           

Contudo, excluídos de se elegeram os clérigos, militares de 1ª linha não reformados, e para 

o cargo de Juiz acrescentaram os analfabetos. A Constituição proíbia a reeleição sucessiva 

para que permitisse a rotatividade dos cargos.

           

O princípio da exclusão, conforme consagrava a Carta Constitucional tivera que ser aplicado 

no arquipélago: “ Havendo sido annulado pelo Conselho de Districto a eleição do Alferes 

Guilherme Frederico Rodrigues Galhardo para procurador á Junta geral de Districto pelo 

Concelho da Ilha de Santo Antão (…).”357

Este militar vira anulada a sua eleição, por ser militar subalterno, isto é, não pertencia a 

primeira linha do Exército. 

Igualmente, os actos eleitorais mereceram algumas mexidas, tendentes a evitar que os 

cargos camarários não sejam ocupados sempre pelas mesmas pessoas “ (…) é que só 

eram chamadas as pessoas que costumavam a andar na governança. Logo o corregedor 

quando fazia esta eleição não se achava em roda de si com todos os indivíduos que tem 

direito de votar, achava-se sim com as “pessoas principais (…).”358

Os vintistas desejavam que todos participassem no governo local. Sendo assim “Os liberais 

vintistas perspectivavam a modificação do sistema eleitoral não só com a devolução do 

direito de escolha das vereações ao “povo”, através da eleição directa, mas sobretudo como 

forma de garantir um alargamento significativo dos elegíveis, acabando com os antigos 

critérios de selecção baseados na distinção entre nobres e não nobres (…).”359
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Regista-se, com efeito, que as alterações promoviam a vinda de muitos cidadãos para as 

lides da governação local, alargariam as possibilidades de escolha com maior número de 

elegíveis.

Contudo, não se realizaram eleições locais no período da curta vigência da Constituição de 

1822. A Carta Constitucional não dedicara nenhuma atenção ao poder local pelo que a 

situação mantivera até aprovação do Acto Adicional de 1852 numa tentativa de corrigir as 

falhas detectadas na Carta. 

As eleições locais dependiam da determinação expressa do Governador – geral que em 

conselho de Distrito marcava a data do acto, em conformidade com o Código Administrativo: 

“Hei por conveniente determinar o seguinte: Art.º No dia 19 de Novembro futuro as câmaras 

municipaes actualmente em exercício em todos os concelhos d´este archipelago, 

procederão em sessão publica á formação do quadro do Conselho Municipal que hade 

servir no biennio de 1867 a 1868 [(…)] Art.º 2º No domingo 25 de Novembro de 1866 se 

reunirão em todos os concelhos do archipelago, as assembleias electoraes, afim de 

procederem á eleição dos vereadores das repectivas câmaras municipaes que devem servir 

no biennio de 1867 a 1868 (…).”360

Estas eleições permitiriam o normal funcionamento desta estrutura do poder de uma forma 

democrática, não esquecendo que a participação de todos na vida local, concorram para 

uma melhor governação.

No entanto, nem sempre as eleições locais foram realizadas em todos os municípios, em 

virtude de determinação do Governador – geral:”(…) as eleições municipais para o biennio 

de 1879 1880 devem realizar-se em 24 de Novembro de 1878 em todo o archipelago com 

excepção nas das ilhas do Sal, S. Vicente e do Paul na Ilha de Santo Antão.”361

Esta excepção estivera ligada ao número insuficiente de fogos e por consequente o de 

população, pelo que o funcionamento destes municípios ficaria assegurado pelas comissões 

municipais.

Efectivamente, nas eleições locais realizadas, em 1880 para o biénio seguinte, realizaram, 

também, no mesmo dia a eleição das juntas paroquiais, aplicando os artigos 47º e 278º do 

Código Administrativo de 6 de Maio de 1878:” (…) o dia 7 de Novembro do corrente anno 
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para as eleições municipaes e paroquiaes (…) As câmaras e as juntas de parochia eleitas 

entrarão em exercício no dia 2 de Janeiro de 1881.”362

As eleições locais foram suspensas para que fossem reguladas, em sintonia, com o decreto 

com força de lei de 24 de Dezembro de 1892. Este decreto suprimira alguns concelhos e 

alargara a duração do mandato dos eleitos de 2 para 3 anos. Assim, ao terminar o biénio 

anterior, o governador-geral decidira, em portaria, se devia ou não haver eleições, 

desrespeitando o estipulado do decreto de 1892 “ (…) hei por conveniente determinar que 

as câmaras actuaes dos concelhos subsistentes fiquem gerindo os respectivos municipios 

na forma em que estão eleitas, até que expire o praso legal dos seus exercícios e sejam 

substituídos mediante nova eleição ordinária nos termos d´aquelle artigo e do 83º, que fixa 

em 3 annos o período dos exercícios respectivos; e outro sim que as juntas de parochia de 

todas as freguezias continuem a funccionar na forma em que foram eleitas ou nomeadas, 

até que sejam substituídos conforme os preceitos de nova lei.”363

Consequentemente, em respeito ao decreto com força de lei de 1892 e terminado o biénio 

em que as câmaras municipais e as juntas da paroquias exerciam o mandato para que 

foram eleitas, o Governo – geral da Província de Cabo Verde, através da portaria de 17 de 

Setembro de 1894: “ (…) No dia 4 de Novembro do corrente anno, reunidos pelas nove 

horas da manha as assembleas eleitoraes da província na respectiva egreja matriz, 

proceder-se-há á eleição das novas vereações que devem servir no triennio de 1895 – 1899, 

as quaes serão compostas de cinco vereadores nos concelhos de 1ª classe e de três nos de 

2ª classe, elegendo-se por a mesma occasião tantos substitutos quantos os vereadores 

effectivos.

3º No dia 25 do referido mez de Novembro proceder-se-há á eleição das juntas de parochia 

pela forma determinada n´esta portaria para eleições camarárias, elegendo-se apenas 

quatro vogaes em cada freguesia de mais de 1.000 habitantes e três nas de menor numero 

de habitantes (…).”364

Contudo, ressalva a ideia expressa ao longo deste ponto que as eleições locais em Cabo 

Verde foram uma inconstante durante todo o período monárquico constitucional. A chegar a 

república, realizaram as eleições locais, somente no Concelho da Praia e nas suas 

respectivas freguesias, posto isto, a democracia vinha perdendo o fulgor com a crise política 

que se instalara no fim do período monárquico.

                                                          
362

A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx., 08,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 265, Ano 1880
363

A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 13, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 38, Ano 1893
364

A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 14, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 249, Ano 1894



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

165

Verifica-se, contudo, que estas eleições locais deixaram de ser iguais em todo o território da 

província, modificações a nível da representatividade foram visíveis. A diferenciação entre 

concelhos de 1ª e de 2ª classes viria a perdurar com a instalação do regime republicano.

4.6 Seca, fome e emigração no contexto cabo-verdiano

A seca e a fome são dois elementos que de tempo em tempo assolavam o arquipélago, o 

primeiro é a condição não necessária para o surgimento do segundo. Estes fazem parte da 

psique do homem cabo-verdiano bem como a forma da sua resolução, recorrendo sempre 

as denominadas viagens para “terras longe” no pressuposto de ter uma vida melhor, 

obtendo o que na sua realidade social, física e climatérica não lhe será possível. A 

emigração uma formula antiga e moderna que o homem cabo-verdiano encontrou de fugir

as amarguras da vida que no seu próprio espaço não consegue escapar, deste modo, 

alcançar o bem-estar que almeja.

Arquipélago de natureza vulcânica, todo o território é assolado pelos ventos africanos secos 

e quentes, a escassez ou irregularidade das chuvas e solo pobre não produz o suficiente 

para alimentar a população cabo-verdiana o que acabara por provocar, no passado e hoje, 

anos de carestia que obrigaram e obrigam os seus naturais a emigraram, sob formas 

diversas: muitas vezes “forçadas” e outras voluntárias, mas a sina do cabo-verdiano interliga 

muito com a querer ficar e ter que partir.

Cabo Verde é um território arquipelágico, com apenas 4.033 quilómetros quadrado o que 

coloca o problema de acesso à terra para a sua exploração económica “ (…) a maior da 

terra arável estava nas mãos de um reduzido número de famílias brancas, pelo menos até 

ao princípio deste século [XX].”365

No arquipélago cabo-verdiano face as condições naturais, incluindo a seca servem como um 

bom indicador para se avaliar o estado nutricional das suas populações. No dizer de Correia 

e Silva “As fomes repetiam-se ciclicamente. De tempos em tempos elas apareciam, 
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corroendo, abastardando e degenerando a estrutura produtiva.”366 Prevendo o seu 

aparecimento, facilmente acredita-se na possibilidade de minimizar os seus efeitos. 

Entretanto, não fora esta a prática dos governos quer locais quer centrais, assim, a 

consequência da seca marcara, profundamente, a estrutura da sociedade cabo-verdiana em 

todos os sectores.

As razões da emigração cabo-verdiana explicam-se por ter um clima difícil, métodos 

arcaicos utilizados na agricultura e na pesca, alta taxa de natalidade e por último o desejo 

de obter produtos estrangeiros.

João Lopes Filho situa o início da emigração nas ilhas de Cabo Verde “ em meados do 

século XVIII, com as actividades relacionadas com a caça à baleia por parte dos baleeiros 

americanos.”367 Os cabo-verdianos que participavam nas lides marítimas, aproveitavam para 

aventuras emigratórias para os Estados Unidos da América, trabalhando nas fábricas 

remetiam dólares para os familiares que permaneciam no arquipélago. Esta primeira forma 

de emigração do cabo-verdiano do ponto de vista do Direito era uma emigração clandestina. 

Aliás, a forte presença de cabo-verdianos na América, desde sempre acorreram com 

mantimentos aquando das sucessivas fomes por que o arquipélago passara.

Assim, todos os estratos sociais cabo-verdianos mostraram-se indispensável a defesa da 

emigração para os Estados Unidos, “pois, além de maiores proventos pecuniários, significa 

uma melhoria nos hábitos de vida das pessoas, reflectidas no interior do arquipélago.”368

Como é sabido, o período migratório português para os Estados Unidos da América do 

Norte “foi basicamente constituído por indivíduos provenientes dos arquipélagos dos Açores 

e Cabo Verde, estando a sua admissão intimamente relacionada com actividades relativas à 

pesca e indústria têxtil.”369

Desde os meados do século XIX a exportação mais importante de Cabo Verde tem sido a 

força de trabalho humana, conhece três mais importantes migrações de trabalho: São Tomé, 

Estados Unidos da América, territórios sul-americanos e Portugal. A emigração para Dakar 

intensificara por volta de 1900.
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Entretanto, em 1863, iniciara a contratação de mão-de-obra cabo-verdiana para as 

plantações de cacau de São Tomé. “Nessa época, a coroa portuguesa adoptou esta forma 

de migração como solução tanto para a fome desse ano como para as necessidades de 

mão-de-obra dos plantadores em São Tomé, que tinham sido abandonados pelos seus

antigos escravos, [(…)] com contratos que iam de 2 a 5 anos.”370

           

Ao que parece autores acreditavam que a crise de alimentos sentida em Cabo Verde era 

uma boa forma de promover interesses de certos grupos. Meintel afirma que: “ É inegável 

que ela foi uma bênção para os ausentes proprietários de terras de São Tomé, assim como 

para os mercadores cabo-verdianos, que se transformaram em seus agentes recrutadores 

numa base comissionaria.”371

O alistamento de homens como tripulantes em navios baleeiros yankes americanos 

transformara-se num fluxo migratório, sobretudo, a partir de 1865.

Efectivamente, sabemos que a alternativa a fome que grassava o arquipélago, quando muito 

abriam postos de trabalho públicos mas estimulam e recorrem, com frequência, a emigração 

para acudir o grito do povo: “Buenos Ayres, recebe emigrantes em boas condições e 

portanto se o governo encontra difficuldades em salvar o povo, de Cabo Verde, da fome, 

melhor será favorecer a emigração facultando-lhes passaporte gratuitos, porque as 

passagens são dadas pelo governo ou pela associação de emmigração do referido paiz.

Essa emmigração pode ter grandes vantagens fucturas, pois que pode estabelecer relações 

entre este archipelago e a Republica Argentina, como as que existem entre a ilha Brava, e a 

cidade de New Bedford, dos Estados Unidos da América do Norte.”372

Na verdade, a crise alimentícia em Cabo Verde é crónica data do século XVIII a primeira 

grande fome que vitimara um número grande de cabo-verdiano: “Quasi sempre, só quando 

os mortos transbordavam dos cemitérios, pelas achadas e caminhos ou na orla das ondas 

acordávamos aqui para o alarme. Fazíamos subscrições. O Estado decretava subsídios. Os 

que tinham escapado à larga fome, corriam então o risco de morrer ou morriam de 

abundância.”373  
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A fome, no arquipélago, é consequência directa da seca e indirecta dos desmandos da 

governação do arquipélago pelos poderes públicos do arquipélago e dos da metrópole: “ (…) 

a questão da fome em Cabo Verde, por ser assumpto muito grave e não ter elle, 

infelizmente, merecido a verdadeira attenção por parte do governo da metrópole.”374

A natureza madrasta não proporcionava aos cabo-verdianos anos de boa colheita, de 

fartura, assim, a emigração seria a única solução: “(…) as estiagens criam cedo o que virá a 

ser a vocação – especialização de Cabo Verde dentro da economia - mundo: o fornecimento 

de mão-de-obra à baixo preço para as economias mais dinâmicas e carentes da força de 

trabalho.”375

Assim sendo, Carreira identifica alguns fenómenos com graves reflexos nas acções 

económicas e na vida social em geral, Carreira identifica: “1) – prolongadas estiagens ou 

marcadas irregularidades das chuvas de que resultaram alarmante escassez de géneros 

alimentícios e de água e pastos, que provocaram fomes calamitosas e a morte de milhares 

de pessoas à míngua de recursos e dizimaram manadas inteiras de gado – fomes essas 

acompanhadas ou seguidas de variada epidemia; 2) – emigração como meio de fuga aos 

efeitos da estiagem – a fome.”376

           

Acrescentamos, que a seca provoca o nivelamento das classes sociais, mormente, nas 

sociedades em que toda a riqueza provém da exploração agrícola das terras. De igual 

modo, emigração abre a possibilidade de nivelamento social, exactamente, pela aquisição 

de bens pelo sujeito emigrante no país de acolhimento e a transferência de remessas de 

capitais á sua terra natal.

Os pedidos de socorros feitos pelas autoridades do arquipélago, muitas vezes, não eram 

atendidas, e quando tinham respostas, não passavam de abertura de trabalhos como por 

exemplo: construção de vias de acesso às localidades, construção de cemitério, obras 

essas que não resolviam, de fundo a problemática da fome. Serviam, apenas, para atenuar 

e possibilitar aos habitantes algum dinheiro para comprar o básico, o essencial a sua 

subsistência.  
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A crise alimentícia era uma constante em todas as ilhas do arquipélago. “ É um horror o que 

se nos conta em cartas particulares das diversas ilhas do archipelago, sobre o estado 

alimentício, da província.”377

Com efeito, de São Nicolau noticia chegada a redacção do Jornal A Liberdade dava conta: “

Estamos a 17 de Setembro e ainda não choveu! Das hortas vai desapparecendo a pouca 

mandioca e banana, que os mais espertos vão tendo o cuidado de guardar, comer e vender, 

sem licença dos proprietários.

O povo vai buscar as praias do Escorregadeiro o milho podre, que la ficou da moía do 

“Raisby”, encalhado há mais de um anno e já despedaçado pela maresia.

O povo vai comendo desse milho, o que bem indica a miséria, a fome, a doença, a 

desgraça, em fim, (…).”378

Na situação idêntica encontrava-se a ilha de Santiago, a fome lavrara: 

“Em 9 freguesias o povo lucta com a fome e mizeria, as propriedades no interior da ilha são 

assaltadas pelo povo esfomeado, a cidade está sendo invadida pelos famintos e até agora o 

governo não deu providências algumas [(…)]. A crise é medonha, e se o governo da 

metrópole, titubear, nas medidas a tomar, centenas de victimas dentro em pouco teremos a 

lamentar.”379

Não poucas vezes o governo dispensara a devida atenção à situação mas: “ (…) 

infelizmente, os males que soffremos durante a crise; e d´ahi os resultados funestos que 

colhemos: as crises, a emigração, e, ás vezes, a morte a levar-nos os filhos, mesmo a 

despeito de todos os socorros que o Governo, sempre solicito, sempre humanitário nos 

dispensa.”380

A situação de crise era arrasadora, pois das onze freguesias que constituem esta ilha, em 

nove fora declarada fome. 

Da ilha da Boavista a situação era deplorável por causa da seca, e para fugindo a situação 

da fome: “ (…) seguiram d´esta ilha, no palhabote “Portugal” para a Brava e de lá no 

palhabote “América” com destino aos Estados Unidos d´America 27 pessoas – homens e 

mulheres -  cauzando geral sensação a todos que pela 1ª vez, presenciaram tão triste 

quadro, vendo assim tantos patrícios, forçados pela necessidade, a abandonarem a sua 
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querida pátria, para irem em terras estranhas procurar meios de vida, porque infelizmente a 

nossa Nação parece ter - nos votado ao maior desprezo!...”381

A privação era tal que a população da ilha de Boavista alimentava de gramínea uma planta 

tubérculo não própria para os humanos.

Face à situação de grave crise vivida nas ilhas fora pedido ao governo, no obséquio de 

providenciar um conjunto de medidas para minimizar os efeitos desta crise: “Abra trabalhos, 

ordenados e tendentes a melhorar a viação publica para o interior das ilhas, soccorendo a 

cada povo junto da sua aldeia e nunca obriga-lo, como às vezes acontece, a ir trabalhar com 

fome, longe do seu povoado.”382

Por causa das secas que, trazendo a fome, dizima a população em número avultado de 

indivíduos, sobretudo nas ilhas de menores recursos agrícolas, constatamos que os 

princípios liberais não foram respeitados, porém para usufruir das conquistas da 

humanidade em matéria de liberdade, proporcionados pelos pensadores liberais, a condição 

indispensável é o direito a vida, o que infelizmente nem todos os cabo-verdianos tiveram.

Porém, as iniciativas dos particulares eram insuficientes, pelo que um telegrama fora 

enviada a Sua Magestade, pedindo a sua augusta intervenção: 

“El – Rei Portugal – Cascaes – Povo – Cabo Verde – principiou – succumbir – fome –

governador – recusa – attender – famintos – pedimos vossa – Magestade – ordene –

abertura – trabalhos – todas – freguesias – alias – continuará – morrendo – Commissão.”383     

Entretanto, reconheceram todos os esforços envidados pelos particulares com vista a 

minimizar a crise alimentícia nas ilhas “ (…) louvar os cidadãos residentes n´esta cidade do 

Mindello pelo auxilio que tem prestado a este Governo-geral durante a crise alimentícia que 

tem opprimido os povos d´este archipelago.”384

Ao longo dos anos em que a fome alastrava no arquipélago, muitas medidas foram 

anunciadas para pôr fim a este flagelo: “ (…) É permittida nas differentes ilhas d´este 

archipelago, até ao fim do mez de Outubro próximo futuro a importação livre de direitos e 

outras imposições de milho, feijão, arroz e farinha de mandioca ou de milho (…).”385
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Cabo Verde, devido à sua condição climática é um território que não se deve esperar pelos

benfazejos da natureza, assim, mereceria medidas estruturantes por parte dos poderes 

públicos que suprisse o que a natureza mãe não proporcionava. Como sejam a aposta 

numa agricultura diversificada, cultivando para além do milho e feijão outras culturas mais a 

criação de gados, construção de armazéns com vista a acumulação em depósitos de 

cereais que ultrapassassem as necessidades imediatas. 

A seca e a fome condicionaram a vida no arquipélago e, naturalmente, em todo o processo 

de implementação dos ideais liberais. Desde o vintismo passando pelos sucessivos 

momentos “quentes” da política portuguesa que tiveram impactos directos ou indirectos na 

sociedade cabo-verdiana.
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                                              CAPÍTULO IV

                                             A ATITUDE DA IGREJA 

                                          CATÓLICA EM CABO VERDE
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Diante da mudança do quadro do pensamento, iniciado nos primórdios de oitocentos, 

nalguns países da Europa, desembocara na revolução liberal de Agosto de 1820 no território 

de Portugal continental. Em resultado dessa revolução a fé fora preterida pela razão, em 

virtude, também, do avanço científico verificado no decurso do século XVII e XVIII. 

Noutros termos, a mudança já tratada por Paul Harard na obra Crise da Consciência 

Europeia quando anunciara “ Já não há nada simples; já não há equilíbrio nem medida, pois 

desapareceu a submissão à autoridade; os mais piedosos e os mais doutos podem 

entregar-se a fantasias estranhas, que já ninguém está seguro de nada, nem sabe nada. ”386

Maria Fernanda Enes afirmara: “ (…) o denominado século das luzes, foi a época da 

emergência e difusão de ideias que se chocaram com os modelos cristãos que a pastoral 

tridentina dos séculos XVII e XVIII difundira, por processos vários, nas populações. Ele foi 

também o tempo da quebra da unanimidade de culto que a formação e a propagação das 

novas ideias acentuara e legitimara.”387  

A revolução liberal veio transformar a sociedade criada com temor a Deus, reconhece-se, 

contudo, que a Religião é um poderoso instrumento de domínio e de governo, destaque para 

“ La Iglesia Católica ejerce su magistério ordinário mediante las Encíclicas de los Papas y 

las cartas pastorales de los Obispos.”388 Reagiram os liberais contra a Religião porque 

entendiam-na como estranguladora da liberdade individual. De facto, “ (…) a aliança do 

“Trono e do Altar” era sancionada pela ortodoxia e a Religião desempenhava uma função 

moralizante, fiscalizava, ao nível das consciências, o respeito pela ordem estabelecida.”389

No primeiro momento da revolução liberal, as suas ideias foram bem acolhidas por alguns 

sectores da Igreja, posteriormente, evoluindo para uma posição, redondamente, contra e, 

travara uma luta ideológica renhida no sentido de não perderem a importância que detinha 

no seio da sociedade. Na sua fase ulterior da implementação dos ideais liberais resultara na 

separação do Estado e da Igreja.

De facto, o Estado passara a legislar para todas as instituições e indivíduos, passando a 

vigorar o primado da lei sobre o dogma e deixara de ser o Estado e a Igreja entidade única 

como fonte de poder ou de legislação sobre a vida da nação com reflexos, naturalmente, 
                                                          
386 HARARD, Paul – Crise da Consciência Europeia, Lisboa: Edições Cosmos, 1948, p. 168
387 ENES, … –  O Liberalismo …, p. 89
388 DEGRÓ, Arnaldo Torres – Una reflexion sobre los asuntos demográficos: La doctrina Católica in Revista Cuadernos de 
realidades sociales nº 69/70, Instituto de Sociologia Aplicada de Madrid, Maio, 2007, p. 212 
389 VERDELHO, … –  As Palavras…, p. 256
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sobre toda a sociedade. Assim, até o advento da República confundiam leis civis, actos 

profanos, dos sagrados.

5.1 A Organização Eclesiástica e o Poder do Religioso

Pouco mais de um século após a data do início da descoberta das novas terras pelos 

portugueses que também se enquadre estas ilhas de Cabo Verde “ [(…) a divisa dos 

portugueses de “quinhentos” está maravilhosamente contida no verão do Édipo:” Foram 

dilatando a Fé e o Império.”]390 Neste sentido, erigia uma diocese pela Bula Pró execellenti, 

mais precisamente, no ano de 1534, sufragada ao Bispado de Lisboa que passara a assumir 

a primaz das terras atlânticas, em 1551. A diocese tinha a sua sede na cidade de Ribeira 

Grande de Santiago, com jurisdição sobre toda a Costa da África Ocidental. 

Com o evoluir da situação política em Portugal, a 7 de Novembro de 1716 pela Bula In 

Supremo apostalatus o Papa Clemente XI, alegando favores que D. João V prestara à Santa 

Sé, promovera a Colegiada de São Tomé à categoria de basílica patriarcal e 

simultaneamente dividira a cidade e arcebispado de Lisboa em duas metrópoles: Lisboa 

Ocidental e Oriental. Esta passara a sufragar a diocese de Santiago de Cabo Verde. Desde 

meados de oitocentos que a sede do bispado fora transferida para a cidade da Praia, com 

transferências temporárias ou ocasionais para as ilhas de Santo Antão e de São Nicolau. 

A implantação da Igreja Católica, no Ultramar, tivera como finalidade o exercício da 

actividade missionária, a propagação da cristianismo mais exactamente o catolicismo, na 

fundação estável do mesmo nos povos onde, ainda, ele não existia. Daí pressuponha a 

criação de um episcopado e um clero locais e todas as outras estruturas e funções de uma 

igreja particular com garantia de permanência.

Assim, já em 1580, a Diocese de Cabo Verde, em termos de organização eclesiástica no 

arquipélago, resultaram em 10 freguesias na ilha de Santiago a saber: São Miguel, Santa 

Catarina, São Lourenço, Cidade (Ribeira Grande), Santiago Maior, São João Baptista, 

Nossa Senhora da Luz, Vila da Praia, São Nicolau Tolentino e Santo Amaro. A freguesia de 

São Salvador do Mundo fora criada mais tarde entre aquela data e 1770. A ilha do Fogo 
                                                          
390 REGO, Francisco Alves de –  A religião em terras de Cabo Verde in Cabo Verde - Boletim de Informação e Propaganda nº 
44, Ano IV, Maio de 1953, Praia, p. 24
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contava com as três freguesias. Nas restantes ilhas estavam também presente a estrutura 

eclesiástica em formato de freguesia. Relativamente aos territórios pertencentes a capitania 

e diocese de Cabo Verde a ausência de sacerdotes, sobretudo, nas terras da Guiné era 

prolongada por vários anos sem qualquer representação eclesiástica.

Aceita-se, todavia, que a organização eclesiástica de Cabo Verde respeitara as 

necessidades, ou melhor, onde havia maior número de habitantes e sempre que se 

justificasse com o fim de promover a religião, criaram paróquias ou freguesias391. A ilha de 

Santo Antão com apenas uma paróquia tinha sido proposto a criação da de Santo António 

das Pombal, em Paúl. Do mesmo modo acontecera na ilha do Fogo para o bem servir os 

paroquianos: “ (…) a Câmara e o Senado para emitir parecer sobre a divisão da paróquia: 

enquanto a erecção de uma paróquia dividindo os paroquianos de São Lourenço para a 

nova igreja, Nossa Senhora do Socorro com a justificação de que melhor servira os 

habitantes na administração dos sacramentos. Igualmente, a criação da igreja e povoação 

no sítio da Cova Figueira com igual justificação de em beneficio publico (…).”392

A criação de paróquia tem muito a ver com a dinâmica que se pretendia introduzir, na 

administração da fé bem como melhoramentos no sector da economia. Entretanto, a 

proposta da criação da paróquia e povoação em Cova Figueira tiveram apoios tanto do 

Senado da Câmara da mesma ilha como do Vigário da Diocese. No decurso do liberalismo 

monárquico a ilha do Fogo passara a ter as duas paróquias: a de Nossa Senhora da 

Conceição, a de Santa Catharina.393

Na ilha de São Vicente, paróquia de São Vicente, em 1818, contava com cerca de uma 

centena de habitantes assistidos, espiritualmente, por um pároco residente, apesar do 

número reduzido de habitantes justificara a presença, permanente, do pároco, pelo facto de 

estes serem engajados e de forte pendor religioso cristão. A ilha do Sal era, 

temporariamente, habitada por alguns pastores da vizinha ilha da Boavista e por um 

pequeno grupo de pescadores da ilha de Santo Antão e São Nicolau e por esta razão não 

tinha um sacerdote.

Na verdade, com o liberalismo a organização eclesiástica quereria responder apenas as 

necessidades espirituais das populações, assim, implantaram as paróquias, respeitando o 

número de almas e das condições locais. A ilha Brava tinha duas paróquias: a de Nossa 

                                                          
391 Ver Afonso R Queiro Verbo Enciclopédia, col. 1640 – 1641.
392 A.H.U, Cabo Verde, Cx. 63,Doc. Nº 41, Ano 1814
393 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 02,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 90, Ano 1865
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Senhora do Monte e a de São João Baptista; a ilha do Maio compunha uma paróquia; a ilha 

da Boavista tinha duas paróquias: a de São Roque e a de São João Baptista.

A ilha de São Nicolau já possuía duas paróquias, o que se devia ao facto do Bispo residira 

na mesma, daí a necessidade acrescida nos trabalhos de preparação e formação de 

sacerdotes. Pois, sabemos que localizava, nesta ilha, o Seminário, desde 1866, onde os 

mancebos eram educados para servir a Igreja, porém, esta ilha fora escolhida como sede do 

Bispado, por ter as melhores condições sanitárias nos períodos das febres palustres que 

coincidia com a época das chuvas de vai de Junho a Outubro. A ilha de São Nicolau servia 

de refúgio das principais autoridades civis, assim como do Prelado. 

Contudo, na altura da implementação dos ideais liberais o arquipélago cabo-verdiano 

contavam com cerca de três dezenas de paróquias. 

Consequentemente, reconhece-se o esforço e o empenhamento da Igreja em dilatar a fé 

dos habitantes do arquipélago, ainda, hoje, visível na sociedade cabo-verdiana. Todavia, 

sabe-se que “ (…) muitos cristãos são católicos apenas de registo paroquial.”394

A governação religiosa da Diocese de Cabo Verde estendia também aos territórios da África 

Ocidental, pelo que ordenara, através duma Portaria do Governo-geral da Província de Cabo 

Verde com jurisdição sobre a Costa da Guiné: “Sendo necessário construir uma igreja no 

presídio de Geba que contem já uma população que a reclama e que dispõe a auxiliar a sua 

feitura a fim de obter os soccorros espirituais que ella ministra (…).”395

Determinação de igual teor fora feita para a localidade de Zeguichor, ou seja, para a 

construção de uma igreja. 

Era uma preocupação constante das autoridades quer civis quer eclesiásticas no sentido de 

construir os edifícios necessários ao prestígio da religião católica. Reportamo-nos a uma 

portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde: “Tendo dado principio ás obras da 

nova igreja matriz d´esta cidade, com os fundos que ficaram em cofre, depois de comprado 

o terreno em que aquelle templo há de ser levantado (…).”396

              

                                                          
394 Cidadania. Diário do Minho, nº 28598, Ano XC, (Agosto de 2009).
395 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 02, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 9, Ano 1865
396 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx.11, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 224, Ano 1886
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Elucidamos, como mantinham atentas às autoridades na questão de logística, ou seja, a 

edificação religiosa: “Constando a este Governo-geral que os habitantes do Concelho de 

Santa Catharina se promptificam a concorrer com donativo para a edificação de uma nova 

igreja no sitio de Mangue do Tarrafal freguesia de Santo Amaro Abade (…).”397

             

Crê-se no documento que havia envolvimento das populações nas edificações religiosas, 

querer demonstrar alguma valência e manifestação da adesão á religião católica. Ligada, 

ainda, a edificação ou reedificação da igreja, a da ilha do Maio na freguesia de Nossa 

Senhora da Luz a contribuição do Governo-geral ficara patente na portaria provincial datada 

de 18 de Agosto de 1893 pelo que: “ Estando há muito concluído as obras de reedificação 

da igreja matriz de Nossa Senhora da Luz da ilha do Maio, as quaes eram custeadas pelo 

produto do imposto de 200 reis, que com esse fim se cobra em cada moio de sal exportado 

daquella ilha (…).”398

Todavia, houve momentos em que as igrejas do arquipélago encontravam em estado de 

quase total abandono, necessidade levara o governo a procurar financiamento para 

remodelá-las bem como os cemitérios: “Estando a maior parte das egrejas do archipelago, 

umas arruinadas, outras carecendo de consideráveis reparações e obras de conservação; 

achando-se os cemitérios parochiaes, em geral, em más condições de resguardo, sendo 

alguns de deficiente área em relação  ao movimento do obituário da respectiva freguesia. 

Considerando que não tem o Estado meios para occorrer, elle só e sempre elle [(…)] com 

recursos próprios e possíveis de obter dos parochianos, especialmente em subscripçoes de 

trabalho; e tornando-se necessário remediar este estado de cousas; (…).”399

Na administração religiosa não podemos deixar de frisar a situação dos cemitérios enquanto 

espaço sagrado, na óptica da religião católica e sob a direcção da Igreja, fazendo parte da 

propriedade das freguesias pelo que destaquemos alguns como tema de análise, porém não 

raras vezes fora matéria de discórdia entre a Igreja e outras instituições: “ Tendo chegado ao 

conhecimento d´este governo geral que, contra as expressas disposições das leis vigentes 

com respeito a enterramentos, se tem permittido inhumações de creanças não baptizadas 

fora do cemiterio, na freguesia de Santa Isabel da ilha da Boa Vista facto que parece 

motivado por não se haver ali ate hoje dado cumprimento á determinação contida na regia 

portaria circular nº 59 de 21 d´abril de 1882 [(…)] que o administrador do concelho da 

referida ilha faça intimidar a junta de parochia da sobredita freguesia – a cargo de quem está 

                                                          
397 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 06, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 259, Ano 1872
398 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 13,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 247, Ano 1893 
399 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 20,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 56, Ano 1910
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o cemitério – a que mande immediatamente reservar no mesmo cemitério uma área de 

terreno não sagrado, para n´elle serem sepultados os indivíduos a quem pelas leis 

canónicas é negada sepultura ecclesiastica; fazendo o dito administrador autuar, depois de 

cumprida esta determinação, qualquer parocho que abusivamente mande fazer inhumaçoes 

fora do recinto destinado aos enterramentos ou impeça que elles se façam no cemitério, a 

título de que os fallecidos morreram impenitentes e fora do grémio da igreja, providenciar 

esta que todos os administradores de concelho adoptarão em identidos casos.”400  

Colocava, igualmente, a questão de deslocação de cemitérios do interior ou do adro da 

igreja para lugares afastados, como reflexo positivo para higiene e/ou melhor para o bem da 

saúde pública. Verificamos transladações de ossadas de muitos cemitérios que se 

localizavam no adro ou próxima da igreja. Na cidade da Praia: “O Governador da Província 

de Cabo Verde faz saber que tendo sido demolida a egreja matriz d´esta cidade e existindo 

ainda no terreno onde assentava aquella egreja ossadas e lapidas funerárias que convem 

fazer remover para o cemitério municipal (…).”401

Na ilha de São Vicente transferira o cemitério, como dá-nos a conhecer através da portaria 

do Governo-geral da Província de Cabo Verde: “ (…) para proceder á exhumação dos restos 

mortaes de [(…)] sepultados nos annos de 1883 e 1884 no antigo cemitério da freguezia de 

Nossa Senhora da Luz, do Concelho da ilha de São Vicente e trasladal-os para o novo 

cemitério da dita freguezia (…).”402

A manutenção dos cemitérios nem sempre fora pacífica não só pela indefinição do 

administrador dos mesmos pelo que o Governo teve que despachar no sentido de 

responsabilizar quer as Juntas das Paróquias quer as Administrações dos Concelhos: 

“Tendo chegado ao meu conhecimento o mau estado em que se encontram os cemitérios 

parochiaes das differentes freguezias que compõem os concelhos d´esta província, o que 

não só denota menos respeito para com os mortos, mas também pode causar graves 

prejuízos para a salubridade publica, como me foi communicado pela Junta de Saúde (…) 

determinar que as juntas de parochia providenciem com a máxima urgência por forma que 

seja dado prompto remédio a este estado de cousas, e que os administradores dos 

concelhos vigiem e façam vigiar pelos seus delegados que a policia dos cemitérios seja 

rigorosamente observada.”403

             

                                                          
400 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 15, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 39, Ano 1896
401 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 17,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde s/Nº, Ano 1902
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Assim, o estádio dos cemitérios do arquipélago ficara patente no que consideramos de 

paradigmático na ilha de São Vicente, conforme artigo publicado num jornal da época: “ (…) 

nem cemitério tem, pois os infelizes que n´elle fallecem são sepultados no campo sem o 

mais insignificante muro que, pelo menos, sirva de resguardo ás humildes sepulturas e as 

separe do gado que por ali campeia.”404

Diante das inúmeras situações nas quais evidenciaram a real acomodações no concernente 

á administração do religioso, constatamos quão o governo interessava pelas questões 

religiosas no que respeita a edificação: construção de igrejas ou templos e de cemitérios 

mormente quando estaria em causa a higiene ou saúde pública.

A implantação dos ideais liberais, traduzidos nas revoluções conhecidas como liberais, fez-

se, forçosamente, contra a Igreja, instituição de cariz administrativa e que professa a fé 

católica, tal como ela existia nos fins do Antigo Regime. Os fundamentos do Estado liberal 

só poderiam ser lançados uma vez eliminadas as estruturas medievais: entre eles o clero 

como “estado social” e, assim, reorganizar a sociedade em novos moldes. 

Na realidade, o que se mantivera até à República era a comunhão entre o político e o 

religioso, conforme os textos constitucionais a apresentava. “Sendo amanhã 29 do corrente, 

o dia Aniversário do Juramento da Carta Constitucional da Monarchia e devendo todo o bom 

cidadão Portuguêz prestar um tributo de respeito no [(…)]. Fundamental das liberdades 

pátrias, [(…)] determinei que amanhã se celebra um solemne Te Deum na Igreja Parochial 

da Villa da Praia para cujo acto convido a V.Excia para que ordena nos empregados seus 

subordinados para que egualmente ajuntam a este respeitável e solemne acto, as 11 horas 

da manha.”405

Reforçando a ideia da união entre o trono e o altar durante a monarquia:

“ (…) por ordem d´este Governo transferida para o dia [seguinte] 5 do referido mês [Abril] e 

desejando solemnizar esta festividade Nacional [Feliz Natalina de Sua Magestade A Rainha] 

por todos os meios ao meu alcance, tenho determinado que pelas doze horas do referido dia 

5 tenha logar na Egreja Matriz um solemne Te Deum em acção de Graça ao Todo Poderoso 

pela conservação da Nossa Soberania.

                                                          
404 Ao Exmo Sr. Governador de Cabo Verde. «A Liberdade nº 17» (8 Novembro de 1902), p. 3
405 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 01, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde nº 55, Ano 1855
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As autoridades e mais pessoas designadas na relação inclusa assignada pelo Secretario 

Geral e que faz parte da presente, e tenham assim entendido.”406

            

Todas as datas religiosas eram assumidas como sendo nacionais e vice-versa celebravam-

nas solenemente e rezava um Tedeum de acção de graças, o que demonstraram que as 

datas nacionais não eram laicizadas, pelo menos até o fim da monarquia constitucional, 

aliás, a Carta Constitucional obrigara que assim fossem. Denota-se, assim, a comunhão 

entre o religioso e o político, pelo que registava no quotidiano do arquipélago, a intervenção 

e legitimação dos actos religiosos administrativos a aqueles de cariz puramente 

administrativos.

              

Com efeito, uma portaria governamental de 6 de Maio de 1963 determina: “Conformando-me 

com a proposta do Governador da Guiné, hei por conveniente authorisar aquelle 

funccionario a nomear nas Parochias da Possessão a seu cargo Commissao (…).”407

Não faltaram conflitos entre a Igreja e o Estado liberal que então deflagrou foi, pois, uma 

disputa de funções sociais de hegemonia entre as ideologias que de um e de outro lado se 

reclamavam, entre os poderes políticos que a um e a outro se enfeudaram, e, sobretudo, 

entre as bases económicas em que se fundavam.

O liberalismo surgira contra os princípios do absolutismo régio o qual se fundamentara no 

direito divino da autoridade, na ideia de que todo o poder provêm de Deus. Em 

contrapartida, a teoria liberal opôs a essa concepção, a de que os direitos do homem 

assentam numa ordem natural que sustenta a convenção livre e voluntária para a formação 

da sociedade estruturada politicamente. O exercício do poder visa a salvaguarda dos 

direitos naturais e inalienáveis do indivíduo. Os órgãos de soberania são instituições de 

origem humana. Daí a supressão de todos os privilégios das ordens, e, portanto, também da 

Igreja. Despojados deles, o clero passou quase sempre a oposição e aliou-se à aristocracia 

que tentara restaurar o Antigo Regime, as medidas liberais atingiram-no.

Logrado foi o movimento tradicionalismo, absolutista e contra-revolucionário que, a partir de 

1823 ganhara terreno, que tinha como objectivo essencial a defesa de uma ordem política 

estabelecida historicamente, contra as tendências mais ou menos inovadoras do movimento 

liberal.

                                                          
406 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 01 Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde s/n, Ano 1847
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Os objectivos do movimento tradicionalista português seriam a defesa do absolutismo régio, 

da hierarquia social das três ordens, do catolicismo integral e de uma cultura “ortodoxa” que 

contrariassem os princípios da fé que a Igreja Romana estatuíra. Estes conjuntos de ideias 

constituíram a tradição, concretizado ao longo do tempo num conjunto de instituições no 

qual entrara a eclesiástica que era necessária manter, ou ao menos restaurá-la, em 

oposição à tendência das concepções liberais.

A valorização da tradição como norma política, a transformação do passado em paradigma e 

a defesa da aliança entre a Igreja e a Coroa foram elementos chave da contra-revolução 

portuguesa.

Porém, os ideais liberais traduzidos na esfera política, através da Constituição de 1822 daí 

negara o direito de representação em Cortes ao clero regular e sua capacidade como 

eleitores. E parecia a todos como evidente que o estabelecimento de uma imprensa livre e 

liberdade de discussão implicariam um declínio da influência da Igreja sobre todas as 

classes através do confessionário e do púlpito resultariam na perda da hegemonia da Igreja 

Católica já que o liberalismo tinha uma voz na elaboração dos currículos escolares, a 

laicização do ensino.

Em consequência, estas questões lançaram uma parte do clero na oposição absolutista. 

Levaram-no a apoiar as “restaurações” de 1823 e 1828 e defender a causa miguelista contra 

a de D. Pedro IV. Todavia, a sua integridade como ordem não existia, muitos foram os 

eclesiásticos defensores do liberalismo, quer do vintista quer cartista. Na restauração 

cartista ao clero secular, aos bispos fora garantido pela Carta Constitucional a 

representação permanente na Câmara dos Pares, o que os colocava a nível idêntico ao da 

alta nobreza.

Com efeito, mediante esta divisão do clero, os governos liberais conseguiram uma vitória 

sobre o clero, que lhes permitiram realizar com relativa facilidade, uma série de reformas 

verdadeiramente revolucionárias.

A reforma do clero secular teve aspectos e influências mais limitados. Embora se tenha 

projectada a constituição civil do clero, ela nunca chegou a ser uma realidade. Os 

sacerdotes, como numa variante de funcionários públicos, pagos pelo Estado para 

desempenharem serviços em prol da colectividade só continuou, se bem que de forma mais 

contida que no passado, nas dioceses do padroado, em que se inclui a de Cabo Verde. Este 
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facto colocou todo o clero sob a supervisão do governo, transformando-o em clientela dócil 

aos grupos dirigentes.

O liberalismo mesmo não negando a existência de Deus, nem as consequências que desta 

ideia derivam, nega toda a acção da intervenção sobrenatural de Deus na ordem política 

assente na convenção, que por sua vez radica na natureza. Deste modo, o liberalismo 

valoriza o direito natural em detrimento do direito divino; a razão em detrimento da fé; a 

vontade do indivíduo e a sua autoridade interna em detrimento da autoridade externa, 

mesmo que fundada no sobrenatural, como é o caso quer da Religião quer da Igreja que faz 

a gestão do religioso cristão.

Assim sendo, o liberalismo fundamenta-se filosoficamente no naturalismo, constituindo a 

expressão superior do racionalismo. Em Portugal:

“ (…) inegável é que, após o movimento cientifico e intelectual do século XVIII portuguez, 

despertaram-se entre nós os desejos de melhorar as nossas condições sociais e politicas, 

restaurando-se o antigo regímen parlamentar com as ampliações e as luzes do século 

(…).”408

A igualdade cristã traduziria na igualdade política, no entanto, não fizera romper com as 

superioridades sociais, ela afirma-se no essencial, no que afecta a origem, desenvolvimento 

e fim do homem, pensado na igualdade quanto ao relacionamento com o divino, porém, não 

só pode afirmar no Ocidente, porque o igualitarismo social seria a atrofia da sociedade, a 

qual, seguindo esse caminho, seria necessariamente absorvida pelo Estado. Por isso, a 

Igreja Católica viu sempre os escravos como homens criados por Deus, no entanto, 

reconhecia a escravidão como facto económico. Apesar da ideia central da ideologia liberal 

ser a igualdade de todos diante da lei, o problema da escravatura não conhecera 

modificação nenhuma. De resto, também a questão da igualdade/desigualdade social não 

esteve nos seus projectos de sociedade, mormente quando se tratava do Ultramar.

Em Portugal, os revolucionários de 1820, apelidados de ateus e deistas, condescenderam 

em decretar que o catolicismo continuasse a ser a religião oficial do Estado. O Estado 

vintista é um Estado confessional, que só estatui a liberdade de culto das outras religiões em 

privado e de molde a não perturbar a ordem.409

                                                          
408  ARRIAGA, … – História…, p. 475
409 Cf. Constituição, 1822, Tit. II.
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Por conseguinte, começava a primeira Constituição por decretar que o Monarca reinava “por 

garças de Deus e pela Constituição da Monarquia”, no entanto, os revolucionários 

desferiram dois golpes mortais ao Trono e ao Altar. O primeiro abolira a sociedade de 

ordens, incompatível com o direito natural e com a teoria do pacto; o segundo, ao introduzir 

a ideia de soberania da nação, atingira a base orgânica da monarquia portuguesa. A religião 

católica em Portugal ficou, assim, reduzida a uma mera interferência racionalista que devia 

ser regulada pela política triunfante e utilitariamente encarada como factor necessário à 

pacificação social.

A Constituição de 1822 suspensa na sequência dos acontecimentos de Vila Franca, logo 

criara uma Junta para apresentação de um projecto de nova Constituição que viesse 

acordar com o país real, gerara as maiores dificuldades. Assim, os tradicionalistas, uma vez 

mais, apelaram para o Infante D. Miguel, levando-o ao golpe de Estado de 30 de Abril de 

1824, conhecido pela Abrilada. Portugal passara dois anos sem Constituição até que em 

1826 D. Pedro IV declarara – se Rei “ pela graça de Deus”, outorgara a Carta Constitucional 

em nome da soberania radicada no direito histórico.

Com efeito, o liberalismo português “ (…) no campo religioso a banalidade do catolicismo 

liberal, sem fé, que era a religião de D. Pedro IV, [(…)] ia ser agora a da Nação.”410 Sucedera 

um conjunto de factos que demonstrara que a religiosidade de D. Pedro IV era fingida: 

“Depois de se provocar a expulsão do Núncio Apostólico, entrou-se num regalismo 

disfarçado, reivindicado para o Governo faculdade de nomear Bispos, encerrando-se todos 

os conventos e casas religiosas, proibindo-se que mais alguém se ordenasse, e procurando-

se interferir na orientação do ensino sacerdotal.”411

Entendia-se que a soberania residia na nação, deste modo, o direito que os reis tinham de 

nomear os bispos, não o tinham por serem príncipes, senão por exercerem um dos poderes 

soberanos, o executivo, logo, se a nação é soberana, nela reside aquele poder da ordem 

eclesiástica.

É de aceitar, com efeito, que em Portugal o clero desempenhara um papel decisivo na 

insurreição, nomeadamente, no seu enquadramento ideológico. Sem menosprezar a 

importância dos factores religiosos em si, não se pode esquecer a longa tradição portuguesa 

de associação da Igreja e da Coroa [cujo poder era considerado de origem divina], e a 

personificação da Pátria na pessoa do monarca segundo o conceito de Estado absolutista.

                                                          
410 Apud, BROCHADO, Abílio da Costa, Para a história do Liberalismo e da Democracia Local, [s.n], 1959, p. 43
411 BROCHADO, … –  Para a história do…, p. 43



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

185

A Igreja teria de ir sofrendo os embates resultantes das transformações políticas iniciadas 

em 1820. A pressão exercida sobre a Igreja tentou fazer com que ela voltasse ao seu 

espírito primitivo, porque se tem consciência de que muito do que a Igreja é como uma 

sociedade de homens, não é mais do que desvio histórico do seu primeiro cunho espiritual

ou então da sua razão de existência. Pois, num momento certo da história da humanidade 

deu-se a unificação dos poderes. Neste sentido, a Igreja confundia-se com o Estado 

absoluto, desempenhava praticamente todas as funções sociais: desenhava e delimitava o 

campo económico; fiscalizava, apoiando ou esconjurando agrupamentos e colectividades; 

legitimava a conquista; ditava a lei no mundo cristão; era a lei; definia normas e valores.

Com isto, para assegurar que toda a história de Portugal está intimamente ligada ao 

cristianismo – à religião católica. Transportara para a sociedade elementos cristãos 

importantes como o respeito aos superiores, ás autoridades civis e religiosas, sem contudo, 

puderam reclamar dos seus actos.

Mas se é lícita a interferência do Estado na reforma da Igreja, é o, sobretudo, porque se 

considerara que ela invadiu terreno estatal. Seria reduzir a sua temporalidade, limitando o 

papel dela na vida social. Deste modo, estariam criadas as condições para uma mais 

perfeita delimitação das esferas de competências dos dois poderes, avançando-se um 

passo, no sentido das modernas doutrinas da separação da Igreja e do Estado. Isto é, a 

separação entre o Poder Civil e o Poder Eclesiástico, entre matéria de índole temporal e 

espiritual.

Esta foi a tarefa das teorias regalistas, específicas do absolutismo régio. O regalismo tentou 

a separação do poder temporal e do espiritual, deixando à Igreja o domínio do espiritual, 

mas retirando desse domínio o eclesiástico que considerava temporal e, portanto, 

pertencente á esfera do Estado – do rei absoluto. (“ L´Etat c´est moi”). Neste sentido, os reis 

representavam-se como os protectores e defensores da Igreja, subordinando-a na sua 

estrutura jurisdicional, que não na sua doutrina. Esta prerrogativa régia advinha da natureza 

jusdivinista da soberania. O Ancien Regímen procurava efectuar a secularização, entendida 

como separação do espiritual e do temporal. Há ainda, neste processo regalista a tentativa 

de absolutização de poder régio, que pretende ocupar o espaço que tradicionalmente coube 

à Igreja, o de enquadramento e regulação do todo social.
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Para a construção do Estado Moderno urgia afastar a super-estrutura da Igreja Romana, 

cujo centro de poder eclesiástico, que não eclesial, residia além das fronteiras do espaço do 

Estado soberano. O que é específico do liberalismo é a natureza da fundamentação da 

soberania. De jus divinista passa a jus naturalista, dando assim, origem à laicização. Ou 

seja, não se trata apenas de separação do temporal e do espiritual, mas o temporal deixa de 

ter fundamentação de ordem divina (quer se trate do argumento escolástico, “de que todas 

as causas 2ªs derivam da causa 1ª”, quer do argumento sobrenatural “ de que todo o poder 

vem de Deus”), passando a ter fundamentação no direito natural. A passagem da 

secularização à laicização é a marca mais importante no âmbito das relações Estado - Igreja 

no liberalismo.

Efectivamente, indícios apareceram, na viragem do século, apontando, claramente, para a 

laicização da vida nacional, pois deixaram de fazer parte das cerimónias civis a 

obrigatoriedade de celebração da missão, a portaria do Governo de Cabo Verde, datada de 

20 de Maio de 1901 “ (…) por motivo de juramento de Sua Alteza o Príncipe Real, perante o 

parlamento, como herdeiro presumptivo da coroa, em conformidade com o que estatui o 

artigo 79º da Carta Constitucional da Monarchia: 

“hei por conveniente determinar que sejam fechadas n´este dia as repartições do estado, 

illuminados á noite os edifícios públicos, e se pratiquem as demais manifestações de uso em 

similhantes datas solemnes.”412

            

Neste particular não expressa a portaria a obrigatoriedade de celebração de Tedeum de 

acção de graças, entendemos esta omissão como uma perda de valor da Igreja ou de 

interferência no social, ou seja, no político, entretanto, o acto civil de juramento mantenha a 

mesma legitimidade de sempre.

É próprio do liberalismo, a intervenção do Estado na vida da Igreja e a negação da 

ingerência desta na do Estado. Pressupunha a prioridade e o respeito pelo do homem 

cidadão sobre o homem religioso. Neste ponto, elucidaria a passagem na qual confirma a 

supremacia do poder da Igreja: “ (…) de todos os poderes coexistentes na sociedade 

moderna, a Igreja é o único que exerce com bastante eficácia desde os âmbitos mais 

periféricos, como as famílias e as comunidades, até ao âmbito internacional, onde só 

coexiste com o império (…).”413

                                                          
412 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 17,Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 105, Ano 1901
413 HESPANHA, António Manuel – O Poder Eclesiástico – Aspectos Institucionais, MATTOSO, José dir. de História de Portugal, 
Vol. IV, Lisboa: Editorial Estampa, p. 287
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Sociedade moderna significa a sociedade do Antigo Regime. Era esta eficácia que o poder 

absoluto procurava com o controle da estrutura eclesiástica. São poderes estruturados pelas 

sociedades que hoje reclamem a limitação desses mesmos poderes, tendo em conta nova 

concepção da vida e, portanto, novo relacionamento com a religião.

Sabe-se, todavia, que o próprio poder da Igreja ultrapassa a dimensão do território Estado -

Nação centra, deste modo, a dificuldade em se fazer sujeitá-la as leis do Estado.

Por isso, o Estado liberal passara a reconhecer na Igreja o poder meramente espiritual, os 

seus ministros devem ser dignos sacerdotes de Cristo entregues todos ao bem da 

sociedade, assim, tiraram-na o poder de influenciar e controlar todos os aspectos da 

sociedade. Contudo, essa sociedade deve ser, tanto quanto possível, subtraída à influência 

temporal da Igreja. Deve organizar-se de tal modo que o clero não tenha nela uma situação 

de privilégio, mas seja um agente da moral ao serviço do bem comum e integrado na 

estrutura constitucional.

Recorda-se que o projecto liberal consistia, a todo custo, em construir uma sociedade em 

que não tivessem lugar as antigas ordens de clero, nobreza e povo. Aparece a concepção 

do ministério sacerdotal como serviço público na qual aos sacerdotes foi estipulado um 

salário suficiente que, entretanto, foi discutido, mas em Portugal não concretizado, a não ser 

nas dioceses de padroado. A abolição dos privilégios e dos bens, fontes, outrora, de 

avultadas receitas, traduziu-se numa forte machadada no poder e prestígio do clero.

Contudo, o liberalismo que triunfara, a partir de 1834, acabara por criar uma sociedade em 

que nela existisse a consciência das incompatibilidades entre as estruturas do Antigo 

Regime, em que as congregações estivessem inseridas, e a nova ordem socio-política, que 

os ideólogos da Revolução pretendiam instaurar, entre o homem que se realizava como tal 

entrando na vida religiosa e, o que se atingia a sua plenitude na mundaneidade do século 

XIX.

A separação da Igreja do Estado seria o “modus vivendi” que tornaria possível a 

sobrevivência e o reflorescimento da Igreja, na óptica de certo sector do cristianismo liberal, 

a Igreja encontrava-se perante o problema das relações com a nova sociedade. Perdendo a 

Igreja, o clero enquanto classe dirigente haveria de ser substituída por outra com o sóbrio 

dever de guiar o povo português, assim, necessitava de se formar uma elite secular e laica.
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Deste modo, as relações entre o Estado liberal e a Igreja tiveram, por isso, o seu momento 

mais crítico com a deflagração, em 1832, daquilo que alguns autores, não sem exagero, 

convencionaram considerar “cisma” e com o corte de relações diplomáticas de Lisboa com a 

Roma, em 1833, para iniciarem uma reaproximação com o reatamento de relações, em 

1841 e o estabelecimento da primeira concordata, em 1848.

Com a abolição dos dízimos, a extinção das ordens religiosas e a desamortização dos bens 

eclesiásticos, a Igreja foi sendo privada ao longo do século XIX, do suporte económico que 

fazia dela um pilar do Antigo Regime, uma força importantíssima na sociedade portuguesa 

difícil de derrotar.

Para Joaquim Augusto de Aguiar, a existência das ordens religiosas não se combina com as 

máximas de uma sã política, e é destrutiva dos fundamentos da prosperidade pública.

Assim sendo, no século XIX, muitos políticos liberais defenderam como regime ideal, de 

relações entre o Estado e a Igreja, a separação absoluta dos dois Poderes, de tal modo que 

seguissem por caminhos paralelos, sem se tocarem, desconhecendo-se ou ignorando-se, 

mas sem entrarem em conflito.

5.2 A reacção da Igreja Católica face ao Liberalismo

Com a decadência do Absolutismo, o Estado secular estava determinado a controlar a Igreja 

graça a secularização da mente europeia, do século XIX, associada às novas reivindicações 

dum Estado com uma expansão, em crescendo que acompanhava essa mesma 

secularização, que constituíra a principal causa da profunda rejeição da Igreja em relação 

aos princípios defendidos pelos liberais. Desde o século XIX, que a maior parte dos Estados 

europeus tendia para uma complexa oposição entre o trono e o altar, entre o império e o 

papado, entre o laicado e o clero, entre o secular e o sagrado. A Igreja tornou-se objecto de 

opressão na Europa, com a extinção da ordem religiosa e nacionalização dos bens 

eclesiásticos e a tentativa de tornar o clero secular funcionário do Estado. A Igreja perdera, 

em parte, o poder que detinha. 
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Em Portugal, com o advento do liberalismo faltaram os religiosos, a partir de 1834 até o fim 

do período monárquico em resultado da extinção da ordem religiosa e o fecho de 

seminários.

Na verdade, o clero era uma importante classe no seio da sociedade metropolitana 

portuguesa, tinha, talvez, mais importância nos territórios do Ultramar onde carecia de 

pessoal com certo nível cultural. O clero era um mentor, condicionador e factor de 

determinados comportamentos, quer de carácter político ou outros, assim, com a chegada 

do liberalismo estaria, em causa, o seu prestígio enquanto instituição, riqueza ou acesso a 

ela, capacidade de intervenção junto das populações e dos decisores políticos. Era, 

sobejamente, reconhecido o valor cultural possuído por esta classe cobiçado por todos 

aqueles que o ambicionavam mas sem oportunidade de tê-lo.

Por tudo isso, esperava-se uma reacção eficaz da Igreja enquanto instituição. 

Efectivamente, a resposta era planeada e executada pelo clero face à crescente ameaças 

dos liberais. Sabemos, contudo, que o catolicismo português, com o triunfo liberal era 

institucionalmente manietada, ministerialmente depauperada, social e culturalmente 

ultrapassada, deixara de ter a importância que outrora tivera.

     

A desorganização das Ordens Religiosas desencadeara no tempo de Marques de Pombal e 

aumentara durante o liberalismo, em consequência, o Padroado português ficara privado de 

muitos missionários. Todavia, a Constituição de 1822, num dos seus artigos declarava o 

Estado Português como sendo Católico, Apostólico e Romano bem como a Carta 

Constitucional de 1826 reservava um lugar de destaque aos membros da alta hierarquia da 

Igreja Católica e reconhecera a religião cristã como a do Reino. Aliás, o catolicismo fora a 

religião do Estado, reconhecidamente, nos textos constitucionais, no entanto, era menos da 

sociedade, porém, muitos dos ditos católicos eram apenas no papel.

As últimas décadas do século XIX permitiram o amadurecimento do pensamento que 

desligou a questão religiosa da questão política e abandonara a afirmação da supremacia do 

poder da Igreja.

No entanto, as autoridades ultramarinas não deixaram de exigir o cumprimento de muitas 

das disposições legais respeitantes aos preceitos religiosos. Confirma esta sua disposição a 

determinação do Governador-geral de Cabo Verde: “Sendo de reconhecida importância e 

gravidade a matéria que respeita á extensão dos direitos dominicaes, ainda tolerados pela 
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força de circunstancias; [(…)] para evitar abusos contrários aos princípios de igualdade e 

liberdade individual; Considerando que muitos senhores de escravos no archipelago 

pretendem gosar de direitos dominicaes, sem cumprir as obrigações correlativas a esses 

direitos, como é – além de alimentar, vestir e ensinar os seus escravos – também cumprir 

com o que as leis em vigor estabelecem como condição para direito dominical, isto é, o 

registro dos escravos (…).”414

             

Dando, assim, satisfação as autoridades religiosas para garantir-lhes-iam o respeito pela lei.

As ideias dominantes no primeiro liberalismo, ou seja, do triunfo do mesmo até por volta de 

1870, toleravam-se mutuamente - os cristãos e os liberais, e a partir daí desenvolvem-se o 

Laicismo, assistam-se à radicalização do anticlericalismo, culminando com a efectiva 

separação entre os dois poderes e um longo processo de laicização da sociedade, com 

reflexos, naturalmente, no relacionamento entre os dois poderes. À ele se associa, na 

segunda metade do século XIX, a ideia da “republicanização” da monarquia como 

esperança da secularização da sociedade portuguesa. Todo este tempo fora marcada pela 

profunda crise religiosa e conflitos permanente entre os dois poderes, naturalmente, com 

reflexos no quotidiano e nas relações sociais.

Todavia, a Igreja aplaudiu sempre o progresso das ciências tanto as especulativas como as 

práticas e não deixara de prestar, através da sua história, larga contribuição para o avanço 

científico que desmistificara os fenómenos naturais.

              

Na verdade, questionava se, de facto, a Igreja, no sentido de Corpo Uno, esteve alguma vez 

contra os princípios e as práticas liberais que, no fundo resultaram do avanço das ciências e 

da descoberta de “Verdade”. A Igreja aplaude as descobertas e os avanços das ciências 

enquanto estas não questionavam sobre a sua hegemonia na sociedade, isto é, o seu 

poder. Daí: “Não quer dizer que a Igreja acolha sem reservas toda a doutrina que se 

apresenta no campo de investigação e estudo, nem que os seus representantes permitam o 

uso indiscriminado das invenções científicas.”415

A partir do momento da realização dos Congressos Católicos no Porto em 1889 e em Braga 

em 1891, nos quais se definiram as áreas de intervenção dos católicos na sociedade, 

abrangendo a cultura, a ciência, a política e as questões sociais, não colocando de lado, a 

                                                          
414 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 02, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 251, Ano 1866
415 COLAÇO, José – A Igreja e a Ciência. Cabo Verde - Boletim de Propaganda e Informação, nº 116, Ano X, Praia, Maio de 
1959, p. 1
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questão religiosa. Num momento em que o protestantismo espreitava um espaço em 

Portugal, roubando o exclusivo à Igreja Católica.

A partir desta época vê-se, nitidamente, uma mudança de atitude da Igreja Católica face às 

questões de natureza política que a sociedade portuguesa enfrentara. Assim: “ (…) a Igreja 

Católica não condena nem reprova nenhuma forma de governo, e as instituições 

estabelecidas pela Igreja para bem geral podem prosperar, quer a causa pública seja regida 

pelo poder e justiça de um só, quer pelo de muitos [(…)]  não ofendem os direitos de 

soberania, de quem quer que eles enfim sejam, não é sua vontade, nem o pode ser.”416

No arquipélago cabo-verdiano a posição da Igreja Católica ficara inclusa na Pastoral de 10 

de Dezembro de 1890, o Bispo da Diocese afirmara: “Não correm os tempos favoráveis para 

a Egreja de Deus, sendo como são tantos e tão encarniçados os seus inimigos.”417

Com isto, o Prelado apelava aos católicos a estarem vigilantes aos sinais dos tempos. 

Tempos que não favoreciam nem a Igreja, nem ao catolicismo e os seus costumes e 

comportamentos criticados como: “ (…) deixar alguns regulares mal comportados 

celebrarem o ofício da missa; abandono antes de acabar o ofício dos defuntos; denuncia em 

relação a alguns párocos por não ensinarem a doutrina cristã alguns minutos antes do início 

da missa; verbera-se também a atitude de alguns clérigos amancebados.”418  

Entre as mudanças fundamentais da estrutura levadas a efeito pelos governos liberais 

desde 1820, não se pode menosprezar a reforma religiosa, acarreta ela consequências 

profundas que afectam, ainda, o Portugal de hoje e as suas ex-colónias. A introdução do 

registo civil exclusivo e obrigatório na sociedade portuguesa ajunte aos métodos assumidos 

para combater a influência eclesiástica e o casamento civil. O decreto de 17 de Setembro de 

1901 mandava vigorar no Ultramar as disposições da lei sobre o registo civil no qual em 

regime de obrigatoriedade das câmaras municipais na assunção das despesas inerentes 

aos livros e expedientes: “Hei por conveniente determinar que sejam consideradas como 

obrigatórias das câmaras municipaes da província de Cabo Verde as despezas de que trata 

o citado nº 16 do artigo 127º do código administrativo do reino de 6 de Maio de 1878.”419

                                                          
416 ALMEIDA, Fortunato de – A História da Igreja em Portugal, Porto, Portucalense Editora/Livraria Civilização - Editora, 1967-
1971, p.13
417 SILVA CAMPOS – A acção religiosa em Cabo Verde. Revista de Cabo Verde nº 15 (Outubro de 1899), p. 4
418 MOTA, Salvador Magalhães – Visitações da Igreja de São Martinho de Carneiro (1762-1868), in Revista de História, Vol. I, 
Porto, 1984, p. 241
419 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 17, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 288, Ano 1901
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O registo de todo o percurso individual desde nascimento, passando pelos sacramentos até 

o óbito estava á cargo da Igreja mais precisamente dos párocos. O que o liberalismo exigia 

era a laicização da vida do homem, não desprezando, contudo, a parte que chama a razão 

as necessidades espirituais assegurada pela Igreja.

Em Cabo Verde, a reacção contra a introdução de reformas que abrangessem o religioso, 

além de diversas formas, registamos a reacção do padre professor do Seminário de São 

Nicolau, o Cónego Augusto Carlos da Silva Ferreira Coimbra que: “ (…) sido levantado um 

auto na administração do Concelho da ilha de São Nicolau, por haver pregado do púlpito da 

Sé Cathedral contra a lei do divorcio já então em vigor em todo o território da Republica 

(…).”420

Dá-nos uma dimensão de como o clero regular acatava e desrespeitava as leis civis, através 

do púlpito apelava a reacção dos fiéis às reformas introduzidas pelos republicanos.

Prosseguindo a política de laicização da sociedade traçara um conjunto de directrizes: 

procura de igualdade de todos os cultos, colocando a religião católica em igualdade com 

quaisquer outras, ensino laico, isto é, passara a ser neutro, rejeitando o ensino em matéria 

religiosa e a secularização dos cemitérios, ou melhor, aceitar a sepultura dos não cristãos 

nos cemitérios, reservando um espaço para os mouros, os não baptizados. Os cemitérios 

deixaram de ser administrados pela Igreja em favor dos municípios.

Assim, as Cortes começaram por extinguir a Inquisição que ia contra o espírito da época. 

Reconhece, todavia, o papel que desempenhava as ordens religiosas na sociedade 

portuguesa; exerciam influência sobre todas as classes sociais o que realçava como força 

política a ter em devida conta no jogo de poder. Defende José Pedro Paiva que:”A 

intervenção não se limitava à esfera religiosa, antes eram tidos em conta sempre que a 

situação o exigia e participava, directa ou indirectamente, em tarefas cívicas de vasto 

alcance comunitário.”421

No entanto, os sacerdotes, monges, frades e freiras desempenhavam papel cada vez menos 

relevante nos campos da educação e da cultura, em geral, isto quer dizer que o espaço de 

intervenção social que lhes era reservado anterior a eclosão do liberalismo fora 

consideravelmente reduzido.
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421 PAIVA, José Pedro – A administração diocesana e a presença da Igreja. O caso da diocese de Coimbra nos sécs. XVII e 
XVIII, in Lusitânia Sacra, Revista do Centro de Estudos de História Religiosa, 2ª série t III, Lisboa, Universidade Católica 
Portuguesa, 1991, p. 304



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

193

Efectivamente, assiste-se a partir de 1865 uma propaganda anticlerical, com o pretexto da 

discussão da Concordata e cresça com a questão do casamento civil, tendo o seu apogeu 

tido lugar no ano de 1870, com as Conferências do Casino, tendo atiçado o relacionamento 

entre os dois poderes.

Quanto ao casamento civil no arquipélago de Cabo Verde, decorrente das medidas 

administrativas, celebrara na ilha de São Vicente, noticiava o Jornal A Liberdade suplemento 

ao nº 4: “Contrahirem o matrimónio, civilmente a Exma Snra D. Maria da Conceição Pinto 

com Isaac Whanon….

Foi o primeiro casamento civil, effectuado n´esta ilha [(…)] o acto foi imponente e sério.

As 12 horas do dia 12 de Abril, estava cheia de gente, de primeira sociedade da ilha, o 

gabinete e sala da administração do concelho.

A sahida, dos paços do concelho, viu-se tremular n´esse edifício a bandeira nacional, e a 

ingleza conservou-se içada durante todo o dia no consulado.”422

Concomitantemente, a este acontecimento vivido com entusiasmo na ilha de São Vicente, 

não faltaram reacções a favor ou contra o casamento, recorrendo a Constituição para 

esgrimir argumentos, conforme os jornais da época. Um dos colunistas a dado ponto do seu 

extenso artigo defendera: “ (…) resta-nos pedir ao digno e respeitável representante da 

igreja catholica, n´esta província, que aconcelhe, sim, os seus parochos, que façam 

catechese a bem da religião, mas que não ataquem as leis do paiz comparando o 

casamento civil como um contracto de compra e venda de propriedade.”423

Sabendo que a Carta Constitucional no seu artigo 6º dizia: “A religião Católica Apostólica 

Romana continuara a ser a Religião do Reino, neste sentido qualquer outra lei que fere o 

que a Carta Constitucional estipulara era ilegal, pelo que o argumento apresentado “ E o que 

é pior ainda, não se lembrou d´um artiguinho do código penal que há de qualquer dia, por 

motivo de Religião, suspender a sua liberdade. [(…)] Artigo 135 [da Carta Constitucional] 

Todo o portuguez que professando a religião do reino, faltar ao respeito á mesma religião, 

apostando ou renunciando a ella publicamente, será condemnado na pena fixa de 

suspensão dos direitos políticos por 20 annos.”424

              

                                                          
422 Casamento Civil. «A Liberdade nº 4» Suplemento 1º Anno. (Abril de 1902), p. 1
423 Casamento Civil. «A Liberdade nº 4» Suplemento 1º Anno. (Abril de 1902), p. 2
424 Casamento Civil. «A liberdade nº 5» 1º Anno. (Maio de 1902), p.1- 2.
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Relativamente ao casamento civil o artigo 1073º do Código Civil clarificara e determinara a 

forma de realização do casamento nos seguintes termos: ” Os Catholicos celebrarão os 

casamentos pela forma estabelecida na egreja catholica. Os que não professam a religião 

catholica celebrarão o casamento com as condições e pela forma estabelecida na lei.”425

Entretanto, os católicos podem casar civilmente, pois o código civil não os proíbe pelo que o 

artigo 1081 do mesmo código “ proihibe, formalmente, e com pena de lei, ao oficial civil, 

fazer inquérito prévio sobre a religião dos contrahentes.”426

Caso houvesse inquirição dos contraentes os Oficiais estariam a violar o disposto no artigo 

145º no seu ponto 4º que declarava “Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, 

uma vez que respeita a do Estado, e não offenda a moral pública (…).”427

Em Cabo Verde, a polémica quanto a introdução de reformas no campo civil que esvaziasse 

o religioso, registamos posições diferentes sobre a mesma matéria. O espaço de discussão 

das diversas ideias defendidas na época, foram os jornais publicados em Cabo Verde: “ (…) 

ideia de uma liberdade mal comprhendida, querem estabelecer o cahos, a desordem e a 

anarchia na ordem social, perturbando a paz das famílias, a politica das nações, as crenças 

de cada um, incendiando cidades, assassinando homens, derrubando Deus dos Altares para 

substituir por uma rameira, com o nome de Deuza Razão (…).”428

Acrescenta-se mais a frente implorando “ Deixem-se em paz as crenças e os costumes 

d´um povo, porque reformar o que não carece de reforma, é desorganisar, é destruir, é 

aniquilar, e não se chama a isto, racionalmente, nem progresso nem civilisação.”429

Com efeito, posição contrária está contida nos escritos, divulgando: “ (…) que Christo foi 

enterrado civilmente – Isto está escrito num jornal de propaganda liberal distribuído há dias 

n´esta ilha [São Vicente] pela jacobinagem.”430

Na verdade, constatara-se a existência de grupos no arquipélago a favor e contra as 

reformas que, entretanto, já estavam legislados pelos liberais e estribados pelos ventos da 

mudança que a época exigira.
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A reacção da Igreja católica expandiam-se a outras manifestações culturais ou identitárias 

que segundo os seus responsáveis punha em apuro a presença do catolicismo neste 

arquipélago, tratava-se das tabancas: “ (…) que são a manifestação mais typica d´esses 

bárbaros costumes de misturar o divino com o profano, que têem os habitantes da classe 

plebeia de S. Tiago.

Herdados do paganismo, já era tempo de estarem completamente banidos taes abusos, 

indignos de povos lavados pelas aguas do baptismo, povos que sem embargo são 

christaos.”431

             

Diante da situação existente e da impossibilidade de por si só pôr cobro a esta manifestação 

[tabanca] o Prelado da Diocese de Cabo Verde indignado tecera o comentário seguinte: “

(…) contra alguns sacerdotes que – parece incrível – concorrem para a manutenção de tão 

selvagens communidades, que não ficam atraz dos eróticos mysterios do Paganismo na 

explosão das suas bestiaes celebrações.

É vergonha para a Egreja, a que temos a ventura de pertencer, e para o governo, a 

continuação de taes sacrilégios – que outro nome não merecem.”432

Assim, entendera o Prelado como solução ” (…) uma melhor escolha de sacerdotes 

verdadeiramente religiosos para desempenhar os logares de parochos, retirando todos 

aquelles que se não recommendem por suas virtudes e zelo apostólico.”433

Efectivamente, quereria introduzir mais rigor na selecção dos sacerdotes com funções a 

nível de paróquia, o que nos leva a interpretar esta decisão, como a permissão para a 

nomeação de párocos afectos a monarquia, ou seja, aqueles que preservem unidade entre 

os católicos, que catequizem a população no sentido de não desvirtuar a religião católica e 

ao mesmo tempo preparar os fiéis face a presença de outras religiões.

5.3 A religiosidade como factor de paz social

A religiosidade enquanto “modus vivendus” do ser humano que relaciona com o 

sobrenatural. Desde início da Humanidade, o homem procurou meditar acerca da Natureza 
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e do seu Criador. Desde logo, estabelecera um conjunto de comportamentos e actos para 

com o seu Ente que convencionado chamar-se de Deus. Contudo, a religiosidade tem uma 

relação directa com a manifestação da fé, quantificável nos actos de natureza religiosa como 

sejam: a assistência a missa, catequese, confissões, baptismo entre outros, acrescentamos 

as visitações pastorais quer aquelas feitas pelos Bispos nas suas Dioceses quer sejam 

feitas pelos respectivos Padres nas suas freguesias.

A religiosidade nos reporta a Deus e à sua providência, a Cristo, à Virgem e aos Santos. 

Sendo certo que em tudo isso há muita rotina, praxes sociais e mesmo superstição, não 

deixa, no entanto, de constituir um manancial a investir na qualidade de vida de todo um 

povo.

No concernente a vivência da fé na população cabo-verdiana, conhecem-se factos 

marcantes deste momento, porém, ressalva-se que o povoamento do arquipélago com 

elementos europeus e africanos criara, hipoteticamente, condições favoráveis para lhes se 

redefiniram de pontos de vista da fé e da prática religiosa. Cada grupo em presença 

manifestava a sua fé, no fundo, a sua cultura que, não poucas vezes, desacertava, no 

entanto, momentos não faltaram de convivência o que propiciava o surgimento de um novo 

homem religioso típico de Cabo Verde. Com efeito, aceita-se que: “Aos cruzamentos com o 

ramo europeu, à influencia dos nossos colonos, ao funcionalismo e em grande parte à acção 

religiosa que tanto imperou no arquipélago, deve o cabo-verdiano o acatamento ao 

catolicismo mais ou menos nominal, mas por vezes exagerado até às práticas da 

superstições e do fanatismo. Acredita em feiticeiros e em almas do outro mundo, ou 

espíritos maus. A isso atribuem as doenças e outros acontecimentos, cuja explicação 

racional põe em dúvida.”434

            

Na religiosidade de um povo não se pode confundir entre o que é religiosidade, entendido 

como uma inclinação para os valores de uma religião, com o que é a prática da religião e 

adesão aos sacramentos traduzidos em número de confissões, baptismos, casamentos e a 

assistência à missa.
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Assim, nas palavras de Lucas de Senna: “ (…) são todos Católicos Romanos, eles não 

observam a religião que professam, senão a seu modo. Quero dizer ao modo gentílico (…).” 
435

O mesmo autor referiu que no respeitante ao cumprimento dos deveres religiosos “ (…) não 

os mortifica satisfazer, ou não satisfazer a eles (…).”436 Isto denota como encaravam a 

religião, entre o preceituado pela Igreja de Roma e a prática religiosa numa sociedade 

envolvente à realidade concreta que, de certo modo, não foi tida a total compreensão para 

se tomar resolução em matéria da fé. Com isto não se desculpabiliza a forma como viveram 

os cabo-verdianos a religião, colocavam em apuros as autoridades religiosas, a despeito de 

certos pastorais, provisões e ordens religiosas de diferentes proveniências, de se 

preocuparem em conhecer as circunstâncias reais da vida terrena, no arquipélago cabo-

verdiano. 

Neste sentido, a religiosidade do povo cabo-verdiano caracterizara-se por indiferentismo 

religioso quanto não uma total ausência da fé. “É uma vergonha entrar-se n´uma das nossas 

egrejas; a falta de respeito, de decoro e dos mais rudimentares preceitos de civilidade e de 

decência, são ali postos em pratica com uma semcerimonia, um desplante e uma 

impunidade atroz e revoltante.”437

Com efeito, mostra-se a necessidade de formar as consciências do povo, que vivia uma 

religiosidade de cariz popular, sobretudo a devoção ao Santíssimo Sacramento, expressa na 

procissão e festa dos Santos Populares. 

Contudo, a indiferença religiosa vivida em Cabo Verde pode ter por base causas remotas. 

Esta indiferença não se baseava na negação da religião, ela enraizava-se na falta de 

catequização e formação cristã de a longa data, é aí que o movimento anticlerical se 

encontrava terreno apropriado, acreditam certos sectores contra revolucionários. As 

autoridades governamentais não opuseram ao ensino religioso pelo que a falta da formação 

dos fiéis não podiam responsabilizar a ideologia triunfante em 1834. 

Esta ideia de liberdade religiosa teve sempre o aval do governo, senão vejamos: 

“conformando-me com a proposta do conselho inspector superior de instrucção publica hei 

por conveniente determinar que, a começar do próximo anno lectivo de 1888- 1889, e em 
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substituição dos livros designados [(…)] sejam adoptados os seguintes livros para o ensino : 

Bíblia da Infância, traduzida pelo padre António de Castro, Compendio de doutrina christã 

(…).“438 Dentre outras determinações, exigiam o cumprimentos por parte das autoridades. 

Atendendo a necessidade de dar continuidade a formação integral do cidadão e do religioso, 

o governo-geral de Cabo Verde na Portaria nº 150 de 30 de Julho de 1893: “Estando 

esgotada a edição da Bíblia da Infância mandada adoptar nas escolas de instrucção 

primaria de 1ª classe [(…)] hei por conveniente determinar que, como a edição subsidiaria á 

da referida Bíblia de Infância seja adoptada a História Bíblica editada por A. D. Canedo 

(…).”439

Assim sendo, das várias mudanças curriculares ocorridas no arquipélago, todas mantiveram 

a formação religiosa com o destaque merecido: “ (…) artº 1º As matérias que competem ás 

escolas d´instrucção primaria na província de Cabo Verde são divididas em duas classes:

1º A primeira classe comprehende:

Doutrina christã e preceitos de moral; [(…)]

2º A segunda classe abrange: Moral (…).”440

Acredita-se que as autoridades eclesiásticas descuram, que no nosso ponto de vista, 

constitui o gérmen para o êxito da religiosidade, o ensino e a educação religiosa: “Os 

parochos não fazem catecheses; a rhetorica sagrada não é cultivada; os púlpitos estão 

cheios de teias d´aranha; a eloquência sagrada só é conhecida nas solemnidades profanas 

e nos festejos dos centenários; o Evangelho ninguém o ensina, e as funcções religiosas não 

teem aquella frequência, apparato e esplendor que deviam ter!

É com estas frouxidões e indifferentismo, que a cauza religiosa vae perdendo terreno; é 

assim que o povo se vae ausentando da egreja; é assim que os verdadeiros catholicos se 

vão encaminhando para a descrença, para o protestantismo, ou para o atheismo.”441

No sentido contrário, a religiosidade do povo português era profunda:

“o português é essencialmente religioso e assiste de bom grado a todos os actos externos 

de culto, que em Portugal se revestem de pompa faustosa. A atitude do povo português nas 

festas públicas surpreende à primeira vista: Vê-se nesses dias solenes dez mil pessoas 
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reunidas, fazendo menos barulho do que duzentas. Nem gritos, nem disputas, nem 

desordens. Completo sossego.”442

Efectivamente, com o advento da República o Governo de Portugal queria cristãos e padres 

bem formados, de acordo com as responsabilidades de cada um, para a renovação da 

sociedade portuguesa. Tudo indicava que sim, por isso a formação dum clero novo ajudaria 

a transformar a sociedade metropolitana portuguesa e por reflexo a do ultramar.

Em 1866 abriria o Seminário de São Nicolau, com resultados positivos, formando não só 

sacerdotes mas também homens que dedicassem a vida civil, ou seja, não religiosa no strict 

sensu. A designação mais exacta era Seminário-liceu de São Nicolau: “O Seminário-lyceu 

dá aos seus alumnos a instrucção preparatória, que já é illustração, mas abstracta, não 

definida, sem ponto de applicação ou então prepara indivíduos para a classe sacerdotal, o 

que é aliás é uma profissão altamente respeitavel.”443

Por conseguinte, fruto da dedicação dos responsáveis da Igreja Católica inserta no Jornal 

“Revista de Cabo Verde” no qual em formato de notícia dava conta do excelente trabalho 

realizado pelo Prelado de Cabo Verde: “Desde 1884, em que s. ex.ª tomou posse d´este 

bispado, tem sido tão efficaz a educação e o ensino no seminário, que este estabelecimento 

já produziu 28 sacerdotes, ao passo que desde a sua criação (1866) a 1884, tinha produzido 

somente 21.”444

Realça, ainda, o jornal a qualidade dos padres saídos do seminário de São Nicolau, nesses 

termos: “O número, porém, nada diria, se os padres que têem sahido ultimamente não 

tivessem, como têem, uma habilitação que não envergonha ao clero mais illustrado, e se 

não fossem parochos modelos, instruindo e educando o povo, fomentando as práticas 

religiosas e concorrendo para elevar a nossa província á altura que lhe compete na escola 

da civilisação.”445

Nota-se, com evidência, o interesse das autoridades em alterar a situação religiosa do 

arquipélago, numa altura em que o Seminário de São Nicolau estava encerrado, se 

propusera a criação de um instituto religioso ao Governo de Cabo Verde e aceite: “ (…) Hei 

por conveniente approvar os estatutos do Instituto D. Manuel II, creado por iniciativa de Sua 

Exma Rev.mo o Bispo da Diocese, o Snr D. António Moutinho, na Villa D. Maria 2ª –
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Concelho de Santa Catharina, da ilha de S. Thiago – e que se destina à educação, 

principalmente de creanças pobres de ambos os sexos, (…).”446  

            

Recorda-se que as directrizes vindas quer de Roma quer de outras instâncias religiosas 

nunca tiveram em devida atenção que outras religiões ou seus resquícios estivessem 

presentes ou adormecidos no subconsciente da sociedade cabo-verdiana. Neste ponto, não 

houve uma sintonia e uma simbiose completa entre a religião cristã e as diversas outras 

práticas religiosas. Posto isto, não ouvir a missa nos dias de preceito, não lhe dava menor 

abalo; confessarem-se quando mandava a Igreja, ou não, era lhes indiferente. Este 

comportamento, no século XIX, estendia-se à todos, em geral quer sejam grandes, 

pequenos, ricos e pobres. Nos finais do século XIX, no arquipélago de Cabo Verde a vida 

religiosa era caracterizada deste modo: “ (…) há muita falta de religião, onde não há 

educação religiosa. Porque, verdade, verdade, somos na grande maioria christaos 

unicamente de nome. Isto equivale a dizer que não temos religião.”447

              

Posto isto, justificava dizer que a Igreja Católica, em Cabo Verde, tivera a sua peculiaridade. 

Sendo assim, retomara a ideia de uma Igreja particular ou local, reconhecida pelas 

autoridades do que a realidade ostentava, bem como os comportamentos dos seus 

principais responsáveis, tais como os párocos que não importariam com os negócios 

eclesiásticos: “ (…) o Governador, para se desculpar, diz que não lhe pertence; o Bispo ou 

não sabe disto, ou se o sabe fecha os olhos; e como tudo vai a favor da libertinagem, que [é] 

o que lhes faz conta, deixam ir (…).”448

Caso paradigmático que elucida a vivência do clero regular nesta província: “Sendo 

necessario providenciar de modo a por cobro ao estado d´effevescencia em que se acha a 

população da Ilha Brava, dividida segundo consta em dous partidos, dos quaes se dizem 

chefes o delegado de saúde José Martins Vera Cruz e o pároco da freguesia de São João 

Baptista José Duarte; attribuindo-se além d´isso, a este último diversos actos pouco 

conformes com os sãos costumes e com o seu carácter sacerdotal.”449

Quer isto atestar que os padres dedicavam não só a actividade religiosa, isto é, de forma 

deficiente, mas também a vida política, aliás, o que não enquadra bem na atribuição do 

sacerdote. Apesar de os sacerdotes têm a função de orientar a vida da comunidade em 

todos os sentidos. Comprova esta tese quando se afirmava, categoricamente, que no 
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decurso do processo liberal até a eclosão da república: “A ocupação principal do padre em 

geral é a política, no sentido que cada um está ligado a um dos partidos de votação e o 

apoia nas eleições e também no Parlamento ou no Senado, para que depois, quando este 

partido estiver no Governo, dê a cada um uma boa colocação eclesiástica e civil.”450

Esta atitude estendera ao ultramar, onde o clero não conseguiria estar isento da vida 

política.

Contudo, há uma chamada de atenção, no sentido de capacitar, ou seja, preparar, 

cuidadosamente, aqueles que exercem a missão sacerdotal, tendo a plena consciência da 

débil preparação dos sacerdócios “E, de futuro, animar a educação religiosa de todos que se 

dediquem ao sacerdócio, para que os resultados obtidos continuem sempre pelos que forem 

succeder (…).”451

Na mesma situação encontrava os territórios da Guiné Portuguesa a vivência religiosa era 

idêntica a do arquipélago em resultado de faltas de padres “ (…) carece-se de missionários 

para as circunscrições orientais limítrofes da Guiné (…).”452 Por tudo isso, conclui-se que 

quando se tratassem de negócios outros os padres zelavam pela sua pronta concretização, 

como por exemplo a participação nas actividades políticas no decurso das disputas 

eleitorais. 

  

Por conseguinte, numa terra onde, o próprio Bispo afirmara que a Catedral do seu Bispado 

era de pouca utilidade, argumentando: “ (…) 1º por não haver sujeitos capazes para se 

ordenar e para suprirem as Paróquias o que é de necessidade indispensável (…).”453

Com efeito, denota que no arquipélago não havia termos de comparação da religiosidade 

dos habitantes de Cabo Verde com a de outras paragens [Portugal]; sem introduzir outros 

elementos valorizantes que a influenciassem. É certo que havia falta de pessoal habilitado e 

formação sacerdotal para se ordenar padres, “ (…) se alguns se oferecem do Reino são uns 

vadios ao primeiro fingindo e depois petulantes, sem a ciência da religião e de má índole.”454

A necessidade de manter a todo o custo o Seminário a funcionar ficava esclarecida, no 

entanto, negara dar continuidade a determinação que vinha do Concílio de Trento de 1602. 
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Vejamos as palavras do Bispo de Cabo Verde, em meados do século XIX “ (…) que o 

ambiente moral é mau e que a ignorância religiosa é crassa. A mancebia, considerada ainda 

hoje por muitos como regra normal de constituir família, e o desleixo da aprendizagem da 

doutrina crista (…).”455 Quer provar, uma vez mais, a falta de gente capaz, habilitada para 

instruir o povo na fé, ou seja, ensinar a doutrina cristã.

Ressalva-se que para o Ultramar português havia contrariedades várias, desde o Bispo ser 

nomeado até entrar ao seu Bispado, além de nomeação de bispos que nunca tomaram 

posse. Isto não quererá atestar que sempre assim fora, de qualquer modo, a diocese já 

tivera tempo em que o representante da Coroa e da Igreja fora verdadeiro pastor, expondo e 

solicitando provisões a favor da sociedade cabo-verdiana: Frei Jerónimo do Barco de 

Soledade que foi Bispo de Cabo Verde de 1821 a 1826, aquando da sua chegada, conforme 

diz no relatório: “As igrejas do Bispado como a Catedral se acham na indigência e 

desamparo com a diferença somente que estas até ao seu material se acham em grande 

parte arruinados principalmente as do Continente de Africa; que além destes males sofrem 

muitas vezes vacaturas de longos anos porque os clérigos em razão de insuficiência das 

congruas e outras inconvenientes inseparáveis destes terrenos recusam ir pastorear estes 

rebanhos. Do Bispo sem meios necessários para fazer as visitas os párocos sem o 

necessário para viver com decência que pede o seu carácter por insuficiência congruas (…) 

sobre o relatório recaiu um despacho de El-Rei manda atribuir ao Bispado um emolumento 

de 200$000 reis.”456

Evidenciara, deste modo, que a Igreja no arquipélago de Cabo Verde detinha poder, por 

outro lado, revela também a situação privilegiada da mesma no conjunto das instituições 

existentes nas ilhas. A Igreja de Cabo Verde pertencera ao padroado da Ordem de Cristo, 

desde a sua instalação que coincidira com a descoberta destas ilhas. Pelo facto de o 

padroado ficara nas mãos do monarca desde o reinado de D. Manuel, assim, unida ao trono, 

facilmente, seriam acudidas as suas necessidades, em respeito as directrizes saídas do 

Concílio de Trento. As directrizes de Trento, quanto ao governo diocesano não foram 

aplicadas integralmente nos territórios do padroado. As leis de Trento aplicavam-se em 

Portugal, porque o Cardeal D. Henrique, enquanto regente, e depois D. Sebastião as 

proclamaram leis do Reino.
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Consequentemente, as necessidades identificadas pelo Bispo foram todas relatadas na 

medida em que só as satisfaziam porque estariam associadas as condições propícias para a 

administração da fé:” (…) em todas as diferentes Ilhas de que ela [Capitania] se compõe um 

só Seminário não há, uma só casa de educação não existe em que por princípios e métodos 

possam estudar-se as ciências e artes (…).”457

             

A inexistência de ensino destinado a formar padres era delicada na medida em que os de 

outras nacionalidades [europeias] não se dispunham em servir, no Ultramar. Com efeito, 

resistiam a este serviço, como demonstrara o requerimento do Procurador-geral da 

Província da Soledade ao solicitar:” (…) as diligencias necessárias para a captura de três 

religiosos que fugirão dos seus conventos a fim de não irem as missões em Cabo Verde.”458

Efectivamente, a difícil situação social e o clima inóspito que enfrentavam religiosos e outros 

funcionários europeus, destacados em missão, poderiam servir de justificação à recusa em 

servirem no arquipélago. Mas também isto reflicta a indisponibilidade que atingira aos 

homens da fé em pregar os Santos Evangelhos numa terra que lhes era hostil; denota, 

igualmente, a falta de incentivos e organização para com as conquistas de Portugal num 

momento em que o Governo de Lisboa não era capaz de satisfazer muitas das solicitações 

imediatas, de carácter urgente. Todo o Ultramar português para fim administrativo-religioso 

encarregara o Ministro Geral da Província de Soledade.

            

Porém, a dificuldade em dotar todas as paróquias da Diocese de Cabo Verde de padres 

fora, ainda, maior depois da revolução de 1820, pois a atitude política levara-os para outras 

paragens. Aliás, “ (…) o liberalismo triunfante em Portugal, estendia até aqui os tentáculos 

malévolos (…).”459 Assim, o Governador João da Matta Chapuzet requereu: “ (…) a remoção 

de dois cónegos desta Catedral da Província que caíram indícios, consideram estes povos 

rústicos e meio selvagens na obediência devida as Autoridades constituintes, o que tenho 

conseguido (…).”460

Face ao sucedido, conclua-se que estes cónegos eram absolutistas, desprezavam estes 

povos porque tiveram que obedecer às Autoridades Constituintes, contudo, sabe-se que as 

pessoas mais influentes eram europeias. Por isso, a barbaridade não pertencia a estas. 

Uma vez mais aceita-se que a religiosidade deste povo permitira o sucesso na 

implementação dos ideais revolucionários, não questionavam e não punham em causa a 
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sua situação social, contribuiriam amplamente para que houvesse a paz social no 

arquipélago.

Na verdade, a falta de sacerdote era notória, “ (…) e tendo mais a necessidade que n´esta 

Província há do desenvolvimento de instrução e promover a habilitação de indivíduos que 

dignamente possão exercer o sacerdócio,”461 em 1826, nomeadamente, no âmbito da 

instrução pública, já que os padres eram os únicos professores no arquipélago. Na 

sequência do juramento da Carta Constitucional o Bispo de Cabo Verde, Frei Jerónimo de 

Soledade da Barca “ (…) pede que mande prover as dez cadeiras vagas neste bispado 

(…).”462 A resposta saíra da Mesa da Consciência e Ordem pela consulta feita autorizara o 

Bispo a suprimir as faltas de padres na Diocese de Cabo Verde de acordo com a proposta 

por ele elaborada, ou seja mais dez padres.

Nesta linha de prossecução da administração da fé o Reverendo Bispo enviara uma 

representação as instituições do Reino no ano de 1826, na qual reclamara a criação de um 

Seminário para educação daquele povo. Contudo, a decisão de se fundar um seminário vem 

do século XVI. O Seminário de Cabo Verde fora criado por carta régia de D. Sebastião de 12 

de Janeiro de 1570, durante o episcopado de D. Frei Francisco da Cruz (1547-1574), 

segundo as determinações preceituadas pelo Concilio de Trento. O Seminário que, 

entretanto, acabara por ser construído na ilha de São Nicolau deveria localizar-se na ilha de 

Santiago, por ser julgada mais conveniente, tanto para a boa criação das almas, como para 

os professores e serventuários públicos.

Contudo, reconheceram as autoridades portuguesas a necessidade de enviar as missões

religiosas para todo o ultramar português, a fim de construir um futuro que servisse os 

interesses de Portugal da época. Assim, em 1899, num dos jornais de Cabo Verde, num 

artigo de opinião foi sugerido a introdução de Missões Católicas: “A África Portugueza está 

toda ella clamando por Missões Catholicas. Revista-se o Governo de coragem, ponha de 

parte as suggestoes dos inimigos da Fé dos nossos Avós, e mande-nos missionários. (…) 

Missionários hoje, missionários amanha, missionários sempre, até que o Christianismo 

tenha derramado a sua divina influencia sobre aquelles que, a não succeder assim, serão 

amanha lutheranos, isto é outros tantos inimigos de Portugal.”463

Assim, o parecer da Mesa da Consciência e Ordem que se respondera: 
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“ (…) reconhecida a necessidade do dito [Seminário] se deve deferir ao que requer o 

Revendo Bispo [(…)] para ser educados 50 e mais alunos pedindo licença para que o dito 

Seminário possua uma Fazenda.”464

Por conseguinte, o argumento para instalação do Seminário fora de todo o mérito 

reconhecer quão importante a presença do instituto religioso na vida do arquipélago. 

Contudo, os seus efeitos viriam a surtir no decorrer da década de sessenta de oitocentos. O 

seminário465 fora inaugurado, na ilha de São Nicolau, no arranque do ano lectivo de 1866 a 3 

de Setembro:” (…) é que D. José Alves Feijó conseguiu realizar tal empreendimento em S. 

Nicolau um seminário, que funcionou com resultados muito apreciáveis até 1917, ano em 

que foi encerrado definitivamente.”466

Pois, o seminário formara tanto o clero local como homens de destaque na sociedade cabo-

verdiana. Com efeito, “ (…) em 1905, as 31 paroquias da Diocese estavam todas providas e 

com clero nativo (…).”467

Nos derradeiros anos de oitocentos, constata-se mudanças exponenciais na matéria 

organizativa da Igreja Católica cabo-verdiana enquanto instituição, com elogios ao Exmo e 

Rev. Sr. D. Joaquim Augusto de Barros: “Desde a chegada á diocese [(…)] não tem sido 

descurada a instrucção religiosa do povo de Cabo Verde. As bellas Pastoraes, que tem 

emanado das mãos do venerando Prelado, são cheias de uncção e zelo apostólica. 

Começando pela ilha de S. Nicolau, temos na Capella Episcopal, permanentemente, 

catechese e instrucção aos adultos, a que se dedica o mesmo ex.mo e Rev.mo Sr Bispo, 

que em cumprimento de sua missão pastoral, não se poupa a trabalhos para o bem de suas 

ovelhas.”468

A situação religiosa no arquipélago descrita nas palavras de P. Monteiro excerto no jornal 

Revista de Cabo Verde, nº 13 de Setembro de 1899:

“A diocese esteve muitos annos de viuvez, e de 1850 a 1858 encontramos algumas 

tentativas de D. Patrício Xavier de Moura para restabelecer a disciplina ecclesiastica, e 

reformar o clero, que na maioria era ignorante e sem a vocação e habilitações necessárias.

Ora com elementos tão poucos maleáveis, pouco podia fazer o zeloso prelado.

                                                          
464 A.H.U, Cabo Verde, Cx. 91, Doc. 78, Ano 1829
465 Estabelecimento onde se educam os mancebos que se destinam à vida eclesiástica
466REGO, Francisco – A Religião em terras de Cabo Verde in Cabo Verde -  Boletim de Informação e Propaganda de Cabo 
Verde, nº 44, Ano IV, Praia, Maio de 1953, p. 24
467REGO, Francisco – A Religião em terras de Cabo Verde in Cabo Verde - Boletim de Informação e Propaganda de Cabo 
Verde, nº 44, Ano IV, , Praia, Maio de 1953, p. 25
468 MONTEIRO, P – A Acção Religiosa em Cabo Verde. Revista de Cabo Verde» nº 13, (Setembro de 1899), p. 6



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

206

De 1858 a 1868 não houve bispo e nada se fez n´este largo período. Sem bispo e sem 

padres podemos já ajuizar do que seria o estado da religião n´aquelles tempos.”469

O Seminário Liceu da ilha de São Nicolau extinto pela lei nº 701 de 13 de Julho de 1917 

recebia alunos do arquipélago e também os da Guiné: 

“Tendo em consideração o que me foi representado pelo Exmo Reitor do Seminário Liceu 

(…) Hei por conveniente, como providencia transitória de equitativo beneficio, permitir que o 

internato que ali estava estabelecido funcione para os cursos de instrução primaria 

complementar e instrução primaria superior (1ª classe somente) ainda durante o corrente 

ano lectivo, findo o qual será definitivamente encerrado.”470

Quer acreditar que o adiamento para o fecho do Seminário para o fim do ano lectivo não fora 

suficiente e assim reflectira na estrutura organizativa do Governo, na avaliação de tal 

decisão, tendo uma visão integradora do mesmo que era a formação de sacerdote e de 

funcionários públicos.

Com efeito, o encerramento do Seminário Liceu deixara um vazio na estrutura educativa 

primária e superior, com consequência negativa quer na preparação e formação do clero 

local quer na catequização de toda a população, continuando, com efeito, a alastrar a 

ignorância. 

Assim, a ignorância da população fora aproveitada pelo supostos padres ou clero regular e 

estampada na Portaria do Governo de Cabo Verde: “Tendo chegado ao meu conhecimento 

que em muitas freguesias da província de Cabo Verde há ecclesiasticos e designadamente 

parochos que a pedido de gente ignorante e crédula e nem sempre bem intencionada rezam 

uns chamados responsos pelos quaes recebem esportulas que attingem annualmente 

sommas avultadas; [(…)] aos ditos responsos attribuem os referidos ecclesiasticos o poder 

de curar quaesquer doenças de satisfazer todos os desejos, de conseguir a desgraça de 

outrem, e inclusivamente lavar a macula de furtos, roubos e outros crimes (…) 

Reconhecendo que o exercício da industria illicita das crendices e superstições do povo 

inculto é absolutamente contrario ao espírito do christianismo e as doutrinas, leis e regras da 

verdadeira religião catholica, de que os referidos padres impostores se intitulam genuíno 

representantes (…).”471
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A realidade social cabo-verdiana, do ponto de vista do religioso, era tal que: “Parece que 

estamos próximos ao Juízo Universal, pois que já abundam n´esta cidade [Mindelo] os 

pseudo-prophetas, atrahindo, enganando e explorando em larga escala o povinho crédulo e 

ignorante e [(…)] muitos que não são ignorantes.

Alguns indivíduos, a quem o trabalho custa e a honradez falha por completo, arvoraram-se 

em videntes, medico (da escola de Miguel Benedito) etc.”472

Comprova-se que, de facto, o Seminário servisse muito bem a sociedade cabo-verdiana, por 

um lado, apoiando eficazmente na instrução e educação do povo e, por outro lado, dando ao 

povo instrumento para uma melhor compreensão da dimensão do divino ou da religião.

Contudo, no deambular do processo de assentamento da república, o governo provisório 

propôs, porque reconhecera a importância e o impacto que teria, o Seminário na província. 

Assim: “ (…) modificar o regímen de instrucção primaria n´esta província, de forma a 

approximal-a tanto quanto possível da reforma decretada para o continente [(…)] que 

contem varias disposições tendentes ao maior desenvolvimento do ensino primário e a sua 

laicisação, como foi indicado pelo Governo da Metrópole(…).”473

Neste contexto, após o encerramento do Seminário – Liceu de São Nicolau propusera a 

abertura de um liceu na Ilha de São Vicente: “ (…) que o novo governador d´esta província, 

sr. Capitão de Fragata Francisco de Paula Cid, vem animado do mais dedicado desejo de 

promover o progresso da nossa terra [(…)] propondo escolas primarias para cada circulo de 

cem creanças, sem exclusão do sexo feminino, que ainda esta abandonado em quase todas 

as ilhas; e propondo a creação de um lyceu nesta ilha de S. Vicente, sem augmento de 

despezas (…).”474

Havia uma manifesta negação de que ser cristão era ser ignorante, a partir do último quartel 

do século XIX, surgira grupo de intelectuais no arquipélago, levando para o terreiro de 

debate questão de natureza religiosa: “ (…) estaremos, com a pratica, em contacto directo 

com o nosso creador sem necessidade de intermediários assalariados entre o homem e 

Deus; porque o homem com a pratica de boas obras se acerca do Supremo, e se distanceia 

valendo-se de intermediários que tudo vendem.
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Estamos indiscutivelmente convencidos, que o homem deve servir ao homem e ser útil á 

sociedade, e não deve servir a Deus, que nada necessita de nós (…).”475

É de realçar que até ao fim da monarquia o processo de laicização da vida política corria 

com a normalidade, corroboramos com o Governo da República quando decretaram as 

medidas tendentes ao aceleramento de tal processo, pois de facto faltava a coragem e a 

decisão política para que houvesse uma distinção entre o que era cariz política e o que era 

do religioso mas com a aclamação do último rei da monarquia transparecera quão difícil era 

o processo, porém no telegrama recebida de Lisboa no ponto 3 dizia: “Que depois da 

acclamação as câmaras municipaes, com as referidas auctoridades e funccionarios 

públicos, se dirijam á Igreja Matriz, para assistirem a um solmne Te Deum, em acção de 

pela acclamação do Augusto Senhor e pela prosperidade do seu reinado.”476

Com efeito, a laicização da vida política portuguesa deixara de ter efeito a celebração de 

actos religiosos para que um acto civil/político tenha o impacto desejado e esperado na 

sociedade. A nova formula passara a ser a de juramento com imposição da mão sobre a 

Constituição no qual o jurando: jura respeitar a Constituição e as demais leis da República 

bem como as suas instituições. O formato que permanecera até os nossos dias. A 

legitimidade tem como fonte a soberania popular. Esta deixara de ser a de natureza divina, 

caminhando, progressivamente, para a democratização da sociedade.

Com isto, a separação da Igreja do Estado interferira na política religiosa, assim a Igreja:

“ (…) agarra na Doutrina Social da Igreja para promover a Democratização Cristã entendida 

como a passagem à prática de doutrina social da Igreja, tal como era enunciada a partir de 

Leão XIII, o que pressupunha no clero uma boa formação filosófico-teologica e consciência 

maior das consequências sociais da fé.”477

Muitas das associações deram todo o seu amplo apoio para a total laicização da sociedade, 

nomeadamente: as comissões republicanas, as lojas maçónicas e a Associação do Registo 

Civil.

O decreto de 20 de Abril de 1911 concedia a plena liberdade de consciência a todos os 

portugueses e estrangeiros residentes em Portugal e, para isso, acabou com o culto oficial. 

Todas as Igrejas ou confissões religiosas foram autorizadas, desde que não ofendessem a 
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476 A.H.N, Cabo Verde, SGG, Cx. 12, Portaria do Governo-geral da Província de Cabo Verde Nº 388, Ano 1889
477 AZEVEDO, … –  Historia Religiosa de…, p. 93
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moral pública nem os princípios do direito português. Esta decisão estendia a todas as 

colónias.

Acrescentando, ainda, outras medidas no que respeitam as manifestações religiosas 

(procissões, toque de sinos e colocação de emblemas nos monumentos públicos, ou nas 

fachadas dos edifícios particulares) foram regulamentadas. Conquanto, a propriedade 

eclesiástica seria nacionalizada. O poder e a importância social da Igreja foram, nitidamente, 

reduzidos.
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Conclusão

O século XIX português marcado por instabilidade de natureza diversa desde política, 

passando pelo campo económico, religioso, e não só. Instabilidade essa iniciada nos 

primórdios de oitocentos, com a invasão napoleónica que teve repercussões desastrosas 

tanto para Portugal como para todo o Ultramar. Uma desorientação a todos os níveis e 

estruturas da sociedade portuguesa. A saída repentina da Corte e de toda a família real para 

o reino do Brasil, certamente, que iniciara um período nebuloso da história de Portugal 

Contemporâneo.

O levantamento militar da segunda década de oitocentos ponha término ao Absolutismo e 

introduzira, provisoriamente, o Liberalismo que se consubstancie nas leis escritas, na sua 

fórmula apurada, a Constituição, em Portugal e que se concretizem nas: eleições gerais e 

camarárias, soberania popular, ditam as mudanças a nível do aparelho administrativo, com 

o aparecimento de novas Secretarias de Estado, no intuito de dar forma a ideologia que 

acabara de instalar. Não faltaram, contudo, manifestações contra os princípios que os 

liberais vintistas queriam introduzir na sociedade portuguesa, pois, a contra revolução 

conseguira suspender todas as inovações, anteriormente, introduzidas. 

Quando Dom Pedro IV aprovara a Carta Constitucional em 1826, acreditava que a situação 

do Reino de Portugal entraria numa normalidade a todos os níveis, o que, de facto, não se 

confirmara, pelo que a incerteza prolongara por mais alguns anos até o triunfo definitivo dos 

ideais liberais em 1834. 

A partir da vitória liberal, a vida da nação permanecia numa roda-viva, ou seja, a 

substituição de Gabinete governativo prosseguia e Portugal carecia de realização material, 

portanto, era preciso regenerar. Resposta a esta inquietação viria em 1851, com uma 

aliciante proposta política que procurasse reconciliar os dissidentes políticos e esforçar-se-ia 

para a reconstrução da nação.

            

Cabo Verde começara a sentir os efeitos das revoluções, a partir do momento em que 

passara a acudir com eficiência as necessidades das populações, nos melhoramentos 

introduzidos no governo, tentando dar respostas atempadas as solicitações feitas. Pelo que 

pudemos constatar a população cabo-verdiana não estaria interessada na luta para 

conquistar o poder, mas sim para garantir a sobrevivência, esquivar a miséria e debelar a 



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

211

fome que, ciclicamente, grassava o território. Um povo colonizado e escravizado, além da 

luta para a sobrevivência, dois grandes propósitos norteavam a sua actuação, seriam, em 

certa medida, conquistar a liberdade e outro alcançar a dignidade da pessoa humana. Não 

tinha consciência do sistema político no qual era governado, assim, difícil seria pensar em 

preconizar mudança alguma no campo político, logo na governação.

Não havia, com efeito, em Cabo Verde de oitocentos nenhuma tradição política a destacar. 

Como provável causa, para ausência de formação política, a excessiva fragmentação da 

sociedade crioula cabo-verdiana. Como detentores do poder civil e militar havia uma certa 

elite portuguesa, a maioria em comissão de serviço, por isso temporário, sem interesse em 

se desencadear qualquer mudança de política ou de constituição de partido político no 

arquipélago.

De outra maneira, apercebe-se de que quaisquer levantamentos ou tentativa de 

levantamentos não passaram de interpretações erróneas da realidade ou da legislação 

vigente.

Confirma-se que, de facto, as questões que se colocaram não foram de índole política. Elas 

foram de natureza jurídica, logo ligado aos direitos e não só. 

As ordens, leis e portarias quando foram de carácter político, não se preocupavam em as 

conhecerem, se estivessem em causa a justiça e a garantia alimentar os grupos sociais 

uniam para puderam ser ouvidos. Assim, quando faltava géneros alimentícios socorriam à 

emigração e a boa vontade das nações estrangeiras, sobretudo, para a América do Norte. 

           

Contudo, as revoluções liberais tiveram impacto na organização de uma nova sociedade, 

redefiniram a representação dos territórios do ultramar na Assembleia/Parlamento, na 

escolha da representação local – camarária, abrindo espaço de participação de muitos 

homens na vida política do reino e local, tudo isto reflicta na impessoalização do poder. A lei 

passara a ser discutida e aprovada no plenário onde todo o povo estaria representado. Não 

esquecendo que com o liberalismo veio uma política educativa subjacente a formação de 

cidadãos que ajudassem na assimilação e difusão dos valores defendidos pelos liberais. 

Abriram-se escolas oficiais em todas as freguesias para ensinar a mocidade bem como o 

fomento da leitura. Instalou-se uma imprensa para suprir as necessidades do arquipélago, 

não só governamental mas também dos particulares.
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A laicização da vida social figurou-se como uma das metas traçadas pelos liberais, 

principalmente, republicanos que chegada a República, ainda, insistira em alcançar. Gorada 

a expectativa, a separação entre a Igreja e o Estado viria a acontecer a 20 de Abril de 1911, 

mais tarde consagrada na nova Constituição. É de destacar, no entanto, que todos os 

demarches feitos, a sociedade ultramarina cabo-verdiana continua, ainda, hoje, é, 

maioritariamente, católica. Entretanto, o catolicismo tem uma presença forte na vida social 

do arquipélago, contabilizemos os feriados nacionais e locais, que estão associados a 

nomes dos Santos Católicos, não são poucos. 

Contudo, os republicanos obtiveram apoios que, no nosso entendimento merecem realçar, 

como por exemplo, as lojas maçónicas, os carbonários e a Associação do Registo Civil, 

porém a normalização das relações com a Igreja de Roma só fora reatada, em 1917.  

A escravatura e a religiosidade/ignorância do povo cabo-verdiano condicionaram toda a vida 

social em Cabo Verde. A religiosidade do cabo-verdiano funcionara como um entrave as 

suas reivindicações, não consentindo-lhe uma evolução sadia para que haja a libertação do 

espírito que comandasse a revolução ou as revoluções com a finalidade de modificar ou 

alterar a estrutura social no arquipélago, nesses pressupostos leva-nos a admitir que, 

comparativamente, ao liberalismo ou liberalismos vivido e implementado noutras paragens, 

nomeadamente, Portugal resultara de transformação gradual da sociedade que culminara 

na revolução política, social, económica, religiosa e mental. 

Para o caso de Cabo Verde o processo consistia, na aceitação pacífica, dos ideais das 

revoluções de 1820 e 1910, introduzidos pelas autoridades nas instituições, em defesa de 

superiores interesses de toda a Nação Portuguesa, que conduzisse a implementação 

também pacífica, dos ideais. Noutros termos, esta seria o desfecho, a situação social 

impunha, não tinha outra alternativa.

Neste contexto, a seca e a fome dizimavam milhares de cabo-verdianos, assim, não sobrava 

espaço para meditação e formulação de proposta política para a construção de uma nova 

sociedade, pelo que mantivera quase sempre no silêncio, na expectativa de um devir que 

transformasse a vida no arquipélago. A falta de escolaridade da população era tal que não 

facilitara o cabal entendimento das mudanças preconizadas durante todo o período do 

liberalismo monárquico constitucional, facto que, seguramente, não influenciara a 

adesão/rejeição do projecto liberal, pois nunca se manifestara oposição firme aos ideais 

liberais.
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Portanto, seria justo afirmar que em Cabo Verde nunca houve liberalismos, nos moldes que 

se efectivaram noutras partes do mundo, mas sim aceitação dos princípios, ou seja, aqueles 

definidos ou difundidos e materializados pelas instituições da monarquia portuguesa e não 

raras vezes secundada pela Igreja Católica.

            

A não extinção da escravatura logo após a vitória liberal de 1834 foi, provavelmente, a 

indicação mais evidente que o liberalismo tinha o seu espaço de aplicação bem delimitado –

apenas no espaço europeu – Nação Portuguesa de Portugal. 

            

O liberalismo português não se destinava a todos os povos do império, não era extensivo ao 

conjunto dos territórios ultramarinos, pelo menos, até o momento em que decretara o fim da 

escravatura, ano de 1878, por isso, a escravatura permanecera até o fim do regime 

monárquico não de jure mas de facto. A descriminação na forma de lei e na prática, ou seja, 

nas relações sociais, estas permaneceram, apesar das instituições pautavam por princípios 

liberais e constituíam a vanguarda de todo o manancial legislativo produzido a partir da 

eclosão do liberalismo. 

Como sabemos a Constituição de 1911,elaborada e discutida, votada e aprovada, 

consequência directa da revolução de 5 de Outubro consagrava os direitos individuais 

naturais do homem e do cidadão que clarificam em: liberdade e igualdade entre todos os 

homens, governo representativo, sistema constitucional e parlamentar, separação de 

poderes e constituições escritas.

De facto, a monarquia representativa firmada em Portugal desde 1834 foi considerada não 

mais do que um enxerto de princípios políticos exógenos, tida como uma criação anti-

nacional selada pela revolução francesa, a qual não teve sucesso nem em Portugal que, do 

nosso ponto de vista, possuía condições adequadas quanto mais em Cabo Verde e noutras 

colónias em que as suas sociedades careciam de condicionantes para o alcance dos 

objectivos da monarquia representativa/constitucional.

Finalmente, havia uma grande diferença entre o discurso político dos republicanos, que 

acalentava a esperança de uma vida melhor, construindo uma sociedade justa e 

promovendo a democracia popular, e a prática política que resultara num adiamento de 

realização dos princípios liberais até início dos anos setenta do século passado aquando da 

aprovação da Constituição da República Portuguesa de 1976.
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Isto não significa, de maneira nenhuma, que houve igualdade política nem entre os cidadãos 

portugueses de Portugal continental, nem entre os do ultramar.

Por esta razão, o liberalismo não assentara na sociedade cabo-verdiana, deste modo, 

quando alvorou a república a 5 de Outubro de 1910 não se reconheceram os avanços 

obtidos no terreno da política para que houvesse democracia. Em Cabo Verde, os ideais 

liberais monárquicos/republicanos só foram aplicados na íntegra, a partir de 1991, quando o 

país aderiu ao multipartidarismo e a democracia.

Recordemos, todavia, que o liberalismo monárquico e republicano instalados em Portugal, 

seguidos em Cabo Verde e noutros territórios ultramarinos, resultaram das revoluções 

desencadeadas, nos séculos XIX e XX, que conduziriam, a democratização da nação 

portuguesa, não se efectivara. 



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

215

Bibliografia

Fontes manuscritas

A.H.U – Arquivo Histórico Ultramarino 

Secção Cabo Verde

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 58- A, Ano 1808

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 59, Ano 1809

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 59, Ano 1811

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 63, Ano 1814

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 70, Ano 1821 

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 71, Ano 1822

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 72, Ano 1823 

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 73, Ano 1823

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 83, Ano 1823

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 83, Ano 1826

A.H.U – Cabo Verde, Cx, 84, Ano 1826



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

216

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 85, Ano 1826

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 86, Ano 1826

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 87, Ano 1827

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 88-A, Ano 1828

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 89, Ano 1828

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 89-A, Ano 1828

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 91, Ano 1829

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 96, Ano 1832

A.H.U – Cabo Verde, Cx. 98, Ano 1833

A.H.U – Cabo Verde, Pasta 1, Ano 1834

IAHN - Instituto do Arquivo Histórico Nacional – Cabo Verde

SGG - Fundo da Secretaria-geral do Governo 

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 119, Praia, 1833

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 119, Praia, 1834



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

217

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 01, Praia, 1842

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 01, Praia, 1843

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 01, Praia, 1847

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx, 01, Praia, 1849

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 01, Praia, 1855

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx.02, Praia, 1861

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 02, Praia, 1863

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 02, Praia, 1864

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 02, Praia, 1865

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 02, Praia, 1866

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 02, Praia, 1867

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 04, Praia, 1868

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 02, Praia, 1869

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 04, Praia, 1869

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 05, Praia, 1870

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 05, Praia, 1871

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 06, Praia, 1872



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

218

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 06, Praia, 1873

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 06, Praia, 1874

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 07, Praia, 1875

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 07, Praia, 1876

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 07, Praia, 1878

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 08, Praia, 1879

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx, 08, Praia, 1880

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 09, Praia, 1882

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 09, Praia, 1883

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 10, Praia, 1884

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx.10, Praia, 1885

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx.11, Praia, 1886

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 11, Praia, 1888

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 12, Praia, 1889

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 12, Praia, 1890

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 13, Praia, 1892

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 13, Praia, 1893

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx.14, Praia, 1894



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

219

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 15, Praia, 1896

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 15, Praia, 1897

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx.15, Praia, 1898 

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 16, Praia, 1900

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 16, Praia, 1901

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 17, Praia, 1901

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 17, Praia, 1902

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx.19, Praia, 1906

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 19, Ano 1907

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 20, Praia, 1908 

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 20, Praia, 1909

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 20, Praia, 1910

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx. 21, Praia, 1911

IAHN – Cabo Verde. SGG, Cx., 24, Praia, 1917



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

220

Fontes Impressas

ARRIAGA, José d´, História da Revolução Portugueza de 1820, I Vol., 2ª Edição, Livraria 

Portuense, Porto, 1886. 

BARCELLOS, Christiano José de Sena, Subsídios para a História de Cabo Verde e Guiné 

apresentada à Academia das Sciências de Lisboa, parte IV, Lisboa, 1910. 

Constituição Portuguesa de 1822.

Carta Constitucional Portuguesa de 1826.

Diário das Cortes Geraes, Extraordinárias, e Constituintes da Nação Portuguesa, Tomo 

sétimo, Imprensa Nacional, Lisboa, 1822.

Gandium et Spes nº 74, 2-3.

IAHN – Reportório número simples do fundo Arquivístico da Administração do Concelho da 

Praia, B1 (1868-1975), Praia, 1998.

IAHN – Relatório do Governador de Cabo Verde (1886 a 1891). 

IAHN – Reportório numérico simples de Fundo Arquivístico Secretaria-geral do Governo 
(1803- 1927), Arquivo Histórico Nacional, Praia, 1994.

Jornal «A Liberdade» nº 1, 1º Anno, (Mar. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 2, 1º Anno, (Mar. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 4 Suplemento 1º Anno, (Abr. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 5 1º Anno, (Mai. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 6, 1º Anno, (Mai. 1902).



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

221

Jornal «A Liberdade» nº 7, 1º Anno, (Jun. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 7“ Supplemento ao nº 7 1º Anno” (Jun. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 8, 1º Anno” (Jun. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 8, 1º Anno, Supplemento, (Jun. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 9, 1º Anno (Jul. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 11, 1º Anno, (Ago. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 13, 1º Anno, (Set. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 14, 1º Anno, (Set. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 15, 1º Anno, (Out. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 16, 1º Anno, (Out. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 17, 1º Anno, (Nov. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 20, 1º Anno” (Dez. 1902).

Jornal «A Liberdade» nº 22, 1º Anno, (Mar. 1903).

Jornal «A Liberdade» nº 24, 1º Anno, (Abr.1903). 

Jornal «A Liberdade» nº 26, 1º Anno, (Set. 1903).

Jornal «A Opinião» nº 5, 1º Anno, (1 Jan. 1903).

Jornal «Chronica Constitucional da Cidade do Porto», nº 123, Jun.

1834

Jornal «Revista de Cabo Verde» nº 4 (Abr. 1899).



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

222

Jornal «Revista de Cabo Verde» nº 5 (Abr. 1899).

Jornal «Revista de Cabo Verde» nº 6 (Mai. 1899).

Jornal «Revista de Cabo Verde» nº 10, (Jul.1899).

Jornal «Revista de Cabo Verde» nº 12, (Ago. 1899).

Jornal «Revista de Cabo Verde» nº 13, (Set.1899).

Jornal «Revista de Cabo Verde» nº 15 (Out. 1899).

MACEDO, José Agostinho de, Desengano sobre eleições remetido do outro mundo, 
Typografia J.N Esteves, 1842.

SANTOS, Clemente José, Documentos para a História das Cortes Geraes da Nação 

Portuguesa, Tomo I (1820 – 1825), Imprensa Nacional, Lisboa, 1883.



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

223

Bibliografia Citada

ALEXANDRE, Manuel Valentim Franco (1988) – Questão Nacional e questão colonial na 

crise do Antigo Regime Português, Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

Universidade Nova de Lisboa. Tese de doutoramento.

ALMEIDA, Adelino (1988) – Moçambique e o se ensino específico: As escolas de Artes e 

Ofícios (1870 – 1974). «Africana Revista» nº 2, Porto: Universidade Portucalense, Centro de 

Estudos Africanos, p. 29 – 195.

-----------------------, (1994) - A partilha de África no século XIX e a definição dos limites dos 

territórios portugueses. «Revista Africana». Nº especial, Porto: Universidade Portucalense –

Centro de Estudos Africanos, p. 67 – 82. 

ALMEIDA, Fortunato de (1967-1971) – A História da Igreja em Portugal, Porto, Portucalense 

Editora/Livraria Civilização – Editora.

-----------------------, (1929) - Aspectos da condição social e jurídica dos escravos. História de 

Portugal, Coimbra: [n.s.]. 

ALMEIDA, Pedro Tavares de (1991) Eleições e Caciquismo no Portugal Oitocentista (1868 –

1890). Lisboa: DIFEL, Lda.

ALVIM e Vilas Boas, Maria Helena (1988) – Da Monarquia à República através das páginas 

de um Jornal. «Revista Africana». Centro de Estudos Africanos e Orientais da Universidade 

Portucalense, 2, p. 287-297

AMADEU, Carvalho Homem (1992) – O “Ultimato” Inglês de 1890 e a opinião pública. 

«Revista de História das Ideias» nº 14.Coimbra: Instituto de História e Teoria das Ideias, 

Faculdade de Letras, p. 281 – 296

AMARAL, Ilídio (1964) – Santiago de Cabo Verde. A terra e os homens. Lisboa: Memória da 

Junta de Investigação de Ultramar nº 48, 2ª série. 



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

224

ANDRADE, Elisa (1996) – As ilhas de Cabo Verde da descoberta à independência (1460 –

1975), Paris, L´ Harmattan. 

-----------------------, (1997) - Cabo Verde: Povo, Cultura e Identidade. «Revista Cultura» nº 

1,Praia: Ministério da Cultura de Cabo Verde, p. 7 - 17.

AZEVEDO, Carlos Alberto Moreira (2002) – História Religiosa de Portugal, Lisboa, Círculos 

de Leitores.

BEBIANO, Rui (1992) – O lugar das armas na expansão portuguesa. «Revista de História 

das Ideias» nº 14. Coimbra: Instituto de História e Teoria das Ideias, Faculdade de Letras, 

p.195 - 232.

BLOCH, Etienne (1997) – Introdução à História, ed. comentada e rev.,[s.i] Publicações 

Europa América.

BURDEAU, Georges (1979) – O Liberalismo. [S.I]: Publicações Europa América.

BROCHADO, Abílio da Costa (1959) – Para a história do Liberalismo e da Democracia 

Local, [S.I]; [s.n],.

CAETANO, Marcello (1974) – Reflexão sobre o Ultramar, Lisboa: Secretaria Estado da 

Informação e Turismo.

-------------------------, (1970) - Razões da Presença de Portugal no Mundo, [s/Ed.], Lisboa.

CANAVEIRA, Manuel Filipe (1988) – Liberais Moderados e Constitucionalismo Moderado 

(1814 – 1852), Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica Tropical.

CARREIRA, António (1980) - A navegação de longo curso e o comércio nas ilhas de Cabo 

Verde no séc. XIX. «Revista Raízes» nº 7/ 16. São Vicente Cabo Verde, p. 8 – 32.

--------------------------, (1987) - Descrições oitocentistas das ilhas de Cabo Verde. Praia, 

Instituto Cabo-verdiano do Livro.



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

225

--------------------------, (1984) - Estudos de Economia cabo-verdiana. Lisboa: Imprensa 

Nacional/Casa da Moeda.

---------------------------, (1981) - O Tráfico de escravos nos Rios de Guine e Ilhas de Cabo 

Verde (1810-1850). – (Subsídios para o seu estudo), Lisboa: [s.n].

---------------------------, (1984) - Os Portugueses nos Rios de Guine (1500 – 1900), Lisboa: 

[s.n].

---------------------------, (1984) - O Primeiro “Censo” de população da capitania das ilhas de 

Cabo Verde (1731). «Revista de História Económica e Social» nº 13. (Jan. – Jun.), Livraria 

Sá da Costa Editora, p. 51 – 66.

----------------------------, (1982) - Cabo Verde: Movimento marítimo e comercial nas ilhas de 

Boavista, Fogo e Maio. «Revista de História Económica e Social» nº 10. (Jul-Dez). Livraria 

Sá da Costa Editora, p. 71 – 85.

CARVALHO, Rómulo de (1985) – História do Ensino em Portugal. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian.

CASIMIRO, Augusto dos Santos [1940] – Ilhas Crioulas, Lisboa, Editorial Cosmos. 

CERRONE, Frederico (1983) - História da Igreja de Cabo Verde – subsídios, Praia, Instituto 

Cabo-verdiano do Livro. 

CHANU, Pierre (1995) – A Civilização da Europa das Luzes Vol. I, 2ª Edição, trad. Manuel J. 

Gomes Lisboa: Editorial Estampa. 

CORDEIRO, Carlos (1992) – Autonomia e Identidade Nacional – Os Açores na segunda 

metade do séc. XIX. «Revista de História das Ideias» 14. Coimbra: Instituto de História e 

Teoria das Ideias, Faculdade de Letras, p. 263 – 279.

COSTA, Jaime (1976) – A Teoria da Liberdade (período de 1820-1823). Coimbra: Instituto 

História e Teoria das Ideias.



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

226

CORTESÃO, Jaime (1959) – O Ultramar português depois da restauração. Obras completas 

12, Lisboa, [s.n]. 

Declaração de México, por ocasião do Mundiacult de 1982.

Declarations de Droits de l` Homme (Textes prefaces et annotes par Lucien Jaume), Paris, 

Flammarion, 1990.

DEGRÓ, Arnaldo Torres (2007) – Una reflexion sobre los asuntos demográficos: La doctrina 

Católica. «Revista Cuadernos de realidades sociales» nº 69/70, Madrid: Instituto de 

Sociologia Aplicada de Madrid.

Dicionário Enciclopédico de Língua Portuguesa, Publicações alfa.

Dicionário Língua Portuguesa, Editorial Verbo, 2006.

Dictionnaire Universel de la Langue Francaise, avec le Latim et L’ Etymologie. Quatrosieme 

Edition, Paris, 1857.

Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura, nº 17, editorial Verbo, Lisboa.

ENES, Maria Fernanda (1994) – O liberalismo nos Açores: Religião e Política (1820-1834). 

Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tese 

doutoramento. 

FEIJO, João da Silva (1986) – Ensaio e Economia sobre as ilhas de Cabo Verde (séc. 

XVIII), Praia, Instituto Cabo-verdiano do Livro.

FIGUEREIDO, Jaime de, O Ensino nas ilhas de Cabo Verde. «Boletim de Propaganda e 

Informação de Cabo Verde», Ano V, nº 57, (Jun. 1954).

----------------------------, Mais um Liceu em Cabo Verde. «Boletim de Propaganda e 

Informação de Cabo Verde», Ano XI, nº 133, (Out. 1960).

FONSECA, Mário (1997) – Cabo Verde: Cultura e Democracia. «Revista Cultura». Nº 1, 

Praia: Ministério da Cultura de Cabo Verde, p.106 – 110.



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

227

FREUDENTHAL, Aida, Um Partido Colonial – Partido Reformista de Angola – 1910-1912. 

«Revista Internacional de Estudos Africanos» nº 8 e 9. Lisboa: Instituto Investigação 

Científica Tropical – Centro de Estudos Africanos, (Jan. - Dez 1988).

GODINHO, Vitorino Magalhães (1977) – Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa, 3ª Ed., 

Lisboa: Arcádia. 

GONÇALVES, José Júlio (1967) – Portugal no Mundo. Lisboa: Sociedade de Geografia de 

Lisboa, Semana do Ultramar.

GONÇALVES, Nuno da Silva (1996) – Os Jesuítas e a missão de Cabo Verde (1604 –

1642). Lisboa: Broteria. 

GRAÇA, J.S. e Silva Dias (1980) – Os primórdios da Maçonaria em Portugal, Vol. II, Lisboa, 

Instituto Nacional de investigação Científica Tropical.

HARARD, Paul (1984) – Crise da Consciência Europeia, Lisboa: Edições Cosmos.

HESPANHA, António Manuel (1995) – O Poder Eclesiástico - Aspectos Institucionais. 

MATTOSO, José, dir. de, – História de Portugal. Vol. IV, Lisboa: Editorial Estampa, p. 287 –

290.

HOBSBWAUN, Eric (1989) – A Era das Revoluções, Lisboa: Ed. Presença.

Jornal Diário do Minho, nº 28598, Ano XC, (Agosto de 2009).

LUCAS, Maria Manuela (1992) – A ideia colonial em Portugal (1875 – 1914). «Revista de 

História das Ideias» 14. Coimbra: Instituto de História e Teoria das Ideias, Faculdade de 

Letras, p. 297 – 325.

LOCKE, John (1999) – Ensaio sobre a verdadeira origem extensão e fim do Governo Civil, 

(1691) Lisboa: Edições 70.

LOPES, Maria José (2002) – Posturas Municipais: uma fonte para o estudo da História 

Local. «Revista Africana». Porto: Centro de Estudos Africanos e Orientais, Universidade 

Portucalense nº 24, p. 95 – 102.



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

228

LOPES FILHO, João (1993) – Ilha de São Nicolau – Cabo Verde: Formação da Sociedade e 

mudança cultural. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa. Tese doutoramento.

M´BOKOLO, Elikia (2007) – África Negra História e Civilizações – Do século XIX aos nossos 

dias. Tomo II, Lisboa: Edições Colibri.

MACEDO, José de, (1988) – Autonomia de Angola. Lisboa: Instituto Investigação Científica

Tropical.

MAGALHAES, Joaquim Romero (1993) – Os Concelhos. In MATTOSO, José, dir. – História 

de Portugal Vol. III. Lisboa: Editorial Estampa, p.175 – 185.

MANIQUE, António Pedro (1989) – Instituições Administrativas e construções do Estado 

Liberal. COSTA, Fernando Marques e DOMINGUES, Francisco Contente, dir. de, – Do 

Antigo Regime ao Liberalismo (1750 – 1850). Lisboa: Veja.

MARQUES, A H, de Oliveira (1986) – História de Portugal. Das Revoluções aos nossos 

dias, Vol. III, 3ª ed., Lisboa: Palas Editores.

------------------------, (1973) - História de Portugal Vol. II, 2ª Ed. Lisboa: Palas Editoras. 

MARQUES, João Pedro (1994) – Abolição do tráfico de escravos na imprensa portuguesa 

(1810-1840). «Revista Internacional de Estudos Africanos». Nº 16-17, Instituto de 

Investigação Científica e Tropical, Lisboa, p. 7 – 30.

MARTINS, António Manuel (1989) – Recepção em Portugal das Encíclicas sobre o 

Liberalismo: Mirai vos, Quanta cura e Imortaliti. «Lusitânia Sacra». 2 série, Lisboa: 

Universidade Católica Portuguesa. 

MARTINS, (Gen.) Ferreira [1940] – O Liberalismo nas colónias portuguesas (1817-1853). 

Figuras e factos da colonização portuguesa, [s.l]: Editorial Inquérito Lda.

MATOS, Artur Teodoro (1992) – Rotas portuguesas do Atlântico «Revista Oceanos». Nº 10, 

Comissão p/ as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, p. 85 – 98.



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

229

MEINTEL, Deindre (1984) – Emigração em Cabo Verde: solução ou problema? «Revista 

Internacional de Estudos Africanos» 2, Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical –

Centro de Estudos Africanos e Asiáticos (Jun. /Dez.), p. 93-120.

MORENO, Humberto Baquero (1996) – A Importância da documentação na construção da 

história. «Revista Africana». Nº Especial Porto: Universidade Portucalense – Centro de 

Estudos Africanos e Orientais. 

MOTA, Salvador Magalhães (1984) – Visitações da Igreja de São Martinho de Carneiro 

(1762-1868). «Revista de História», Vol I, Porto, p. 233 – 250

KLEIN, Herbert (2002) – O Comércio Atlântico de Escravos, Colecção: Factos e Ideias, 

Trad. Francisco Agarez, 1ª Ed. Sintra: Editora Réplica.

NUNES, Dionizio (2005) – Das Relações da Igreja com o Estado de Roma, Coimbra: Editora 

Almedina.

NUNES, José M. Rosa (1983) – Emigração Portuguesa para os Estados Unidos da América. 

Alguns Aspectos demográficos. «Arquipélago» nº V. Revista da Universidade dos Açores, 

série Ciências Humanas.

OLIVEIRA, João Nobre de (1998) – A imprensa cabo-verdiana (1820 – 1975). Macau. 

Editora Fundação Macau.

PAIVA, José Pedro (1991) – A administração diocesana e a presença da Igreja. O caso da 

diocese de Coimbra nos sécs. XVII e XVIII. «Lusitânia Sacra». Revista do Centro de 

Estudos de História Religiosa, 2ª série t III, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa.

PEREIRA, João Manuel Rodrigues (1997) – Elites Locais e Liberalismo. Lisboa: Instituto 

Superior Ciências do Trabalho e Empresa. Dissertação de mestrado.

PRELOT, Marcel, LESCUYER, Georges (2001) – História das Ideias Politicas II, Trad. 

Regina Louro e António Viana, Lisboa: Presença.



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

230

QUARESMA, Vítor Sérgio (1988) – A “Regeneração”: Economia e Sociedade. Lisboa: 

Publicações Dom Quixote.

REGO, Francisco Alves de – A Religião em terras de Cabo Verde. «Boletim de Informação e 

Propaganda de Cabo Verde». Ano IV, nº 44, (Maio de 1953).

REIS, Célia (2001) – Cabo Verde. In OLIVEIRA MARQUES, A.H.,coord. O Império Africano 

1890 – 1930. Lisboa: Editorial Estampa.

REMOND, René (1994) – Introduction à l´histoire de notre temps. L´Ancien Regime et la 

Révolution 1750 – 1815, Paris: Editions du Seuil.

RIOUX, Jean Pierre (dir) e SIRINELLI, Jean François (1998) – Para uma história cultural. 

Lisboa: Editorial Estampa. 

ROCHA, Acílio da Silva Estanqueiro (2004) – Religião, Ética e Política, in A Igreja e o 

Estado em Portugal - Da primeira República ao limiar do Século XXI-. Actas do Encontro de 

Outono 21-22 Nov. 2003, Editora Ausência.

SARAIVA, José Hermano (1999) – História Concisa de Portugal, 20ª ed., Mem Martins: 

Publicação Europa América.

SENNA, Manuel Roiz de Lucas (1987) – Dissertação sobre As Ilhas de Cabo Verde, Lisboa, 

Instituto de Investigação Científica.

SILVA, António Correia e (1994) – Subsídios para a História Geral de Cabo Verde. As secas 

e as fomes nos séculos XVII e XVIII. «STUDIA», nº 53, Lisboa: Centro de Estudos de 

História e Cartografia Antiga, p. 365 – 382.

VARGUES, Isabel Nobre e RIBEIRO, Maria M. Tavares (1998) – Ideologias e práticas 

políticas. In MATTOSO, José; dir. História de Portugal. Vol. V. Editorial Estampa, 213 – 227.

VASCONCELLOS, Ernesto J. de C. (1921) – As colónias Portuguesas (geografia física, 

económica e política) 3ª Ed. Melhorada, Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Verbo Enciclopédia, col. 1640 – 1641.



Implementação dos Ideais das Revoluções de 1820 e 1910 no Ultramar Português – Cabo Verde

231

Verbo Enciclopédia Luso-brasileiro da Cultura nº 16.

VERDELHO, Telmo dos Santos, (1981) – As Palavras e as Ideias na Revolução Liberal de 

1820, Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica.

WALTER, Jaime (1947) – Honório Pereira Barreto. «Revista de Centro de Estudos da Guiné 

Portuguesa». Nº 5, Bissau: Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, p. 3 – 9.




