
Decorridos que são 42 anos desde a fundação da UCID – União Caboverdeana Independente e Democrática, propomos 
apresentar um breve historial da nossa luta para que hoje em Cabo Verde se vivesse em democracia. Para o efeito realizamos 
esta exposição que pretende elucidar aos visitantes sobre a real história da democracia Caboverdeana, trazendo a tona factos 
até agora desconhecidos deturpados ou mal explicados por muitos. 

A exposição é constituída por vinte e um quadros dispostos em painéis, e ordenados de forma a dar uma ideia geral do que 
aconteceu antes da fundação da UCID e durante a luta pela democracia na clandestinidade. Elucidam sobre a atividade, 
engajamento e sacrifício de muitos, para a realização de um sonho e de um ideal, defendido desde aquela época por um grupo 
de cabo-verdianos dentro e fora do pais. Apenas queriam ter vez e voz, para expressarem as suas opiniões e contribuírem com 
reflexões profundas e credíveis para o futuro do país, incluindo o percurso, ao longo dos 29 anos de pluripartidarismo, em que a 
UCID teve e continua tendo um papel preponderante, definindo clara e objetivamente  seu lema “CUMPRIR CABO VERDE”. 

Trata-se de um projeto de divulgação da História da UCID, infelizmente ainda pouco conhecida. Agradecemos contribuições, 
sugestões e críticas que sejam úteis e enriquecedoras para o fim a que nos propomos. 

Obrigado pela sua visita. 
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Cabo Verde 
Geografia, História 

As ilhas de Cabo Verde situam-se no 

oceano Atlântico, a 500 milhas da costa 

ocidental africana ocupando uma área de 

pouco mais de 4.000 quilómetros 

quadrados. 

O arquipélago é de origem vulcânica, existindo ainda um vulcão ativo na ilha do Fogo. As ilhas são 

montanhosas e de vegetação rara. O clima é quente e seco com médias anuais a rondar entre os 20º 

e os 25º C, consequência da influência do deserto Sahara. 

O arquipélago é formado por 10 ilhas, 

uma das quais é desabitada, dividido 

em dois grupos: Barlavento e 

Sotavento, e 22 concelhos com órgãos 

próprios, organizados através de 

câmaras e assembleias municipais.  

Santiago, onde se encontra a capital do 

país, a Cidade da Praia, é a maior ilha 

do arquipélago, Santo Antão, São 

Vicente, São Nicolau, Santa Luzia 

(desabitada), Sal, Boa Vista, Maio, Fogo 

e Brava são as restantes ilhas que 

integram o arquipélago de Cabo Verde. 
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Cabo Verde 

Geografia, História 

Os cabo-verdianos são de origem mestiça, 

descendentes de antigos escravos africanos 

e dos seus senhores portugueses. A 

população residente no arquipélago ronda 

os 500 mil habitantes. Grande parte dos 

cabo-verdianos é emigrante no estrangeiro. 

A cultura é um dos principais passaportes dos cabo-verdianos no mundo, a música, o teatro, o 

artesanato, a literatura são as principais expressões da riqueza cultural de Cabo Verde,  sendo 

Cesária Évora uma das figuras de expoente máximo. 

A língua oficial é o português e a língua 

nacional (materna) mais falada pela 

generalidade da população no dia a dia, é o 

crioulo cabo-verdiano. 

A moeda que circula no arquipélago é o 

escudo cabo-verdiano e está indexada ao 

euro, valendo um euro 110 CVE. 

A agricultura e a pesca têm sido os principais 

meios de subsistência. O PIB per capita, estimado 

à volta dos 3000 dólares, é produzido, 

maioritariamente, pelo sector terciário. 

Ultimamente o turismo tem se transformado numa 

das principais atividades económicas do 

arquipélago sendo as principais ilhas turísticas as 

ilhas do Sal e da Boa Vista. 
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HINO NACIONAL 

Cântico da Liberdade 
Canta, irmão 
Canta, meu irmão 
Que a liberdade é hino 
E o homem a certeza. 
Com dignidade, enterra a semente 
No pó da ilha nua; 
No despenhadeiro da vida 
A esperança é do tamanho do mar 
Que nos abraça, 
Sentinela de mares e ventos 
Perseverante 
Entre estrelas e o Atlântico 
Entoa o cântico da liberdade. 
Canta, irmão 
Canta, meu irmão 
Que a liberdade é hino 
E o homem a certeza! 

A partir de 1990 Cabo Verde 

passa a ser uma república 

semipresidencialista com base 

numa democracia 

representativa. 

Segundo a constituição 

o presidente é o chefe de 

estado e o primeiro-ministro é 

o chefe de governo e é 

nomeado pelo presidente 

mediante a aprovação 

da Assembleia Nacional, 

cujos membros são eleitos por 

voto popular para mandatos 

de cinco anos. Existem três 

partidos que têm assento na 

Assembleia Nacional: UCID, 

PAICV e MPD. 

Cabo Verde 

Geografia, História 

As ilhas de Cabo Verde foram descobertas e colonizadas 

por navegadores portugueses em 1460. A posição 

estratégica das ilhas transformou o arquipélago numa 

importante rota do comércio Europa, Índia e Américas, 

no Atlântico, nomeadamente o comércio de escravos, o 

que fez prosperar o arquipélago. 

Na sequência dos movimentos independentistas no 

continente africano, a partir da década de 50, Cabo 

Verde conseguiu tornar-se independente à 5 de julho de 

1975. 

Bandeira Brasão das Armas 

Após a independência Cabo Verde passou de “um regime colonial…, para 

uma outra situação repressiva, imposta pelo fascismo” do PAIGC, que 

tomou a si o poder e instalando um regime, totalitário e ditatorial, 

perseguindo, marginalizando e afastando valiosos cabo-verdianos capazes 

de dar um contributo eficaz para o desenvolvimento do país pelo simples 

facto de se oporem à política do PAIGC 
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Ucid: 

Galeria dos fundadores 

Eng.º Sérgio Duarte Fonseca  

Membro Fundador  

(Portugal) 

Falecido 

Dr. Lídio Conceição Silva (1940) 

Membro Fundador  

(Alemanha) 

Eng.º Manuel Delgado 

Membro Fundador 

 (Bélgica) 
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Orlando Medina 

Membro Fundador 

(Holanda) 



Ucid: 

Galeria dos fundadores 

Pedro Soares 

Membro Fundador 

(Holanda) 

António Gumercindo  

 Ribas Chantre 

Membro Fundador  

(Portugal) 
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Miguel Sousa 

Membro Fundador 

(Holanda) 

Falecido 

Manuel Lima 

Membro Fundador 

(Holanda) 
Veterano lutador anticolonialista, militou durante muito anos 

nas fileiras do PAIGC, abandonou por discordar das suas 
politicas. 

Ajudou a fundar a UCID de acordo com os ideais democráticos 
que sempre idealizou 

Falecido António Santos (Toi de Senhorinha) 

Membro Fundador 

(Holanda). 



Ucid: 

Galeria dos Presidentes 

Dr. Antero de Barros 
22. Março. 1922 - 31.Outubro.2011 

Professor 

Eleito Presidente no 1º Congresso em 

Cabo Verde (VIII Congresso) em 1992 

Eng.º Sérgio Duarte Fonseca 
6 Outubro 1913 - 19 fevereiro 1994  

Membro Fundador nº1 

Eleito 1º Secretário Geral no 

Congresso de da Fundação  

Dr. Lídio da Conceição Silva  
Nascido 1940 

Economista 

Secretário Geral Adjunto 1978; 

Eleito Secretário Geral no IIIº Congresso 

de Bruxelas de 1981; 

Reeleito nos Congressos (IV, V, VI e VII); 

Pede demissão no Congresso 

extraordinário de 1988; 

Eleito em 2000 deputado municipal da 

UCID em S. Vicente pela 1ª vez; 

Eleito em 2006 deputado da Nação pela 

UCID pela 1ª vez. 

Eng.º John Whanon 

Eleito Secretário Geral no 

Congresso de Holanda em 

1988; 
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Ucid: 

Galeria dos Presidentes 

Dr. Celso Ramos Celestino 

Eleito no IXº Congresso de 

1993 Presidente da CP.  

 

Eng.º António Delgado Monteiro 

Nascido em 1961 

Engenheiro Eletromecânico 

Eleito pela 1ª vez no Xº Congresso 

Presidente da CP em 1997; 

Reeleito 2009, 2013 e 2017 

Eleito Vereador pela CMSV em 2004 

Reeleito em 2008 

Eleito Deputado Nacional em 2006; 

Reeleito em 2011 e 2016 
Eng.º Manuel Rodrigues 

Presidente eleito no XIº Congresso 

(Falecido) 
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Ucid: 

História I: Fundação 

Quando à 5 de Julho de 1975 que Cabo Verde 
alcançou a Independência, todos esperavam 
que vivêssemos em Cabo Verde uma plena 
liberdade na medida em que havia um cenário 
de três partidos em pé de igualdade, PAIGC, 
UDC e UPICV. Mas o pior aconteceu o PAIGC 
conseguiu, com o apoio da tropa colonial 
portuguesa, prender os dirigentes e ativistas 
dos outros partidos. Iniciou-se uma campanha 
de torturas, encarceramento e assassínio dos 
seus opositores.  

Nesta conjuntura os emigrantes começaram a 
movimentar-se e a mostrar o seu 
descontentamento. A gota de água que 
faltava chegou, finais de maio inicio de junho 
de 1977, com a prisão em massa de dezoito 
populares, entre muitas outras atrocidades.  

De 1975 a 1990, a Assembleia Nacional 
Popular era constituída apenas por deputados 
do PAIGC/CV, por imposição do artigo 4º da 
CRCV. 
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Ucid: 

História I: Fundação 

No dia 13 de Maio de 1978, na sala de 

estar da casa de António Santos (Toi de 

Senhorinha), na Kortenaarstraat N.º 63, 

em Roterdão, reuniram-se, naquilo que 

ficou conhecido por MINI-CONGRESSO de 

Fundação, os membros fundadores 

seguintes, para consagrarem o nascimento 

da UCID: Eng.º Sérgio Duarte Fonseca 

(Portugal), que veio a ser o primeiro 

Presidente do Partido, Dr. Lídio Silva (vindo 

da Alemanha), Eng.º Manuel Delgado 

(vindo da Bélgica), Orlando Medina 

Depois de uma série de 

reuniões decorridas em 

Roterdão e contando 

com a presença de 

Orlando Medina, de 

Manuel Delgado, de 

Pedro Soares (Piduca), 

de Lídio Silva, de Miguel 

Sousa, e de Manuel 

Lima (os dois últimos já 

falecidos), de Lucílio 

Braga Tavares e de 

Manuel da Luz (esses 

dois últimos 

abandonaram cedo por 

incompatibilidade de 

orientação ideológica 

com a maioria) foi 

aprovado um projeto de 

estatuto e de programa. 

O CONGRESSO DA FUNDAÇÃO 

A UCID – União Caboverdeana Independente e Democrática, partido Democrata 

Cristão promove a solidariedade, a fraternidade, a justiça, a paz, a defesa da 

vida, da família e do bem estar social. A UCID defende em seus princípios nunca 

perder de vista os reais interesses, direitos e necessidades dos cabo-verdianos 

residentes ou emigrantes bem como os seus descendentes, baseada na firme 

convicção de que  para além de qualquer tipo de progresso, devemos lutar pelo 

progresso humano. 

(Holanda), Pedro Soares 

(Holanda), António 

Gumercindo Chantre 

(Portugal), Miguel Sousa 

(Holanda), Manuel Lima 

(Holanda), António 

Santos/ Toi de Senhorinha 

(Holanda). 
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Ucid: 

História I : Fundação 

Setas: representam a convergência do 

pensamento e da ação dos Caboverdianos 

residentes e na diáspora 

Em branco com fundo azul no qual dez ilhas coloridas a verde e oito setas 

também verdes partindo das bases e vértices de um quadrado convergem 

para uma circunferência que envolve as ilhas, sendo: 

BANDEIRA/SÍMBOLO 

Verde: representa a esperança 

de um futuro de progresso e 

de paz para a nação 

Caboverdiana. 

Azul: o mar que cerca as ilhas mas 

que não separa, antes une os 

Caboverdianos espalhados pelo 

mundo 
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Ucid: 

História II : Luta pela 

liberdade 1978-1991 

O 31 de Agosto de 1981, em Ribeira Grande, ilha de Santo Antão, foi um dos momentos mais negros da história do 
regime de partido único e mentor da maquiavélica Lei de bases da reforma agrária. A UCID acionou todos os meios ao 
seu alcance para denunciar e condenar o massacre, como também, a defesa dos presos daí resultantes.  

A UCID programou uma série de 
manifestações nas ruas de Rotterdam, 
Lisboa, Oslo, etc. e desencadeou uma 
cerrada luta diplomática de mais de uma 
década, junto de diversas Organizações 
Internacionais que culminou com a 
manifestação do dia 18 de Novembro de 
1981 junto da sede das Nações Unidas, em 
New York, na defesa dos presos de 1977, de 
31 de agosto de 1981 e tantos outros atos 
desumanos que aconteceram um pouco por 
todo o país. 

A UCID lançou uma campanha junto das Nações Unidas, 
Amnistia Internacional, Direitos Humanos, Cruz Vermelha 
Internacional em Genebra, que levou ao envio à Cabo 
Verde de uma delegação que fez pressão ao regime de 
então, forçando a transferência dos presos da cadeia 
militar no quartel do Morro Branco para a cadeia civil na 
Ribeirinha. 
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Ucid: 

História II: Luta pela liberdade 

1978-1991 

A direção da UCID teve audiências com vários 
parlamentos: holandês, alemão, sueco, 
norueguês, francês, italiano e espanhol, foi 
ainda levado a cabo uma jornada junto do 
Parlamento Europeu em Strasbourg e da 
diplomacia do Vaticano. Sempre com a 
mesma determinação a UCID fez lobby junto 
das relações exteriores dos partidos 
Republicano e Democrata em Washington que 
culminou com uma audiência no 
Departamento de Estado Americano. 

Graças à maratona diplomática levada a cabo pela UCID, os 
presos foram sucessivamente libertados, com redução 
substancial das penas injustamente aplicadas. 

Durante a clandestinidade a UCID foi muito solicitada para tomar parte em congressos, 
palestras, conferências e foi pela prestação da UCID nesses eventos políticos de nível 
internacional que a IDC (Internacional Democrática Cristã) então União Mundial Cristã, com 
sede em Roma, na reunião do Bureau Político, que teve lugar no dia 6 de Junho de 1985 em 
Madrid, decidiu admitir a UCID no seu seio com o estatuto de membro observador. 
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Ucid: 

História II: Luta pela liberdade 

1978-1991 

Ao nível nacional a UCID levou a cabo um trabalho político junto de pessoas influentes de todos os estratos sociais, introduzindo no país material 
de propaganda inclusive os estatutos e o programa político aprovado no Congresso de 81. Sendo certo que a UCID sabia que a razão de ser da 
sua luta era para garantir ao povo de Cabo Verde: Liberdade, Paz, Trabalho e Justiça Social, em suma a democracia plena, não era menos certo 
que isso só seria possível através de negociações com o partido no poder. 

Uma combinação de fatores políticos e económicos, tanto a nível 

internacional, com várias alterações políticas (Perestroika), como a nível 

nacional, com o reconhecimento do colapso económico, aliadas às 

pressões da UCID, levaram a queda do regime do partido único, 

obrigando o partido do governo a ceder e negociar a abertura política. 

A 13 de fevereiro de 1990 deu-se inicio, na III reunião 
extraordinária do Conselho Nacional do PAICV, a abertura política, 
que aconteceu em setembro de 1990 com a queda do artigo 4º e 
consagração da transição do regime de partido único para o 
pluripartidarismo. 
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Ucid: 

História II: Luta pela liberdade 

1978-1991 

Erros praticados que fizeram com 
que a UCID não conseguisse 
legalizar-se a tempo das 
primeiras eleições, forçando um 
novo Congresso Extraordinário, 
que elegeu o anterior Secretário-
Geral, Lídio de Silva, para o Cargo 
de Presidente, com a missão de, 
em tempo record, tentar a 
legalização da UCID a tempo de 
participar nas primeiras eleições 
democráticas.  

Nesta altura instalou-se um clima de instabilidade tal no seio da UCID, que levou ao congresso extraordinário em 
Outubro onde foi eleita uma nova Direção que infelizmente paralisou quase toda a dinâmica do partido. Quando se 
iniciou o processo de abertura em 1990 não se conseguiu aproveitar a mega manifestação de apoio à UCID que teve 
lugar em Mindelo no dia 10 de Agosto, organizada, entre outros, pelos Dirigentes Eng. Serafim Romualdo e o Prof. 
Oldegard Wahnon vindo dos Estados Unidos. 

Paralelamente, sabendo de antemão que se tratava de um processo complexo, o então Presidente da UCID tentou a 
legalização por via histórica tal como foi permitido ao PAICV, face ao contributo dado na luta diplomática para a 
democratização do regime. Mas infelizmente ambas as iniciativas foram negadas porque no fundo o propósito era não 
deixar a UCID participar nas primeiras eleições livres. 
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Ucid: 

História III: 29 anos de democracia 

1991-2020 

  

A Liberdade, a Paz, o Trabalho e a Justiça Social, em suma a 

democracia plena, fazem parte dos objetivos atuais da UCID 

e estamos em crer que será possível atingirmos estes 

preciosos objetivos  com o engajamento e determinação de 

todos os dirigentes, militantes simpatizantes, amigos e a 

população em geral.  

Os objetivos atuais para a UCID prendem-se com a 

constante procura do Equilíbrio do poder em Cabo Verde. 

O tão almejado Equilíbrio de Poder só será atingido com um 

Parlamento equilibrado, onde a UCID preconiza uma 

Profunda Reforma do Estado de Cabo Verde,  libertando os 

muitos recursos consumidos pela máquina do Estado e 

coloca-los ao serviço da Nação e do  Cidadão Cabo-

verdiano. 
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Ucid: 

História III: 29 anos de democracia 

1991-2020 

Nestes anos da nossa Jovem democracia a missão da UCID não tem sido 

fácil, mas a persistência e o querer “Cumprir Cabo Verde” tem sido a nossa 

principal motivação. 

O principal objetivo é o equilíbrio do poder para quebrar as maiorias 

absolutas, que são os maiores entraves à boa governação do país.  As 

sucessivas maiorias absolutas constituem razões evidentes do mau ou 

deficiente funcionamento: da economia, da justiça, da educação, da saúde 

que continua desajustada as reais necessidades da população e de políticas 

que não vem sendo pensadas, nem formatadas, para suprir as 

necessidades do país. 

O trabalho político da União Caboverdeana Independente e Democrática - 

UCID tem sido limitado pela falta de recursos financeiros, para consolidar o 

partido em todos os cantos e recantos do território nacional. 
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Ucid: 

História III: 29 anos de democracia 

1991-2020 

Apesar de muitas dificuldades a UCID 

vem participando em eleições 

Legislativas e Autárquicas no país 

desde 1994 e os resultados obtidos 

espelham o crescimento do partido.  

No ano 2000 o partido participou nas 

Eleições Autárquicas em S. Vicente, 

tendo eleito um Deputado 

Municipal. 

No ano 2004  o partido participou 

nas Eleições Autárquicas somente 

em São Vicente, tendo sido eleito um 

Vereador à Camara Municipal e três 

Deputados Municipais. 

Em 2006 o partido participou nas 

Eleições Legislativas, em cinco 

círculos Eleitorais, e conseguiu pela 

primeira vez eleger dois Deputados 

Nacionais no circulo Eleitoral de São 

Vicente. 

Nas Eleições Legislativas de 2011 

o partido participou nas Eleições 

em 10 dos 13 círculos eleitorais 

do país, tendo eleito dois 

Deputados Nacionais em São 

Vicente. 

Nas eleições Legislativas 2016, UCID participou em todos o círculos eleitorais, 

elegendo três deputados nacionais em S. Vicente. Nas Autárquicas de 2016 

participou em cinco concelhos elegendo seis deputados municipais em S. 

Vicente, um no concelho da Rª Grande de S. Antão e um na ilha do Sal. 

Nas Eleições Autárquicas de 2012 o partido participou em mais de 5 

Concelhos e conseguiu eleger um Deputado Municipal na ilha do Sal, 

um Deputado Municipal na Ribeira Grande de Santo Antão, 5 cinco 

Deputados Municipais na ilha de São Vicente e dois Vereadores à 

Camara Municipal de São Vicente. 

18 

Nas Eleições Autárquicas do ano 

de 2008 o partido participou em 

mais de cinco Concelhos, tendo 

sido eleitos em São Vicente, dois 

Vereadores e quatro Deputados 

Municipais. 



Ucid: 

Galeria das fotografias 
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Galeria dos recorte jornais, revistas e documentos 
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Ucid: 

Listas de eleições 
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