
Eugénio Borges Furtado 
 
No passado dia 4 de Dezembro de 2007 morreu Eugénio Borges Furtado, 
militante da resistência interna, aos 78 anos de idade, vítima de um cancro. 
Camponês de profissão, convicto nos ideias de libertação prestou `a nação 
caboverdiana um serviço singular na mobilização dos camponeses de Sta 
Catarina, classe social mais reivindicativa dessa região.  Devido `a dinâmica da 
sua militância, contra o colonialismo português, no quadro da Luta de Libertação 
Nacional, foi preso pela  PIDE, polícia política do regime colonial, em Agosto de 
1970, e desterrado sem julgamento para o Campo de Cocentração de Tarrafal 
durante quatro longos anos de cativeiro.  Durante os meses em que esteve 
detido na cadeia civil da Praia foi turturado pela PIDE para denunciar os seus 
companheiros da luta clandestina.  Com corragem e consciência de 
responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, comportou-se dignamente,  
resistindo à tortura e preservando assim a estrutura cladestina do Partido em Sta 
Catarina.   Liberto nos ombros da população que invadiu o Campo de 
Concentração no dia 1º de Maio de 1974, na sequência do golpe de Estato de 
25 de Abril em Portugal, ele participou na ampla mobilização do povo 
caboverdiano para as eleições da primeira Assembleia Nacional que declarou a 
Independência Nacional em 5 de Julho de 1975.  Eugénio Borges Furtado foi 
membro da primeira legislatura, portanto um dos elementos do grupo de 50 
caboverdianos que constituiram essa assembleia magna e proclamaram a 
Independência Nacional. 
Eu tive a sorte e honra de te-lo conhecido bem.  Alías, por coincidência os 
nossos passos se cruzaram, desde o início da minha vida.  Havia relações 
sólidas de amizade e confiaça entre os nossos familiares o que me permitiu 
mobilizá-lo no fins dos anos setenta apesar da grande diferença de idade 
existente entre nós.  Ele já era consciente que a situação política era bastente 
nefasta para os camponeses e para o país.  E sobretudo mostrou-se de imediato 
disponível para contribuir para a Luta de Libertação Nacional.  É preciso 
lembrar-se que nessa altura havia muito medo das autoridades e sobretudo da 
PIDE, que era um polícia à margem da cilvilização moderna, totalmente impune 
às leis e às  autoridades que não fossem os seus chefes directos.  Ele foi o 
camponês militante da resistência interna mais activo da Ilha de Santiago até a 
sua detenção política pela PIDE.  Não será exagero dizer que a sua militância 
está nessa linha de resistentes populares  que se opuseram à tirania colonial 
desde os longínquos anos de escravatura.  Acima de tudo era um homem de 
caracter,  de convicção, pessoa positiva, afável e simpática.   Possivelmente 
esses factores de liderança natural contribuiram para sua extensiva militância 
em Sta Catarina.  Fora incumbido de organizar todos os «Rabelados» de Sta 
Catarina e do Tarrafal, o grupo de camponeses, que as autoridades coloniais 
mais temiam em Cabo Verde.   Como presioneiro no Campo de Concentração 
de Tarrafal teve um comportamento exemplar.  No livro «Testemunho de Um 
Combatente» que escrevi em 1988, ao referir-me aos meus colegas da prisão,  
assim descrevera Eugénio Borges Furtado: 



«Eugénio Borges Furtado fora sempre o meu companheiro mais íntimo. Presos 
e torturados na mesma altura e com a mesma natureza de acusações, ficámos 
sempre juntos.  Como sempre fora um companheiro de muita confiança, que 
gozava do respeito de todos dado `a sua idade, firmeza, sensatez e afabilidade.  
Era dos camponeses que maior responsabilidade familiar tinha. Três dos seus 
filhos respectivamente com 18, 16 e 14  anos tiveram que emigar para Portugal 
afim de suportar o resto da família.  No entanto, em nenhum segundo vacilou, 
pois, a sua confiança na vitória do Partido era total».   
Ele se orgulhava de ter convivido com Amílcar Cabral quando eram jovens.  As 
suas casas distanciavam-se de trezentos metros uma da outra.  Deu o nome de 
Amílcar Touré ao seu último filho pela admiração que então nutria por esses dois 
líders africanos.  Quando saiu da prisão hasteou em permanência, sobre a 
cumieira da sua casa, a bandeira do PAIGC (Partido Africano para 
Independência de Guiné e Cabo Verde) e declarou a sua aldeia do «Djéu», em 
Achada Falcão, como zona libertada.. 
Ele foi sempre o mesmo apesar das vicissitudes que desnecessariamente 
enfrentou até os seus últimos dias.  Lembro-me que a sua casa se arrombou e 
não tinha condições financeiras nem ajuda dos que por lei e pela consciência 
deviam prestar solidariedade para a devida reconstrução e teve que viver até a 
sua morte na casa de uma das filhas.  Mesmo a ausência de um tecto não o 
amargurou.  Continuou participando em actividades políticas e partidária.  Foi 
membro das Associaçôes dos Ex-Presos Políticos e dos Combatentes da 
Liberdade da Pàtria. O médico que o consultou quando contraiu o cancro disse-
me que ele teve uma atitude serena e confiante quanto ao desenrolar da doença 
que acabaria por vitimá-lo.   
 O nome de Eugénio Borges Furtado ficará registado na história de Cabo Verde 
como um homem digno, orgulhoso do seu povo e do seu país que recusou o 
anacrónico colonialismo português e que teve a ousadia de participar na Luta de 
Libertação e de ter enfrentado a PIDE e o Campo de Concentração do Tarrafal. 
Mas sobretudo porque contribuiu para uma mudança radical dos destinos do seu 
país, e de ter sido um dos homens do grupo de caboverdianos que proclamou a 
Independência Nacional de Cabo Verde.    
 
Pedro Martins 
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